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Streszczenie

Niewydolność serca dotyka około 700  000 osób w  Polsce, 

a  na świecie około 2-3% populacji i  jest obecnie jednym 

z  największych wyzwań kardiologii. Najczęściej jest chorobą 

przewlekle postępującą. W zaawansowanych przypadkach, gdy 

leczenie farmakologiczne okazuje się nieskuteczne, istnieje 

potrzeba zastosowania urządzeń, które odciążają pracę serca 

i  wspomagają jego rzut. W  bardzo zaawansowanych przypad-

kach należy rozważyć przeszczep serca, lecz jest to metoda 

ograniczona dostępnością dawców, przez co jedynie niewielka 

część pacjentów ma wykonywany ten zabieg. Obecnie dostęp-

ne urządzenia są w  stanie wspomagać lub częściowo zastąpić 

pracę serca. W  zależności od wskazań i  potrzeb urządzenia te 

mogą być stosowane: krótkotrwale w związku z zabiegami rewa-

skularyzacyjnymi tętnic wieńcowych, jako leczenie pomostowe 

do chwili przeszczepu serca oraz jako terapia zastępcza wobec 

przeszczepu. Urządzenia te możemy podzielić na: krótkotermi-

nowe urządzenia zakładane do układu naczyniowego – kontra-

pulsacja wewnątrzaortalna, systemy Impella i  Tandem Heart, 

systemy pozaustrojowego wspomagania krążenia – ECMO, 

wszczepialne urządzenia wspomagające pracę lewej komory lub 

obu komór serca oraz sztuczne serce TAH (Total Artificial Heart). 

Wśród wskazań do stosowania mechanicznego wspomagania 

rzutu serca można wymienić krańcową niewydolność serca, 

wstrząs kardiogenny, mechaniczne powikłania zawału, poopera-

cyjny zespół małego rzutu lub niewydolność przeszczepionego 

serca. Wybierając metodę, należy uwzględnić istotne przeciw-

wskazania, do których w zależności od wybranego urządzenia, 

możemy zaliczyć: wady zastawki aortalnej (zarówno zwężenie, 

jak i niedomykalność), obecność mechanicznej zastawki aortal-

nej, rozwarstwiający tętniak aorty, choroby naczyń uniemoż-

liwiające dostęp naczyniowy. W  ostatnich latach rozwijanych 

jest wiele urządzeń, które mają za zadanie wspomagać pracę 

serca, choć obecnie ich dostępność ograniczają wysokie koszty, 

w przyszłości urządzenia te staną się bardziej dostępne. 

Słowa kluczowe: niewydolność serca, przeszczep serca, me-

chaniczne wspomaganie krążenia 

Abstract

Heart failure affects 700 000 people in Poland and about 

2-3% of the population all over the world and currently is 

one of the most challenging problems in cardiology. In most 

cases heart failure is chronic and progressive disease. In se-

vere cases, when pharmacological treatment is not sufficient, 

ventricular assist devices (VAD) - electromechanical devices for 

assisting cardiac circulation should be considered. In cases of 

advanced congestive heart failure heart transplantation can be 

considered, although this method is restricted by the number of 

donors therefore only small percentage of patient can undergo 

the surgery. Currently available devices are able to assist or par-

tially substitute heart function. Depending on indications and 

needs these devices can be used: in the short-term in coronary 

artery revascularization procedures, as a bridge to heart trans-

plantation and sometimes as a  destination therapy instead of 

transplantation. Ventricular assist devices can be divided into: 

intra-aortic balloon pumps, Impella and Tandem Heart systems, 

Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO), left ventricular 

assist device (LVAD) or total artificial heart (TAH). Indication for 

ventricular assist devices are advanced congestive heart failure, 

cardiogenic shock, recovering from myocardial infarction or car-

diac surgery, postoperative low cardiac output syndrome, insuf-

ficiency of transplanted heart. Before deciding on use of VAD 

contraindications specific for each of those devices should be 

taken into consideration including aortic regurgitation, aortic 

valve stenosis, presence of artificial aortic valve, vascular diseas-

es limiting vascular access. In recent years number of ventric-

ular assist devices have been developed, although their use is 

currently limited by high costs, in the nearest future they will 

become more available.

Słowa kluczowe: cardiac failure, heart transplant, mechanical 

circulatory suport 
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Wprowadzenie

Jednym z  największych wyzwań kardiologii XXI wieku jest nie-

wydolność serca, która dotyczy w  Polsce około 700  000 osób, 

a na świecie około 2-3% populacji. Występuje ona głównie u pa-

cjentów w  schyłkowym stadium choroby niedokrwiennej serca 

czy wad serca, z kardiomiopatią pozapalną lub rzadziej z  innymi 

pierwotnymi kardiomiopatiami [1]. Może wystąpić w  postaci 

ostrej, lecz najczęściej jest ona chorobą przewlekle postępującą. 

W przypadkach ostrych od momentu jej pojawienia się, a w prze-

wlekłych od pewnego stopnia jej zaawansowania, leczenie farma-

kologiczne okazuje się być nieskuteczne. Pacjenci wymagają za-

stosowania urządzeń, które odciążają pracę serca i wspomagają 

jego rzut, w celu poprawy ukrwienia najważniejszych narządów 

organizmu. W przypadkach bardzo zaawansowanej niewydolno-

ści serca jedynym wyjściem jest przeszczep serca. Zasadniczym 

ograniczeniem tej metody leczenia jest dostępność dawców. We-

dług Poltransplantu w 2015 roku w Polsce wykonano 99 przesz-

czepów serca. Liczba osób oczekujących na przeszczep znacznie 

przewyższa tę wartość, nie wspominając o kilku tysiącach pacjen-

tów, którzy cierpią na zaawansowaną lub ostrą niewydolność ser-

ca. W Stanach Zjednoczonych, gdzie transplantologia jest lepiej 

rozwinięta niż w Polsce, jedynie 10% osób wymagających przesz-

czepu serca ma wykonany ten zabieg. 

W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologicznym skon-

struowano wiele urządzeń, które są w  stanie wspomagać lub 

częściowo zastąpić niewydolne serce. Zasadniczo różnią się 

one metodą wprowadzenia do organizmu, a  przez to czasem 

potrzebnym do uruchomienia wspomagania oraz okresem, na 

jaki są w stanie efektywnie zastąpić, lub tylko uzupełnić, pracę 

niewydolnego serca. Urządzenia te mogą być stosowane: krót-

kotrwale w  związku z  zabiegami rewaskularyzacyjnymi tętnic 

wieńcowych (angioplastyka wieńcowa, pomostowanie kardio-

chirurgiczne), jako leczenie pomostowe do chwili przeszczepu 

serca lub poprawy stanu wydolności serca oraz jako terapia za-

stępcza wobec przeszczepu. Ponadto urządzenia te dzielą się na 

wspomagające pracę jedynie lewej komory serca lub obu komór 

na raz. Mogą też całkowicie zastąpić własne serce chorego [2, 3].

Generalnie urządzenia do wspomagania serca możemy po-

dzielić na:

• krótkoterminowe urządzenia zakładane do układu naczy-

niowego: kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP), systemy 

Impella i Tandem Heart; 

• systemy pozaustrojowego wspomagania krążenia – ECMO;

• wszczepialne urządzenia wspomagające pracę lewej komo-

ry lub obu komór serca;

• sztuczne serce (total artificial heart, TAH).

IABP – kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest jedną z  najstarszych 

technik wspomagania serca, obecnie powszechnie dostępna 

w  ośrodkach specjalistycznych. Jest to metoda polegająca na 

wprowadzeniu do aorty, najczęściej z  dostępu przez tętnicę 

udową (nakłucie w pachwinie lub metodą chirurgiczną) poliety-

lenowego balonu, który jest połączony ze specjalnie przygoto-

waną konsolą sterującą. Umożliwia ona precyzyjne napełnianie 

i opróżnianie balonu gazem (najczęściej helem) w odpowiednich 

fazach pracy serca, dzięki zsynchronizowaniu urządzenia z krzy-

wą EKG lub rejestratorem ciśnienia w aorcie. IABP umieszcza się 

w  aorcie obwodowo od ujścia lewej tętnicy podobojczykowej, 

a powyżej odejścia tętnic nerkowych. W czasie pracy serca moż-

na wyróżnić dwie fazy – skurczową i rozkurczową. Na początku 

rozkurczu dochodzi do napełnienia balonu. Powoduje to za-

mknięcie światła aorty, co skutkuje wzrostem ciśnienia w  tęt-

nicach górnej połowy ciała – uzyskujemy tym samym poprawę 

przepływu krwi, głównie w  OUN oraz w  krążeniu wieńcowym. 

Na początku skurczu balon ulega deflacji, co skutkuje zmniejsze-

niem obciążenia następczego lewej komory serca i  umożliwia 

ukrwienie dolnej połowy ciała. Zastosowanie IABP pozwala po-

nadto na obniżenie ciśnienia wstępnego, zmniejszenie ciśnienia 

skurczowego i późnorozkurczowego lewej komory [4]. 

Wskazania do zastosowania kontrapulsacji:

 – wstrząs kardiogenny – jako powikłanie zawału lub po opera-

cji kardiochirurgicznej; 

 – mechaniczne powikłania zawału – ostra pozawałowa niedo-

mykalność zastawki mitralnej, pęknięcie przegrody między-

komorowej, pęknięcie mięśnia brodawkowatego;

 – krańcowa niewydolność krążenia u  chorych oczekujących 

na transplantację serca w przypadku braku innych lepszych 

metod wspomagania;

 – zespół małego rzutu po kardiotomii lub podczas zabiegów 

angioplastyki wieńcowej;

 – niewydolność przeszczepionego serca.

Można również rozważyć zastosowanie tej metody jako lecze-

nie pomostowe, u  pacjentów z  grupy wysokiego ryzyka – nie-

wydolność serca z niską frakcją wyrzutową lewej komory serca 

lub u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, w tym ze 

zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Bezwzględne przeciwwskazania do zastosowania IABP to nie-

domykalność aortalna, zespół Leriche’a i  rozwarstwiający tętniak 

aorty. Do przeciwwskazań względnych należą: zaawansowana 

miażdżyca tętnic obwodowych, obecność tętniaka aorty lub prote-

zy naczyniowej w świetle aorty, znaczne zaburzenia krzepnięcia [5].

Najczęstszym powikłaniem związanym z  miejscem wprowa-

dzenia urządzenia jest niedokrwienie kończyn (w zależności od 

źródeł 14-45%) oraz krwiak w miejscu wkłucia. Natomiast długo-

trwałe stosowanie urządzenia wiąże się z powikłaniami zatoro-

wo-zakrzepowymi oraz infekcjami. 

W obecnej dobie IABP najczęściej stosowana była jako lecze-

nie pomostowe przed oraz w  trakcie zabiegów angioplastyki 

wieńcowej u chorych we wstrząsie kardiogennym oraz podczas 

zabiegów bardzo wysokiego ryzyka (np. w  zakresie pnia lewej 

tętnicy wieńcowej). Niestety przeprowadzone randomizowane 

badania kliniczne nie wykazały wyższości tej metody nad lecze-

niem bez jej stosowania [6]. Nadal IABP jest wykorzystywana 
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u pacjentów z objawami małego rzutu po zabiegach kardiochi-

rurgicznych i w pozostałych wskazaniach.

Impella – krótkoterminowe 
wspomaganie lewej komory

Rodzina wewnątrznaczyniowych pomp osiowych Impella (Impella 

2,5, Impella CP oraz Impella 5,0)  służy do tymczasowego (do 6 go-

dzin) wspomagania pracy lewej komory serca. Te niewielkie urzą-

dzenia uzupełniają  przepływ krwi, gdy rzut minutowy lewej komory 

jest niewystarczający, zapewniając czas na podjęcie zabiegów po-

prawiających pracę serca. Systemy umożliwiają pobieranie krwi z le-

wej komory serca i jej transport do aorty z wydajnością, w zależności 

od modelu, do odpowiednio 2,5, 4,0 lub 5,0 litrów na minutę. Regu-

lowana szybkość pracy umożliwia dostosowanie poziomu wsparcia 

hemodynamicznego w zależności od stanu i potrzeb pacjenta. 

Urządzenie umieszczane jest w lewej komorze serca za pomo-

cą standardowej procedury cewnikowania przez tętnicę udową. 

Możliwe jest wprowadzenie systemu z  dostępu przez tętnicę 

podobojczykową lub bezpośrednio metodą chirurgiczną. Cewnik 

na zakończeniu posiada system zasysający krew do wbudowanej 

w jego wnętrzu pompy z mikrosilnikiem umożliwiającej przepom-

powanie krwi do aorty wstępującej. Wydajność systemu, regulo-

wana przez szybkość pracy pompy, wynosi do 5 litrów na minutę, 

aktywnie wspomagając pracę serca. Pozwala jednocześnie na 

zmniejszenie obciążenia oraz zużycia tlenu podczas pracy mięśnia 

sercowego, poprawiając tym samym perfuzję obwodową [7, 8].

Urządzenie wskazane jest do stosowania podczas planowych 

lub pilnych zabiegów angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzy-

ka u pacjentów z ciężką chorobą niedokrwienną serca i zmniej-

szoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF < 30%). Innymi 

wskazaniami jest leczenie wstrząsu kardiogennego opornego 

na farmakoterapię oraz pooperacyjny zespół małego rzutu [9]. 

Przeciwwskazaniem do zabiegu z  użyciem systemu Impella 

są wady zastawki aortalnej (zarówno zwężenie, jak i  niedomy-

kalność), obecność mechanicznej zastawki aortalnej, skrzeplina 

w  lewej komorze, jak również zaawansowana miażdżyca tętnic 

obwodowych lub inna choroba naczyń, uniemożliwiająca dostęp 

naczyniowy w celu założenia urządzenia.

Na przeszkodzie powszechnego stosowania tego urządzenia 

stoją wysokie koszty jednorazowego cewnika-pompy związane 

z zaawansowaną technologią jego budowy.

Tandem Heart – odciążenie 
lewej komory serca

Podobnie jak w systemie Impella jest to centryfugalna pompa osio-

wa do zastosowania w pracowni kardiologii inwazyjnej. Kaniulę do-

prowadzającą krew utlenowaną zakłada się z nakłucia żyły udowej 

i  wprowadza przezprzegrodowo do lewego przedsionka. Kaniula 

odprowadzająca zakładana jest do tętnicy udowej. Maksymalny rzut 

minutowy tego urządzenia dochodzi do 4 l/min. Wskazania do za-

stosowania są podobne jak w wyżej opisywanym systemie Impella. 

W porównaniu z nim technika zakładania pompy Tandem Hart jest 

bardziej skomplikowana, a powikłania częściej występują [10]. 

ECMO – pozaustrojowa oksygenacja krwi 

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), czyli pozaustrojo-

we utlenowanie krwi przy pomocy membranowego wymiennika 

tlenowego, jest metodą wspomagania niewydolności oddechowej 

i/lub krążenia. Technikę ECMO na oddziałach intensywnej terapii 

stosuje się w  przypadkach skrajnej niewydolności oddechowej, 

niepoddającej się leczeniu metodami konwencjonalnymi, w prze-

biegu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i ciężkiej 

sepsy. Na oddziałach kardiochirurgicznych służy ona do wspoma-

gania krążenia przy ciężkiej niewydolności dwukomorowej serca, 

martwicy mięśnia sercowego, w  przebiegu zapalenia wsierdzia 

oraz krótkotrwałym oczekiwaniu na przeszczep. Stosowana jest 

także podczas zabiegów kardiochirurgicznych. Przeciwwskazania-

mi do zastosowania metody ECMO są nieodwracalność procesu 

chorobowego płuc, serca lub innego narządu, przeciwwskazania 

do długotrwałej heparynizacji, znaczne pogorszenie stanu zdrowia 

pacjenta po zakończeniu terapii, immunosupresja, wiek powyżej 

65 lat, brak zgody na terapię. Kwalifikację do terapii ECMO prze-

prowadzają anestezjolog i kardiochirurg z udziałem perfuzjonisty. 

System ECMO zawiera kaniule łączące układ naczyniowy pacjen-

ta z  krążeniem pozaustrojowym, pompę napędzającą przepływ 

krwi, wymiennik ciepła, oksygenator, przy pomocy którego zacho-

dzi wymiana gazowa oraz dreny łączące elementy układu. Techni-

ka ECMO opiera się na wyprowadzeniu krwi z organizmu pacjenta, 

utlenowaniu jej poza ustrojem i  wprowadzeniu jej ponownie do 

organizmu. W oksygenatorze krew i gaz nie mają ze sobą kontak-

tu, oddzielone są od siebie membraną, która ułożona jest w formie 

rurek lub płyt, co zwiększa powierzchnię wymiany gazowej. Przed 

rozpoczęciem terapii należy wypełnić układ płynami: masą erytro-

cytarną, albuminą ludzką, roztworem wodorowęglanu sodu oraz 

heparyną. W celu zminimalizowania wykrzepiania pozaustrojowego 

krwi podaje się heparynę niefrakcjonowaną we wlewie ciągłym [11]. 

Wyróżnia się dwa typy kaniulacji pacjenta, które uzależnione 

są od przyczyn zastosowania terapii ECMO: 

1) kaniulacja żylno-żylna – polega na kaniulacji żyły udowej 

i żyły szyjnej lub żyły szyjnej kaniulą dwuświatłową. Stosuje 

się ją w  przypadku niewydolności oddechowej, której nie 

towarzyszy niewydolność krążenia; 

2) kaniulacja żylno-tętnicza – polega na kaniulacji żyły udowej 

lub żyły szyjnej i tętnicy udowej, jest stosowana w niewy-

dolności krążeniowo-oddechowej. 

Uważa się, że zastosowanie kaniulacji żylno-tętniczej z  wy-

korzystaniem tętnicy udowej u  pacjentów poddanych terapii 

ECMO z przyczyn kardiologicznych jest mniej inwazyjne. 

Metoda ECMO jest terapią inwazyjną oraz obarczoną powi-

kłaniami ze strony różnych układów. Do działań niepożądanych 

terapii ECMO należą krwawienie, w tym tamponada serca i he-

mothorax, powikłania zatorowe, powikłania neurologiczne, in-

fekcje, zaburzenia metaboliczne, hemoliza, sepsa. 



vol. 6           1/2017         Inżynier i Fizyk Medyczny60

kardiologia \ cardiology artykuł naukowy \ scientific paper

Mechaniczne wspomaganie komór 

Mechaniczne wspomaganie komór VAD (Ventricular Assist Devi-

ces) polega na zastosowaniu specjalnego urządzenia zastępują-

cego pracę lewej lub obu komór serca. Początkowo urządzenia 

te, składające się z wszczepialnej pompy (pomp) oraz układu ste-

rującego, były względnie duże. Pierwsze zastosowane pompy 

nie mieściły się w klatce piersiowej, a napędzający pompy układ 

sterujący posiadający rezerwowe zasilanie był wielkości dużej 

szafki. Obecnie pompy całkowicie mieszczą się w klatce piersio-

wej, a układ sterująco-zasilający ma wielkość torby, plecaka czy 

walizeczki, umożliwiając dużą mobilność pacjenta. W obecnych 

systemach coraz częściej wystarcza ich doładowanie prądem raz 

na dobę. Prowadzone są prace nad bezprzewodowym dostar-

czeniem energii zasilającej do pomp, co jeszcze bardziej ułatwi 

funkcjonowanie chorego. 

Pacjent, u  którego zastosuje się powyższą metodę, powi-

nien spełnić określone kryteria hemodynamiczne, tzn. wartość 

wskaźnika sercowego < 2 l/min/m2, ciśnienie skurczowe < 90 mm 

Hg, ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych > 20 mm Hg, 

diureza < 20 ml/h. Przeciwwskazaniem do zastosowania VAD 

jest nieodwracalna niewydolność wielonarządowa (wątroba, 

nerki, płuca), dużego stopnia skaza krwotoczna, choroba nowo-

tworowa, zakażenie ogólnoustrojowe. 

Obecnie istnieje wiele urządzeń tego typu. Przykładem jest 

Abiomed BVS 5000 czy Thoratec. Oba te urządzenia zatwier-

dzone przez FDA (Food and Drug Administration) – amerykańską 

instytucję rządową dopuszczającą urządzenia i leki do celów me-

dycznych – można stosować do wspomagania obu komór. W obu 

przypadkach pompy znajdują się wewnątrzustrojowo. Urządze-

nie z  wewnątrzustrojową pompą wspomagającą pracę jedynie 

lewej komory to między innymi Novacor N1000PC. Wewnątrzu-

strojowe urządzenia do długotrwałego wspomagania lewej ko-

mory to Heart Mate i Novacor oraz nowej generacji pompy cen-

tryfugalne MicroMed/DeBakey i Jarvik 2000 Heart [12].

W Polsce prowadzone są prace nad pozaustrojową protezą 

pulsacyjną przeznaczoną do wspomagania pracy serca w warun-

kach szpitalnych i pozaszpitalnych na czas kilku – kilkunastu mie-

sięcy pod nazwą Religa Heart EXT, opracowaną przez Fundację 

Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Sztuczne serce 

Zastosowanie sztucznego serca polega na całkowitym usunię-

ciu własnego serca pacjenta i  zastąpieniu go wszczepialnym 

urządzeniem mechanicznym. Jest to alternatywa w  stosunku 

do przeszczepu serca. Ze względu na permanentny niedo-

bór dawców, problemy zgodności tkankowej oraz odrzucanie 

przeszczepów, metoda ta będzie prawdopodobnie stosowana 

coraz częściej. Obecnie na przeszkodzie jej szerszemu użyciu 

stoją koszty oraz nierozwiązane do końca problemy z leczeniem 

przeciwkrzepliwym. Oprócz tego nie do końca rozwiązany jest 

problem zasilania tego typu urządzeń. Ponadto ze względu na 

rozmiary układu pomp tego typu systemów nie można implan-

tować dzieciom oraz osobom o powierzchni ciała poniżej 1,7 m2.

Obecnie stosowany jest całkowicie wszczepialny, z własnym 

zasilaniem system AbioCor Artificial Heart. Przezskórna metoda 

doładowywania baterii znajdujących się wewnątrz organizmu 

powoduje brak jakichkolwiek elementów wyprowadzanych 

przez skórę. Z kolei system CardioWest Total Artificial Heart po-

siada napęd hydrauliczny z przewodami przechodzącymi przez 

skórę i jest stosowany do czasowego leczenia do chwili znalezie-

nia dawcy [13].
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