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Streszczenie
Choroby żył są obecnie dużym problemem społecznym. Przewlekła niewydolność żylna, która jest najbardziej znaną chorobą 
żył może być spowodowana wysokim ciśnieniem krwi w żyłach. Zwiększenie ciśnienia może powodować osłabienie ściany 
żył, a nawet prowadzić do uszkodzenia zastawek żylnych. Wyróżnia się wiele metod leczenia przewlekłej niewydolności 
żylnej: chirurgiczne i niechirurgiczne. Nowym podejściem terapeutycznym jest wykorzystanie sztucznych zastawek żylnych. 
Sztuczne zastawki dzieli się na syntetyczne, ksenografty i allografty. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa w pracy zapre-
zentowano różne typy sztucznych zastawek żylnych. Opisano zalety i wady zastawek. Klinicznie są wykorzystywane różne 
techniki, które poprawiają hemodynamikę i sprawność zastawek. Większość aktualnych projektów oczekuje na potwierdze-
nie przez badanie w dłuższym okresie. W niniejszym opracowaniu opisano również dwa typy sztucznych zastawek, które były 
analizowane za pomocą symulacji komputerowych (Polim. Med. 2013, 43, 3, 175–181).
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Abstract
Venous diseases seem to be a large social problem. Chronic venous insufficiency, which is the most well-known venous 
disease, can be caused by high blood pressure in veins. The increase in pressure may cause the vein wall weakness and may 
even lead to damage venous valves. There are many different methods of treatment of chronic venous insufficiency: surgical 
and non-surgical. A new therapeutic approach is the use of artificial venous valves. Artificial venous valves can be classified 
into synthetics, xenografts and allografts. Different types of artificial venous valves are presented based on the analysis of 
literature reports. A variety of techniques have been used clinically. Improved venous hemodynamics and valve competency 
have been demonstrated. We presented advantages and disadvantages of described artificial venous valves. The majority of 
these valve studies await confirmation over extended periods of time. This paper also describes two types of artificial venous 
valves, which were analyzed by computer simulation (Polim. Med. 2013, 43, 3, 175–181).
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PRACE POgląDOWE

Układ krążenia składa się z serca i sieci naczyń do-
prowadzających i odprowadzających krew z serca do 
pozostałych tkanek organizmu. Naczynia te są układem 
zamkniętym, o różnej średnicy rurek, które dzielimy 
na: tętnice, tętniczki, kapilary, żyłki i żyły. Ze wzglę-
du na pełnione funkcje mają nie tylko różną wielkość 
światła, ale także inną budowę ścian, a co za tym idzie 
odmienne właściwości i uwarunkowania w przepływie 
krwi [1].

Ściany naczyń krwionośnych (z wyjątkiem naczyń 
włosowatych) są zbudowane z trzech błon: zewnętrz-

nej, środkowej oraz wewnętrznej. W tętnicach między 
warstwą środkową a śródbłonkiem występuje warstwa 
mięśni sprężystych, która wzmacnia naczynia. W ży-
łach natomiast znajdują się zastawki zapobiegające co-
faniu się krwi. Dzięki nim krew płynie tylko w jednym 
kierunku – w stronę serca [2]. Ściana żyły w miejscu, 
w którym występuje zastawka jest wypukła, przez co 
tworzy się zatoka. Zastawki znajdują się na wewnętrznej 
powierzchni ściany żył, są zbudowane z fałdów błony 
wewnętrznej i pokryte śródbłonkiem. Przeważnie jest 
to jedna para płatków o kształcie półksiężycowatym. 
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Nielicznie występują także zastawki żylne trójpłatkowe 
bądź pojedyncze. Przepływ krwi powoduje, że płatki są 
przyciągane do ściany naczynia. Jeżeli występują de-
fekty zastawek, krew ulega zastojowi i wypełnia zatoki, 
w wyniku czego wolne brzegi płatków są przyciskane 
do siebie, co zaburza przepływ krwi. 

Podział zastawek żylnych ze względu na ich występo-
wanie: zastawki ścienne – w przebiegu żyły, zastawki uj-
ściowe – w przypadku ujścia do większego naczynia [3].

Miejsce występowania oraz rozwój zastawek zależą 
od wieku. Pierwsze zastawki pojawiają się już w okresie 
życia płodowego, a wraz z wiekiem u osób dorosłych 
mogą całkowicie zanikać. Kolejną regułą jest liczniejsze 
występowanie zastawek w dużych żyłach niż w małych 
naczyniach. Jednocześnie jest ich więcej w żyłach głębo-
kich niż przypowierzchniowych. Najliczniej występują 
w kończynach dolnych, a np. żyła główna górna lub 
żyła wrotna nie mają w ogóle zastawek. Zastawki wy-
stępują przeważnie w tych żyłach, w których krążenie 
musi odbywać się w kierunku przeciwnym do działania 
grawitacji bądź tam, gdzie naczynia krwionośne mogą 
być uciskane przez mięśnie [3].

Wyróżnia się wady wrodzone oraz wtórne zastawek 
żylnych. Do wad wrodzonych zalicza się m.in.: niedoro-
zwój zastawek lub całkowity ich brak, a do wtórnych m.in.: 
defekty zastawek spowodowane długotrwałym przeby-
waniem w pozycji siedzącej bądź stojącej oraz patologie 
wynikające z przebytej choroby np. zakrzepicy [1].

Jedną z popularniejszych chorób związanych z za-
stawkami żylnymi jest przewlekła niewydolność żylna 
(p.n.ż.). Przyczyną występowania tego stanu może być 
wysokie ciśnienie krwi w żyłach. Zwiększenie ciśnienia 
może powodować osłabienie ściany żył, a nawet pro-
wadzić do uszkodzenia zastawek żylnych. gdy zajdą 
w nich patologiczne zmiany, nie zamykają się prawidło-
wo, co może prowadzić do nadmiernego gromadzenia 
się krwi w kończynach. Może to powodować dyskom-
fort, obrzęki, a nawet zmiany w wyglądzie skóry, np. 
wrzody otwarte [4].

Istnieje wiele różnych metod leczenia przewlekłej 
niewydolności żylnej zarówno chirurgicznych, jak 
i niechirurgicznych. Celem większości zabiegów jest 

złagodzenie objawów choroby, a nie usunięcie zaburze-
nia czynności zastawek. Częstą metodą leczenia p.n.ż. 
jest farmakoterapia. Pacjentom podaje się leki przeciw-
zapalne i moczopędne [5]. Innym sposobem leczenia 
w przypadku zastoju krwi jest stosowanie opaski ucis-
kowej (lub gotowych wyrobów uciskowych o stopnio-
wej kompresji) w celu przywrócenia prawidłowego ci-
śnienia i odpowiedniego krążenia w kończynach. Aby 
kompresjoterapia była skuteczna, pacjent musi stoso-
wać opaskę do końca życia. Kolejna metoda leczenia 
– skleroterapia – polega na wprowadzeniu do chorej 
żyły chemicznego preparatu, który ma za zadanie wy-
wołać odczyn zapalny ściany naczynia. Powoduje to 
obumarcie śródbłonka i błony środkowej patologicznie 
zmienionej żyły [6]. Jeśli u pacjenta występują tylko 
lekkie objawy choroby, wystarczająca może okazać się 
zmiana stylu życia. Bardziej inwazyjna metoda leczenia 
to zamykanie chorych żył energią lasera, fal radiowych 
wysokiej częstotliwości, pary wodnej czy też niskiej 
temperatury. 

Nowym podejściem terapeutycznym może być 
zastępowanie uszkodzonych zastawek ich sztucznymi 
odpowiednikami. Jest to obszar wciąż mało poznany 
– prowadzi się prace nad implantami zastawek żylnych, 
które mogłyby być stosowane m.in. w leczeniu p.n.ż. Od 
niedawna tworzy się także modele numeryczne ukła-
du żylnego. Mają one ułatwić analizę rozkładu ciśnień 
i przepływów w układzie żylnym, co powinno pomóc 
w badaniach nad uszkodzonymi zastawkami. 

głównym czynnikiem wpływającym na zwiększe-
nie ryzyka zachorowania na przewlekłą niewydolność 
żylną są uwarunkowania genetyczne. W tym przypad-
ku choroba może ujawnić się nawet przed 18. rokiem 
życia, a wraz z wiekiem u osób genetycznie obciążo-
nych występuje częściej niż u innych. Przewlekła nie-
wydolność żylna dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. 
W populacji europejskiej zmiany charakterystyczne dla 
tej choroby notuje się u 30% kobiet oraz u 10% męż-
czyzn [7]. Szacuje się, że w Polsce schorzenie to wystę-
puje u ok. 47% kobiet oraz 37% mężczyzn zgłaszających 
się do lekarza [4]. Rozwój choroby u kobiet może być 
spowodowany ciążą [8]. Ryzyko zwiększa się, gdy przy-
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Ryc. 1. Zachorowalność na p.n.ż. w Polsce 
w zależności od wieku

Fig. 1. Incidence of chronic venous insuf-
ficiency in Poland in relation to age
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szła matka ma problem z otyłością oraz decyduje się na 
kolejne potomstwo w krótkim odstępie czasu. U dzieci 
obserwuje się zmiany chorobowe głównie w przypadku 
wad wrodzonych. Występowanie choroby w zależności 
od wieku przedstawiono na ryc. 1 [7].

Przegląd piśmiennictwa
Od kilkunastu lat prowadzi się badania nad implan-

tami zastawek żylnych, które miałyby być alternatywą 
dla chirurgicznych metod leczenia p.n.ż. Dotychczaso-
we projekty zastawek zakładały wykonanie ich w całości 
z nieautologicznych tkanek: syntetycznych, ksenograftów 
lub allograftów. Prowadzono także badania nad wieloma 
nowymi rodzajami zastawek, m.in. wykonanymi co naj-
mniej częściowo ze składników autologicznych, ale więk-
szość zakończyła się niepowodzeniem we wczesnej fazie 
eksperymentów. Najbardziej obiecujące wydają się za-

stawki zbudowane z autogenicznych komórek lub tkanek 
żylnych. Różnorodne techniki zostały zbadane klinicznie 
i udowodniono, że po ich zastosowaniu nastąpiła po-
prawa hemodynamiki żylnej. Większość badań oczekuje 
jednak na potwierdzenie w dłuższym okresie. Zastawki 
żylne są transplantowane drogą przezskórną. Przykłado-
wa implantacja została przedstawiona na ryc. 2.

Pierwsza omawiana zastawka (ryc. 3) składa się 
z dwóch części – sztywnej i elastycznej. Stabilny ele-
ment zastawki to stent skonstruowany na podstawie 
okręgu i wykonany z żywicy polimerowej. Element 
elastyczny to płatki, które są wykonywane z polimeru 
o nazwie BioSpan [10]. Stent jest obszyty kołnierzem, 
co ma ułatwić pracę lekarzom w czasie operacji. Płatki 
zastawki działają analogicznie do naturalnych zastawek 
żylnych. Przeprowadzono badania prototypu, który był 
dwa razy większy od wymaganych wymiarów. W ten 
sposób sprawdzano, czy występują błędy konstrukcyj-
ne. Podczas testów modelu zastawki przepływała przez 
nią woda. Ujawniło się kilka problemów: kiedy zastaw-
ka była zamknięta, występowało niepożądane ugięcie, 
stent zastawki był podatny na pękanie [10].

Wady te zostały skorygowane przez dodanie ścię-
tej krawędzi oraz dodatkowego ramienia na przedłuże-
niu kołnierza wspierającego. W kolejnym etapie badań 
sprawdzano optymalną długość kołnierza. Najlepiej 
pracowały zastawki o kołnierzach długości 2,5 oraz 
3,75 mm. Prowadzone obecnie prace związane z tym 
modelem zastawki mają na celu umieszczenie nośni-
ków leków w kołnierzu, znalezienie odpowiedniego 
biokompatybilnego materiału, który mógłby być wy-
korzystywany jako stent oraz zaprojektowanie składa-
nego stentu, co umożliwiłoby umieszczenie sztucznej 
zastawki w żyle za pomocą cewnika [10].

Kolejny model zastawki żylnej składa się z dwóch 
płatków. Wykonany jest z tytanu i pokryty węglem pi-
rolitycznym bądź platyną. Badania przeprowadzano na 
zwierzętach – zastawkę implantowano do żyły udowej 
psów. Pierwsze obserwacje sugerowały 100% drożność 
zastawek. Niestety po trzech miesiącach zaczęto obser-
wować rozwój błony wewnętrznej, który powodował 
brak drożności w ciągu 2 lat [9].

Omówione wcześniej modele zaliczały się do syn-
tetycznych. Kolejny typ zastawki to ksenograft. Model 
BVV jest anatomicznie i funkcjonalnie podobny do na-
turalnej zastawki żylnej. Jest to dwupłatkowa proteza 
zbudowana z biomateriału SIS pochodzącego z błony 
podśluzowej jelita cienkiego świni [11]. Błona ta jest 
umieszczona na kwadratowym stencie wykonanym 
ze stali nierdzewnej. Wszyte w stent dwa kawałki SIS 
pełnią funkcję efektywnego biorusztowania, w które 
wrastają komórki gospodarza (ryc. 4). Skonstruowa-
no zastawki BVV o trzech różnych wymiarach – 11, 
13 i 15 mm [11]. główna zasada działania zastaw-
ki BVV polega na uszczelnieniu płatków względem 
siebie w fazie wstecznego przepływu, co zapobiega 
cofaniu się krwi. Podczas badań w ciągu 6 miesięcy 

Ryc. 2. Zastawka żylna na Z-stencie po implantacji  
przezskórnej [9]

Fig. 2. Venous valve with Z-stent after percutaneous 
implantation [9]

Ryc. 3. Sztuczna zastawka żylna ze stałym stentem  
i elastycznymi płatkami [10]

Fig. 3. Artificial venous valve with a solid frame and flexible 
leaflets [10]
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zwapnienia dystroficzne stwierdzono tylko w jednym 
przypadku (2%), co może wskazywać, że SIS ma mniej-
szą tendencję do zwapniania niż powszechnie stosowa-
ny do sieciowania zastawek serca glutaraldehyd [11]. 
Eksperymenty przeprowadzono na królikach. W te-
stach wykorzystano 26 zastawek, które implantowano 
do zewnętrznej żyły szyjnej. Wybrano tę żyłę, ponieważ 
ma podobną średnicę do żyły udowej człowieka. Im-
plantacja odbywała się przezskórnie z wykorzystaniem 
osłonki z politetrafluoroetylenu o wymiarze 11F. W 25 
na 26 wykonanych prób zastawki wykazały dobre wła-
ściwości, nie zaistniała konieczność podawania leków 
antykoagulacyjnych. W 22 przypadkach zaobserwowa-
no dobre centrowanie obu płatków zastawki. Drożność 
została zachowana u wszystkich zwierząt. Do końca 
prowadzonych obserwacji nie zauważono migracji za-
stawek. Cechy charakterystyczne zastawek BVV: stabil-
ność i nieuleganie spontanicznej migracji, dostępność 
w różnych rozmiarach dla różnych średnic żył, brak 
konieczności leczenia przeciwzakrzepowego [11].

Następny opisywany model zastawki jest wykonywa-
ny z poliwęglanouretanu (PCU) (ryc. 5). Model ten zo-
stał rozwinięty, a produkcja zautomatyzowana. Zastaw-
ka jest produkowana z polimeru o różnych stopniach 
twardości z wykorzystaniem technologii 3D [5]. Proces 

wytworzenia umożliwia tworzenie trójwymiarowej geo-
metrii, która powstaje warstwa po warstwie. Tworzywo 
PCU jest używane ze względu na szczególną wytrzyma-
łość i elastyczność, a ponadto łatwo się je wszywa do ota-
czających tkanek. Dzięki właściwościom materiału oraz 
odpowiednim technologiom produkcji można otrzymać 
sześć różnych wartości elastyczności i twardości [5].

Inny model zastawki żylnej przedstawił zespół Te-
ebkena z Hannoveru. Założeniem projektu było wytwa-
rzanie zastawek metodą inżynierii tkankowej. Struktura 
z ludzkich żył z zastawkami, z której zostały usunięte 
komórki, jest ponownie pokrywana śródbłonkiem [12]. 
Przykładem wykorzystania decelularyzacji jest także 
pobranie odcinka żyły zawierającego zastawki. Proces 
usunięcia komórek dawcy powoduje brak aktywacji 
układu immunologicznego biorcy [9]. Innym przykła-
dem wykorzystania zdrowych zastawek żylnych jako 
implantu jest operacja metodą Rossa. Polega ona na 
przeszczepieniu w miejsce uszkodzonej zastawki aor-
talnej odcinka żyły płucnej pacjenta zawierającego za-
stawkę. Jest to przykład wykorzystania zastawki żylnej 
jako implantu. Zabieg ten jest wykonywany u dzieci, 
ponieważ przeszczep umożliwia wzrost zastawki wraz 
z rozwojem pacjenta, co może skutecznie wyelimino-
wać konieczność późniejszej reoperacji [13]. 

Zbadano także wpływ liofilizacji na zastawki będące 
allograftami – okazało się, że są one bardziej wytrzyma-
łe na większe niż 350 mm Hg ciśnienie wsteczne. Pod-
czas obserwacji nie zauważono przecieków [9].

Zaawansowane prace nad sztuczną zastawką żylną 
są prowadzone przez zespół Pavčnika. Jego prototypy 
zastawek mają pojedyncze, podwójne bądź potrójne 
płatki i są wykonywane zarówno z materiałów synte-
tycznych, jak i biologicznych umieszczanych na stencie. 
Dzięki temu zastawki mogą być wszczepiane w sposób 
małoinwazyjny [14]. Przykład jednopłatkowej zastawki 
żylnej przedstawiono na ryc. 6.

W kolejnym badaniu klinicznym wykorzystano allo-
grafty pochodzące z żyły płucnej, przechowywane w sta-
nie głębokiego mrożenia. Implanty te wszczepiano do 
żyły udowej u pacjentów z długotrwałym (powyżej 3 lat) 
aktywnym owrzodzeniem. Prowadzono obserwacje 
u 40 osób, do właściwego eksperymentu zostało zakwali-

Ryc. 4. Kwadratowy stent z błoną SIS zastawki żylnej [11]

Fig. 4. Square stent based on SIS venous valve [11]

Ryc. 5. Model polimerowej zastawki żylnej [5]

Fig. 5. Model of polymeric venous valve [5]

Ryc. 6. Jednopłatkowa zastawka żylna typu „Maleti” [9]

Fig. 6. Maleti-type monocusp venous valve [9]
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fikowanych 27. Początkowo pozytywne wyniki uzyskano 
dla implantów u 24 pacjentów (89%). Z czasem zaczęły 
pojawiać się jednak problemy związane z przeciekami 
oraz reakcją immunologiczną organizmu, które należy 
rozwiązać w kolejnych etapach rozwoju projektu [9].

Ostatni omawiany typ to zastawka żylna jednopłat-
kowa umieszczana dwoma szwami pod kątem 180 stop-
ni do siebie. Badania przeprowadzono na psach z po-
minięciem przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego. 
Zastawki były grubsze niż naturalne. Krótkoterminowe 
badania potwierdziły ich dobrą drożność. Później, ze 
względu na brak leczenia antykoagulacyjnego, wzdłuż 
cieńszych ścian tworzyła się warstwa skrzepu, przez co 
zastawka traciła swoje właściwości [9].

W dostępnym pośmiennictwie są również infor-
macje na temat badań naukowych z zakresu modeli 
matematycznych i fizycznych. Są to konstrukcje opisy-
wane prawami matematyki i fizyki, których celem jest 
odzwierciedlenie rzeczywistego układu żylnego.

Pierwszy omówiony numeryczny model układu żyl-
nego opisuje przepływ krwi przez system żył. Konfigura-
cja modelu była oparta na budowie żył kończyn dolnych. 
Analizowano w nim rozkład ciśnienia i przepływu w ży-
łach pod wpływem pola grawitacyjnego. W konstrukcji 
tej żyła była reprezentowana przez układ elektryczny 
(ryc. 7) [15]. Za pomocą elementów rezystancyjnych re-
prezentowano w układzie lepkość krwi, elementy induk-
cyjne przedstawiają bezwładność krwi, pojemnościowe 
natomiast są odpowiednikiem elastyczności (pojemno-
ści) żyły [15, 16]. Z założeń idealnej zastawki wynika, 
że nie powinna pozwalać na przepływ wsteczny krwi. 
W związku z tym zastawki przedstawiono jako diody, 
ponieważ w układach elektronicznych umożliwiają prze-
pływ prądu tylko w jednym kierunku [15]. W rzeczy-
wistych zastawkach żylnych istnieje jednak możliwość 
cofania się pewnej ilości krwi, co jest związane z ruchem 
płatków zastawki w czasie fazy zamykania.

W modelowaniu należy uwzględniać różne źró-
dła pochodzenia ciśnienia. Może ono zmieniać swoje 
wartości w układzie żylnym w wyniku działania mięśni 
szkieletowych lub oddychania. Zespół guytona w cza-
sie badań doświadczalnych u psów zidentyfikował waż-
ne czynniki w kontroli powrotu krwi z żył do serca. 
Okazało się, że: 
– powrót żylny jest w przybliżeniu proporcjonalny 

do średniego ciśnienia w układzie krążenia podczas 
zatrzymania akcji serca (MCFP – mean circulatory 

filling pressure) pomniejszonego o ciśnienie w pra-
wym przedsionku,

– zwiększenie powrotu żylnego podczas wzrostu 
MCFP nie jest proporcjonalne do powyższego gra-
dientu ciśnienia,

– powrót żylny osiąga wartość maksymalną, gdy ciś-
nienie w prawym przedsionku spada do poziomu 
od –2 do –4 mm Hg,

– zmiana oporu dla przepływu krwi w różnych re-
gionach obwodowego układu krążenia ma coraz 
mniejszy wpływ na powrót żylny wraz ze zwiększe-
niem odległości od prawego przedsionka,

– powrót żylny jest proporcjonalny do ciśnienia tęt-
niczego tylko wtedy, gdy wszystkie obwodowe opo-
ry i pojemności pozostają stałe [16].
Prowadząc badania, zespół Zervidesa analizował 

głównie rozkład przepływów oraz chwilowe ciśnienie 
w określonym segmencie żył. Testy wykonywano dla 
odcinków żył z zastawkami oraz bez zastawek. Układ 
został zaprojektowany jako pasywny, pominięto wpływ 
pompy mięśniowej oraz inne rzadko występujące czyn-
niki zewnętrzne. Siła reprezentująca grawitację jest sto-
sowana w kierunku przeciwnym do przepływu. Jest sig-
moidalna w czasie, przejście następuje skokowo w czasie 
0,01 ms od 0 do wartości siły grawitacji – 9,8 m/s2,  
co odpowiada zmianie postawy człowieka z poziomej 
na pionową. Ważną cechą modelu jest uwzględnie-
nie przepływu wstecznego wynikającego z prawa gra-
witacji. Jednym z ważniejszych wyników badań jest 
uzyskany współczynnik ciśnienia, zdefiniowany jako 
stosunek wartości szczytowego ciśnienia dynamiczne-
go do ciśnienia statycznego [15]. Badania wykazały, że 
przy wykorzystywanym modelu żyły optymalne umiej-
scowienie jednej zastawki znajdowało się blisko pozy-
cji środkowej. Przeprowadzono także testy z dwoma 
zastawkami – jedna była umieszczona w 1/4 długości, 
druga w 3/4 długości. Uzyskano tutaj taką samą wartość 
współczynnika ciśnienia, jak przy zastosowaniu jednej 
zastawki w połowie długości żyły. W konfiguracji ty-
powej żyły udowej, w przypadku pomiaru modelu żyły 
bez zastawki dynamiczny współczynnik ciśnienia wy-
nosi 1,83, a w idealnym przypadku, tj. gdy zastawka jest 
umieszczona w połowie długości żyły, jest równy 1,25.

Po przeprowadzeniu badań in vivo i in vitro, które 
powinny doprowadzić do walidacji modelu, mógłby on 
być wykorzystywany do oceny defektów zastawek wyni-
kających z rozkładu ciśnienia żylnego i mógłby pomóc 
w zrozumieniu przyczyn rozwoju chorób żył. W dłuż-
szej perspektywie model 3D jest wymagany, aby ocenić 
wskaźniki hemodynamiczne regionu wokół zastawki 
oraz skutki miejscowych zmian geometrycznych.

W innym modelu numerycznym przeprowadzo-
no komputerową symulację modelu zastawki żylnej za 
pomocą interakcji ciało stałe–płyn (FSI – fluid-struc-
ture interaction). W modelowaniu płynów była wyko-
rzystywana metoda kratowa Boltzmanna (lB – lattice 
Boltzmann), a elementy stałe opisano modelem lSM 

Ryc. 7. Schemat przedstawiający żyłę jako układ  
elektryczny [16]

Fig. 7. Schematic representation of vein as electrical  
system [16]
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(lattice spring model), które bryły modelowane za po-
mocą zbiorów sprężyn połączonych w węzłach. Model 
ten ma za zadanie pomóc w analizie działania zastawek 
żylnych. Na ryc. 8 przedstawiono model zastawki w fa-
zie zamknięcia [17]. 

W trakcie analizy skupiono się na mechanice ścia-
ny żyły oraz płatków zastawki podczas przepływu krwi. 
Model ten miał jednokierunkowy charakter przepły-
wu w zastawkach. Przeanalizowanie dynamiki otwarcia 
zastawki lub szybkości przepływu krwi umożliwia lepsze 
poznanie fizyki działania rzeczywistych zastawek żył.

Istnieje wiele możliwości udoskonalenia niniejszego 
modelu, np. przez uwzględnienie nieliniowej elastyczności 
ścian żył i otaczających tkanek, rozszerzenie modelu me-
chaniki płynów o płyny nienewtonowskie lub też wyko-

Ryc. 8. Model płatków zastawki żylnej (kolor szary) [17]

Fig. 8. Model of the vein leaflets (coloured grey) [17]

rzystanie dokładniejszego fizjologicznego opisu geometrii 
i miejscowej sztywności żył oraz zastawek żylnych [17].

W przyszłości planuje się uzyskanie fizjologicznych 
informacji, które pozwolą na dodatkową parametryza-
cję symulacji. Drugim obszarem rozwoju pracy może 
być zastosowanie modelu do symulacji uszkodzonych 
zastawek żylnych, np. przez wydłużanie lub usunięcie 
sprężyn z modelu lSM. Przewiduje się, że symulacje 
komputerowe poszerzą wiedzę o hemodynamice żylnej 
oraz różnych formach zaburzeń układu żylnego. Po-
winny także pomóc w przewidywaniu możliwych me-
tod leczenia tych zaburzeń [17].

Podsumowanie
Wydaje się, że modelowanie komputerowe układu 

żylnego może w znacznym stopniu przyczynić się do lep-
szego zrozumienia jego fizjologii. Powinno także pozwo-
lić na ocenę zachodzących w układzie hemodynamicz-
nych interakcji w różnych warunkach fizjologicznych.

Prace nad sztuczną zastawką żylną trwają od kilku-
nastu lat. Przez ten czas zaprojektowano wiele modeli 
zastawek, z których część daje nadzieje na możliwość 
wykorzystania w praktyce klinicznej. Konieczne jest jed-
nak przeprowadzenie długoterminowych badań. Obec-
nie trudno jest zdefiniować, jaki powinien być idealny 
model sztucznej zastawki żylnej. Do głównych wad 
współcześnie stosowanych zastawek należy zaliczyć 
brak biokompatybilności oraz wysoki współczynnik 
awaryjności. Dalsze badania powinny pomóc rozwiązać 
te problemy. 
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