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Streszczenie
Sztuczne zastawki serca można podzielić na mechaniczne i biologiczne. Wyróżnia się trzy typy mechanicznych zastawek 
serca: kulowe, jednodyskowe oraz z podwójnym dyskiem. Są wykonywane z różnych materiałów: mechaniczne m.in. z metali, 
ceramiki i polimerów (np.: stali nierdzewnej, tytanu, silikonu oraz węgla pyrolitycznego), biologiczne natomiast z materiałów 
syntetycznych (np.: PTFE i Dacron) oraz tkanek biologicznych (np.: osierdzia wołowego i zastawek świńskich). Wyróżnia się 
również implantowane przezskórnie zastawki aortalne (TAVI). TAVI mogą być wykonane z metalu, ceramiki i polimerów 
(np.: stali nierdzewnej, tytanu, Dacronu) i materiału biologicznego (np.: zastawek świńskich). W pracy opisano zalety i wady 
różnych rodzajów sztucznych zastawek serca. Żywotność mechanicznych zastawek serca to 20–30 lat i mogą być wykorzy-
stywane u pacjentów w każdym wieku. Mechaniczne zastawki serca mają również wady – konieczne jest stosowanie leków 
antykoagulacyjnych w celu zapobiegania zakrzepicy. Biologiczne zastawki serca są wykonywane z naturalnego materiału, dla-
tego nie potrzebują przedłużonego leczenia antykoagulacyjnego. Ich żywotność to 10–15 lat, dlatego są zalecane pacjentom 
po 40. roku życia. Inny problem to występowanie zwapniania (Polim. Med. 2013, 43, 3, 183–189).
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Abstract
Artificial heart valves can be classified into mechanical and biological. We have three types of mechanical heart valves: caged 
ball, tilting disc and bileaflet. Mechanical heart valves are made from various materials. They may be produced from metals, 
ceramics and polymers, e.g.: stainless steel, titanium, silicone, pyrolytic carbon. Biological valves are made from synthetic 
components (e.g.: PTFE, Dacron) and materials of biological origin (e.g.: cow pericardium, pig heart valve). We have also 
identified transcatheter aortic valve implantation (TAVI). TAVI may be produced from metals, ceramics and polymers (e.g.: 
stainless steel, titanium, Dacron) and biological material (e.g.: pig heart valve). This paper describes advantages and disad-
vantages of different types of artificial heart valves. The lifespan of mechanical valves is 20–30 years and they can be used for 
patients of any age. Mechanical valves have also disadvantages – anticoagulants are required to prevent thrombosis. Biological 
valves are made from natural materials, so they do not require prolonged anticoagulation. Their lifetime is 10–15 years, 
so they are offered to patients over 40 years. Another problem is the occurrence of calcification (Polim. Med. 2013, 43, 3, 
183–189).
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PRACE PogląDoWE

Układ krążenia najprościej można przedstawić ja-
ko mięsień sercowy oraz sieć naczyń krwionośnych 
rozprowadzających krew po całym organizmie. Serce 

to dobrze umięśniony narząd znajdujący się w klatce 
piersiowej w worku osierdziowym. Składa się z prawe-
go i lewego przedsionka oraz prawej i lewej komory. 
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Mięsień ten jest „przyczepiony” do szkieletu włókniste-
go, który tworzą cztery zespolone ze sobą pierścienie 
otaczające ujścia przedsionkowo-komorowe oraz ujścia 
aorty i pnia płucnego. W pierścieniach tych znajdują się 
zastawki serca i pni tętniczych, które zapewniają odpływ 
i dopływ krwi do poszczególnych struktur serca i całego 
organizmu [1, 2]. W sercu można wyróżnić 4 zastawki: 
trójdzielną, mitralną, aortalną i pnia płucnego [2].

Zastawka trójdzielna (przedsionkowo-komorowa 
prawa), zbudowana zazwyczaj z 3 płatków jest odpo-
wiedzialna za zapobieganie cofaniu się krwi z prawej 
komory do prawego przedsionka. Prawidłowo za-
mknięta zastawka trójdzielna umożliwia skierowanie 
krwi z komory prawej do pnia płucnego.

Zastawka mitralna (dwudzielna, przedsionkowo- 
-komorowa lewa) zapobiega cofaniu się krwi z lewej 
komory do lewego przedsionka. Składa się z 2 płatków: 
przedniego i tylnego, połączonych spoidłami: bocznym 
i przyśrodkowym.

Zastawka aortalna zapobiega cofaniu się krwi 
z aorty do lewej komory. Wyróżnia się fazę skur-
czu i rozkurczu zastawki. W fazie skurczu, kie-
dy zastawka dwudzielna jest zamknięta, płatki za-
stawki aorty rozstępują się w kierunku ściany aorty 
i krew jest wyrzucana do aorty. Przy rozkurczu cofająca 
się krew wypełnia płatki półksiężycowate, powodując 
ich automatyczne zamknięcie oraz szczelne dociśnięcie 
brzegów do siebie.

Zastawka pnia płucnego zapobiega cofaniu się krwi 
z pnia płucnego do prawej komory. Faza skurczowa 
i rozkurczowa działa podobnie jak w przypadku za-
stawki mitralnej i aortalnej.

Podział sztucznych  
zastawek serca
Sztuczne zastawki serca są implantami wszcze-

pianymi w miejsce zmienionej chorobowo naturalnej 
zastawki serca. obecnie używa się głównie dwóch ty-
pów sztucznych zastawek: mechanicznych i biologicz-
nych. Struktura zastawki biologicznej jest podobna do 
naturalnej, zastawki mechaniczne charakteryzują się 
natomiast prostszą budową. Najczęściej uszkodzoną 
zastawką jest mitralna, rzadziej aortalna. W związku 
z bardzo dużym ryzykiem, jakie niesie operacja metodą 
klasyczną w przypadku degeneracyjnego wapniejącego 
zwężenia zastawki aortalnej zaczęto projektować także 
zastawki wszczepiane przezskórnie. Zastawki prawej 
komory rzadko stanowią problem kliniczny [3].

Mechaniczne zastawki serca
Pierwsza sztuczna zastawka mitralna składała się 

z pierścienia pokrytego sztucznym włóknem i siliko-
nowej kulki zamkniętej w klatce utworzonej z meta-
lowych uchwytów umiejscowionych wokół pierście-
nia (ryc. 1a). Zasada działania zastawki jest związana 
ze zmianą ciśnienia. Pod jego wpływem kula w koszu 
unosi się bądź domyka otwartą podstawę kosza. Przez 
kolejne lata zastawka kulowa była modyfikowana 
i ulepszano jej parametry. Produkcja zastawek tego ty-
pu zakończyła się w 2007 r. i obecnie są one bardzo 
rzadko stosowane [4–6]. Z czasem zastąpiły je zastawki 
dyskowe (ryc. 1c, d). Mogą być wykonane z jednego 
dysku lub dwóch półdysków, charakteryzują się mniej-
szym oporem i profilem w porównaniu z zastawkami 
kulowymi. Zastawki dyskowe jednopłatkowe składają 
się z pierścienia oraz płaskiego dysku, który w czasie 

Ryc. 1. Sztuczne zastawki serca: a) kulowa; b) syntetyczna stosowana w pompach krwi; c) dwudyskowa; d) dyskowa; e,  
f) zastawki bezstentowe; g, h) zastawki stentowe [4, 10]

Fig. 1. Artificial heart valves: a) ball and cage valve; b) synthetic valve used in blood pumps; c) bileaflet valve; d) tilted disk 
valve; e, f) valves without stent; g, h) stent-valves [4, 10]

a)

d) g) h)c)

b) e) f)
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otwarcia zastawki przechyla się, pozwalając na prze-
pływ krwi, oraz metalowej rozpórki ograniczającej 
dysk. W zależności od typu zastawki dysk może się 
otwierać pod kątem 60–90° [4, 5, 7]. Za pierwszy pro-
jekt zastawki dyskowej uznaje się Bjork-Shiley. Innym 
typem zastawki dyskowej jest zastawka dwupłatkowa. 
Pierwsza taka zastawka składała się z dwóch półokrą-
głych płatków przyczepionych do pierścienia za pomo-
cą dwóch zawiasów. Płatki, w fazie otwarcia zastawki, 
miały za zadanie zminimalizować zaburzenia prze-
pływu krwi. W ostatnich latach pojawiła się tenden-
cja do tworzenia zastawek płatkowych, ponieważ ich 
struktura jest zbliżona do zastawek biologicznych. Ba-
dania skupiają się przede wszystkim na optymalizacji 
kształtu tych zastawek, co ostatecznie pozwoli uzyskać 
lepsze wskaźniki hemodynamiczne. obecnie jest to 
najczęściej stosowany typ zastawki [8]. osobną grupę 
stanowią zastawki syntetyczne stosowane w pompach 
krwi [9]. Cechy charakterystyczne poszczególnych ro-
dzajów zastawek mechanicznych oraz ich wady zesta-
wiono w tabeli 1.

Biologiczne zastawki serca 
Wyróżnia się tu ksenografty i allografty (w tym au-

tografty) oraz zastawki stentowe i bezstentowe.
Ksenografty są wykonane z tkanek pochodzenia od-

zwierzęcego. Allografty są to natomiast tkanki pochodzą-
ce od tego samego gatunku. Przykładem allograftu jest 
zastawka aortalna, czyli odcinek aorty występujący wraz 
z zastawką pobrany od dawcy po jego śmierci w spo-
sób aseptyczny. Jest przechowywany w płynie odżyw-
czym z antybiotykami w temperaturze 4°C lub w stanie 
głębokiego zamrożenia [9]. Szczególnym przypadkiem 
allograftu jest autograft – dawca tkanki jest jednocze-
śnie biorcą. Wykorzystuje się wyciętą zastawkę płucną 
chorego, którą można wszyć w miejsce uszkodzonej za-
stawki aortalnej (operacja metodą Rossa u dzieci daje 
szansę w pełni żywej, rosnącej zastawki) [11].

W zastawkach stentowych są stosowane tkanki 
o sztywnej konstrukcji, z których jest zbudowany koł-
nierz. Wyróżnia się dwa rodzaje usztywniania zastawek 
stentowych: zastawki utrwalane chemicznie i zastawki 
przechowywane w stanie głębokiego zamrożenia.

Dla zastawek utrwalanych chemicznie (w sztywnej 
lub półsztywnej oprawie) (ryc. 1g) sieciowanie i jedno-
cześnie sterylizowanie tkanki początkowo uzyskiwano 
z wykorzystaniem formaldehydu lub glutaraldehydu, 
co umożliwiało ich przygotowanie i przechowywanie 
przez długi czas (średnio 5 lat). obserwowano znaczne 
usztywnienia płatków, przez co zrezygnowano ze sto-
sowania formaldehydu. glutaraldehyd jest związkiem 
toksycznym. W celu zmniejszenia jego toksyczności 
stosuje się np. dodawanie monomerycznego roztwo-
ru glutaraldehydu. Aktualnie duże nadzieje wiąże się 
z genipiną, która jest naturalnym środkiem sieciującym 
o małej cytotoksyczności, odporniejszym na minerali-
zację od glutaraldehydu [9].

Zastawki przechowywane w stanie głębokiego zamro-
żenia (ryc. 1h) zapewniają lepszą adaptację w organizmie 
oraz dają możliwość obrony przed negatywnymi procesa-
mi wapnienia i starzenia [9, 10]. Po rozmrożeniu komórki 
nadal żyją. Przykładem jest zastawka mitralna w twardej 
oprawie (stent) typu „Religa” będąca w pełni oryginalnym 
pomysłem pracowników naukowych z Instytutu Protez 
Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi. 

Zastawki bezstentowe to zastawki pochodzenia 
odzwierzęcego, które nie mają sztywnej konstrukcji, 
co utrudnia ich implantację. Czasami ściana zastawki 
jest obszywana tkaniną lub perikardium (ryc. 1e, f). Po-
równując zastawki biologiczne stentowe i bezstentowe 
należy podkreślić, że w przypadku bezstentowych ob-
serwuje się mniejsze naprężenia w czasie pracy serca, 
dzięki czemu proces wapnienia zastawek bezstento-
wych jest wolniejszy.

Tabela 1. Mechaniczne zastawki serca

Table 1. Mechanical heart valves

Rodzaj zastawki Cechy charakterystyczne projektu Wady projektu

Kulowa najstarszy typ zastawki
wysoki profil (klatka)
niski poziom przecieku wstecznego (cofanie krwi) w fazie 
zamknięcia

duża wielkość – oddziaływania z tkankami
nierównomierny przepływ krwi, co może prowa-
dzić do formowania skrzepów
duży gradient ciśnienia

Dyskowa lepsze wskaźniki hemodynamiczne niż w zastawce kulowej
mniejsza wysokość, odpowiednia dla wszystkich anatomicz-
nych miejsc wszczepień
niższy poziom nadmiarowości w konstrukcji

mniejszy przepływ może prowadzić do przerostu 
tkanki i trombogenezy
w niektórych modelach odnotowano pęknięcia 
rozpórki

Dwupłatkowa równomierny przepływ krwi
mniejszy stopień komplikacji

zawiasowa budowa prowadzi do formowania się 
skrzepów
możliwość przemieszczenia płatków
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Zastawki przezskórne

Zastawki tego typu mają całkiem inną budowę niż 
klasyczne. Projektowane są tylko jako zastawki aortalne. 
Podczas implantacji zastawki przezskórnej nie otwiera 
się klatki piersiowej. Każda zastawka składa się z tkanki 
biologicznej umieszczonej w stencie [12].

Materiały wykorzystywane 
w sztucznych zastawkach serca

Elementy mechanicznych zastawek serca są produ-
kowane z wielu materiałów, które zestawiono w tab. 2.

Zastawka kulowa składa się z obudowy oraz kuli. 
Pierwsze obudowy były zbudowane z ramion umiej-
scowionych wokół pierścienia. Początkowo obudowa 
była wykonywana z akrylu, a kula z silikonu. Później 
do budowy kuli wykorzystywano także takie materiały, 
jak: politetrafluoroetylen (PTFE), polietylen oraz węgiel 
pirolityczny. ostatecznie kula była wykonywana z sili-
konu domieszkowanego siarczanem baru, pierścień 
z gumy silikonowej pokrywanej kompozytem PTFE 
i materiałem polipropylenowym, a ramiona ze stali 
Stellite 21. PTFE jest termoplastykiem o najmniejszej 
plastyczności, który charakteryzuje się znaczną odpor-
nością chemiczną, doskonałymi własnościami elek-
trycznymi i ślizgowymi oraz nie ulega biodegradacji na-
wet w przypadku zakażenia [4–6].

Pierwsze zastawki dyskowe składały się z dysku 
i pierścienia, były zbudowane z następujących materia-
łów: Stellite 21, Delrinu oraz PTFE. W kolejnych ge-
neracjach zastawek dyskowych pierścień wykonywano 
z utwardzonego węgla (w procesie wysokociśnieniowej 
pirolizy). Zaletą węgla pirolitycznego jest odporność na 
zasady i utlenianie w temperaturze fizjologicznej. Na-
dzieję budzi pokrycie nanokrystalicznym diamentem 
w celu zwiększenia biotolerancji i odporności na koro-
zję implantów ze stali nierdzewnej. oprawa jest wyko-
nywana z wysokiej jakości stopów metali i obszywana 
tkaniną z materiału Dacron lub PTFE tworzącą koł-
nierz, który umożliwia wszycie zastawki w odpowiednią 
pozycję w sercu. Wykorzystywany metal to przeważnie 
tytan – jego zaletami są głównie biozgodność i odpor-
ność na korozję. Duże nadzieje wiąże się z metalami 
posiadającymi pamięć kształtu. Dysk jest zawieszony 
w uchwytach o różnych kształtach [4, 5, 7, 8].

Zastawki stosowane w pompach krwi są wykonywa-
ne głównie z poliuretanu. Polskie syntetyczne zastawki 
zaprojektowane i używane w pozaustrojowych komo-
rach wspomagania serca (PolVAD) to: PolDISC 
i PolPU. Pierwsza z nich jest wykonana z Delrinu, 
druga z poliuretanu [10, 13].

Zastawki biologiczne to m.in. tkanki pochodzące 
od innego gatunku (ksenografty), mogą to być: zastaw-
ki świńskie, osierdzie wieprzowe, wołowe lub końskie. 

Zastawki biologiczne mogą być także allograftami (od-
cinek aorty zawierający zastawkę aortalną od dawcy) 
bądź autograftami (zastawka płucna pacjenta) [9, 11].

Do znanych zastawek implantowanych przezskór-
nie należy zaliczyć Edwards SAPIEN oraz Medtronic 
CoreValve. obecnie pierwsza z nich jest wykonywana 
z bydlęcego bądź końskiego osierdzia umieszczanego 
na stelażu. Stent jest zbudowany ze stali nierdzewnej, 
a w dolnej części między elementami stalowymi znaj-
duje się poli(tereftalan etylenu) (PET). Wszczepienie 
zastawki odbywa się w sposób aktywny przez tętnicę 
udową lub koniuszek serca. Wykonuje się walwulopla-
stykę balonową w znieczuleniu ogólnym. Nie ma ko-
nieczności przeprowadzania dodatkowych badań (np. 
echokardiografii przezprzełykowej). Początkowymi wa-
dami tej zastawki były miejscowe powikłania naczynio-
we. Problem ten wyeliminowano dzięki zastosowaniu 
węższych koszulek (18F). Inna wada tego rodzaju za-
stawki to częste przecieki okołozastawkowe – aby ogra-
niczyć możliwość ich zaistnienia zastosowano większe 
rozmiary implantów, tj. 26 mm. Mogą wystąpić także 
przejściowe zaburzenia hemodynamiczne oraz migra-
cja zastawki [12, 14].

Zastawka typu Medtronic CoreValve jest wykony-
wana z trzech płatków z osierdzia wołowego lub świń-
skiego. Zastawkę umieszcza się na nitinolowym samo-
rozprężalnym stelażu. Stent o długości 50 mm można 
podzielić na trzy odcinki. Pierwszy z nich dzięki siłom 
rozprężającym rozwiera zwapniałe ścianki naczyń 
krwionośnych. W środkowym odcinku znajduje się za-
stawka, a górny odcinek odpowiada za stabilne umiej-
scowienie zastawki. Implantacja zastawki odbywa się 
w sposób pasywny przez bezpośredni dostęp do aorty, 
tętnicę udową lub podobojczykową [12, 15].

Kolejna generacja zastawek przezskórnych to mię-
dzy innymi Sadra Medical lotus (ryc. 2a), która ma bu-
dowę trójpłatkową i jest wykonana z perikardium by-

Tabela 2. Materiały wykorzystywane do produkcji zastawek 
mechanicznych

Table 2. Materials used for the production of mechanical heart 
valves

Element zastawki Biomateriał

Klatka, zawiasy, 
pierścień, rozpórka, 
uchwyty

tytan i jego stopy (np. Ti6A14V)
stopy kobaltu (np. Stellite 21, Haynes)
stal Co-Ni-Mo
węgiel pirolityczny lTI
PTFE (Teflon)
PC

Zawór, dysk, kula, 
płatek

kauczuk silikonowy
węgiel pirolityczny lTI
poliacetal (Delrin)
PTFE (Teflon)

Pokrycie pierście-
nia do mocowania 
szwów

polipropylen
dzianina PTFE
PET (Dacron)
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dlęcego. Płatki zastawki zamontowano na specjalnym 
stencie nitinolowym, który zapewnia dopasowanie do 
nieregularnych, naturalnie anatomicznych powierzch-
ni. Kolejna zastawka pochodzenia bydlęcego to Direct 
Flow Medical (ryc. 2b) zamontowana między dwoma 
,,nadmuchanymi” pierścieniami poliestrowymi, które 
są w stanie dopasować się do anatomicznego kształtu 
aorty. Zaletą tej zastawki jest to, że można ją wypełnić 
mieszaniną soli i kontrastu, co umożliwia jej optymalne 
umiejscowienie.

Kolejny typ zastawki implantowanej przezskórnie 
to Symetis Acurate (ryc. 2c) – zbudowana ze świńskiej 
zastawki zamontowanej na nitinolowym stelażu, który 
posiada w dolnej części również elementy Dacron. Ele-
menty stentu z Dacron są odpowiedzialne za właściwe 
uszczelnienie i zmniejszenie możliwości krwotoków.

Inny typ zastawki to St. Jude Medical Portico (ryc. 2e), 
który jest bardzo podobny do CoreValve. Na rynku spo-
tyka się również Medtronic Engager (ryc. 2d).

ostatni omawiany typ zastawki przezskórnej to Je-
naValve (ryc. 2f), która jest zbudowana ze świńskiej za-
stawki oraz nitinolowego stentu. Ma nitinolowe macki 
zakończone haczykami, które umożliwiają umieszcze-
nie protezy w odpowiedniej pozycji w aorcie.

W tabeli 3 zestawiono materiały wykorzystywane 
w implantowanych przezskórnie zastawkach aortalnych.

Zalety i wady 
sztucznych zastawek serca
Zastawki mechaniczne wywołują reakcję układu 

krzepnięcia. objawia się to zwiększonym wykrzepia-
niem krwi na elementach zastawki, dlatego pacjenci 
muszą przyjmować leki antykoagulacyjne do końca 
życia. leczenie może natomiast wywoływać powikłania 
krwotoczne. Z czasem istnieje ryzyko wystąpienia koro-
zji naprężeniowej, a jej skutkami mogą być: wyrwanie 
płata zastawki, złamanie elementów konstrukcyjnych 
utrzymujących dysk bądź częściowe wyłamanie dysku 
lub jego zablokowanie [3]. Konieczna jest wtedy natych-
miastowa reoperacja. Zastawki mechaniczne powodują 
również hemolizę krwi. Pracując, wywołują hałas, co 
wpływa na zmniejszenie komfortu pacjenta, ze wzglę-
dów medycznych nie stanowi to jednak wady [17].

Mimo występowania korozji naprężeniowej zastawki 
mechaniczne są trwałe. Prawdopodobieństwo korozji jest 
bardzo małe. Trwałość laboratoryjna tego typu zastawek 
to blisko 100 lat [10, 17, 18]. Z tego względu jest propono-
wana młodym osobom, ponieważ zmniejsza ryzyko kolej-
nych operacji. Wyjątkami są sportowcy i młode kobiety 
planujące ciążę. Przez wiele lat prowadzono badania, jakie 
leki najkorzystniej podawać kobietom w ciąży, które mają 
mechaniczną zastawkę serca. W 2004 r. zaobserwowano 
wiele komplikacji [19], jednak sytuacja w 2010 r. znacznie 
się poprawiła – dokonano ważnych postępów w dziedzi-
nie farmakologii antyzakrzepowej [3].

Zastawki biologiczne są dużo mniej trwałe niż za-
stawki mechaniczne, długość ich życia to przeciętnie 
10–15 lat. Łatwo ulegają wapnieniu, często dochodzi 
do pękania płatka. Innym poważnym powikłaniem są 
zatory. W przypadku wystąpienia wymienionych pro-
blemów zawsze jest konieczna reoperacja. Zastawki te 
mają o wiele lepsze parametry przepływu, co wynika 
z ich sprężystości. Innymi zaletami są: wykonanie z na-
turalnego materiału oraz brak konieczności leczenia 
antykoagulacyjnego. Na wytrzymałość bioprotezy ma 
wpływ wiele czynników, m.in. sposób konserwacji lub 
obszycie na stencie, ale przede wszystkim rodzaj tkanki, 
z której jest wykonana bioproteza [10, 18].

Ryc. 2. Biologiczne zastawki serca: a) Sadra Medical lotus;  
b) Direct Flow Medical aortic valve; c) Symetis Acurate; 
d) Medtronic Engager; e) St. Jude Medical Portico; 
f) JenaValve [16]

Fig. 2. Mechanical heart valves: a) Sadra Medical lotus;  
b) Direct Flow Medical aortic valve; c) Symetis Acurate;  
d) Medtronic Engager; e) St. Jude Medical Portico;  
f) JenaValve [16]

Tabela 3. Materiały wykorzystywane do produkcji wszczepia-
nych przezskórnie zastawek aortalnych

Table 3. Materials used for the production of transcatheter 
aortic valves

Rusztowanie zastawki Materiał

Tkanka biologiczna zastawki świńskie
bydlęce perikardium
końskie perikardium

Stent stal nierdzewna
PET
nitinol
poliester
Dacron

a) b) c)

d) e) f)
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Kierunki rozwoju
od materiałów stosowanych do budowy zastawek 

oczekuje się, aby miały odpowiednie właściwości me-
chaniczne, chemiczne i biologiczne. główną zaletą ma-
teriałów syntetycznych jest to, że są zdolne do zmiany 
właściwości mechanicznych. Można zmieniać ich wła-
sności chemiczne, dzięki czemu można osiągnąć odpo-
wiednią konfigurację oraz analizować czas degradacji. 
Materiały, z których są wytwarzane zastawki nie mo-
gą powodować niszczenia elementów morfotycznych 
krwi, oddziaływać z otaczającymi tkankami czy wydzie-
lać szkodliwych substancji do krwiobiegu. Nie powinny 
także absorbować składników krwi. Muszą minimalizo-
wać możliwość formowania się skrzepów, wykazywać 
dużą odporność na zużycie mechaniczne i strukturalne, 
charakteryzować się odpowiednią powierzchnią [7]. 

Jednocześnie oczekuje się, że nowe sztuczne za-
stawki będą „rosnąć” wraz z ciałem pacjenta. Wspólną 
wadą aktualnie stosowanych mechanicznych i biolo-
gicznych zastawek serca jest konieczność ich wymiany 
u osób młodych, ponieważ wraz ze wzrostem i rozwo-
jem organizmu mogą pojawiać się zwężenia. obecnie 
prowadzi się badania w tym zakresie – wykorzystuje 
się różne materiały syntetyczne (poliglikolid PgA, po-
lilaktyd PlA, poli-4-hydroksymaślan P4HB, kompozyt 
poliwęglanu i poliedryczne oligomeryczne silseskwiok-
sany PCU-PoSS) i naturalne (kwas hialuronowy HA, 
kolagen), na które nanosi się różne linie komórkowe. 
Badano między innymi poliuretan, ponieważ jest atrak-
cyjnym materiałem dla inżynierii tkankowej. Materiał 
ten wytrzymuje ok. 500 milionów cykli podczas testów 
przepływu przez system naśladujący hemodynamikę za-
stawki serca. Dobrymi właściwościami charakteryzują 
się płatki zastawki wykonane z kompozytu PCU-PoSS, 
ponieważ wykazują mniejsze powinowactwo do płytek 
krwi. W związku z tym może okazać się, że PCU-PoSS 
jest materiałem nietrombogennym. W przypadku kom-
pozytu PlA z PgA jako rusztowanie płatków zastawki 
stosowano komórki ludzkich fibroblastów, a następnie 
komórki śródbłonka aorty pochodzenia bydlęcego. Ba-
dania samych rusztowań wykonywane na modelach 
zwierzęcych (młode owce) przed naniesieniem linii 
komórkowych wykazały, że w 75% przypadków wystę-
powały problemy ze względu na zakażenia oraz defor-
macje implantu [18].

PgA ma niewystarczającą trwałość mechaniczną, 
dlatego zastąpiono go polimerem P4HB. Na kompozyt 
PlA-P4HB nanoszono linie komórkowe pochodzenia 

owczego: komórki śródmiąższowe zastawki (VICs) 
i komórki śródbłonkowe zastawki (VECs), a następnie 
implantowano młodym owcom. Badania wykazały, że 
były syntetyzowane białka w substancji międzykomór-
kowej (ECM). otrzymane po 20 tygodniach wyniki po-
kazały, że właściwości mechaniczne zastawek z kompo-
zytu PlA-P4HB są zbliżone do właściwości naturalnych 
zastawek, podczas gdy polimer zdegradował się w ciągu 
8 tygodni [18].

Przeprowadzono badania nad przydatnością kwasu 
hialuronowego (HA) do budowy sztucznych zastawek. 
Naturalne zastawki zawierają ponad 90% kwasu hialu-
ronowego i siarczanu chondroityny, więc substancje te 
są nietrombogenne i nieimmunogenne. Istnieje hipo-
teza, że zastosowanie HA w rusztowaniach dostarcza 
sygnały biologiczne do komórek, zwiększające wytwa-
rzanie niektórych składników ECM. W jednym z badań 
nanoszono komórki mięśniowe gładkie pochodzenia 
szczurzego. Nastąpiło zwiększenie wydzielania elasty-
ny w stosunku do komórek, które były umieszczone na 
próbce referencyjnej. Inny naturalny biomateriał z linią 
komórkową, który w badaniach in vitro wykazuje ocze-
kiwane właściwości, to kolagen z siarczanem chondro-
ityny.

Pojawia się niestety wątpliwość, czy uda się kontro-
lować rozwój dzielących się komórek, aby nie istniało 
ryzyko przeobrażenia się w komórki nowotworowe.

Podsumowanie
od początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wie-

ku obserwuje się znaczny rozwój w dziedzinie sztucz-
nych zastawek serca. Jednak wciąż nie skonstruowano 
idealnej. Mimo licznych pozytywnych osiągnięć w tym 
zakresie wciąż jest wiele do zrobienia. Idealna sztucz-
na zastawka powinna wywoływać możliwie najmniej-
sze opory przepływu i nie prowadzić do turbulencji 
– mogłoby to skutkować wykrzepianiem i zatorami 
krwi. Zastawka nie może być w pełni domykalna, mu-
si mieć nikłą niedomykalność i stałą wartość przecieku 
wstecznego w fazie zamknięcia. Trwałość zastawki po-
winna zapewnić jej nieprzerwaną pracę przez całe życie 
pacjenta, aby nie była konieczna reoperacja w celu jej 
wymiany. Musi być ponadto zbudowana z materiałów 
biozgodnych, biofunkcyjnych, nietoksycznych i nieon-
kogennych oraz nie reagować biochemicznie z tkankami 
chorego. W przypadku kardiochirurgii dziecięcej ideal-
na zastawka powinna także „rosnąć” wraz z pacjentem.
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