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Działalność naukowo-kliniczną rozpocząłem na IV roku studiów w studenckim kole 

naukowym działającym przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem-Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach. Głównym obszarem moich zainteresowań była kardiologia 

interwencyjna ze szczególnym uwzględnieniem wielonaczyniowej choroby wieńcowej w 

szczególności w populacji chorych z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. 

W trakcie swojego uczestnictwa w kole naukowym byłem współautorem rozdziału w książce 

„Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST - od badań klinicznych do wytycznych, Via 

Medica, 2012” oraz odbyłem miesięczny staż zagraniczny w Royal Brompton Hospital w 

Londynie pod nadzorem prof. Carlo Di Mario. W trakcie studiów prowadziłem również 

przedkliniczną działalność naukowo-badawczą z zakresu nowych technologii w kardiologii 

interwencyjnej w Centrum Badawczo Rozwojowym American Heart of Poland. Moja 

działalność skupiała się głównie na badaniu odpowiedzi tkankowej po interwencji wieńcowej 

na modelu przerostu neointimy świni domowej.  

Przeprowadzone badania w zakresie kardiologii eksperymentalnej stały się podstawą 

doktoratu zatytułowanego „Analiza ekspresji białek w ścianie tętnicy po interwencji 

wieńcowej na modelu przerostu neointimy świni domowej”, którego promotorem był dr hab. 

n. med. Krzysztof Milewski.  Pracę doktorską obroniłem na Wydziale Lekarskim Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uzyskane wyniki stanowiły część 

międzynarodowego badania, którego wyniki zostały opublikowane w Circulation w 2017 roku.  

W 2014 roku rozpocząłem szkolenie specjalizacyjne z zakresu kardiologii w Katedrze 

Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca, Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie pracuje do tej pory. Jednoczasowo 

rozpocząłem szkolenie w zakresie kardiologii interwencyjnej w Zakładzie Kardiologii 

Inwazyjnej Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Katowicach. Wraz z rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego rozpocząłem działalność 

naukową pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego, którą 

kontynuuję do tej pory. Od samego początku moja działalność naukowa skupiała się wokół 

kardiologii interwencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik 

obrazowania wewnątrznaczyniowego, takich jak optyczna koherentna tomografia, 

wewnątrznaczyniowa ultrasonografia czy też spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni.  
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Swoje zainteresowanie badaniami przedklinicznymi w zakresie oceny nowych 

technologii w kardiologii interwencyjnej kontynuowałem w trakcie 20-miesięcznego stażu 

naukowego w Skirball Center for Cardiovascular Innovation, Cardiovascular Research 

Foundation w Nowym Jorku pod nadzorem naukowym dr Juana Granady. Moja działalność 

skupiała się głównie na prowadzeniu badań eksperymentalnych nad odpowiedzią tkankową 

po implantacji nowych generacji rusztowań bioresorbowalnych, stentów powlekanych 

polimerem biodegradowalnym uwalniających leki antyproliferacyjne oraz balonów 

powlekanych lekiem za pomocą nowoczesnych metod obrazowania wewnątrznaczyniowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem optycznej koherentnej tomografii. Część wyników moich 

badań stanowiła podstawę do rozpoczęcia badań „first-in-man” dla czterech rusztowań 

bioresorbowalnych (Fortitude, Amaranth Medical, USA, Aptitiude Amaranth Medical, USA, 

Magnitiude, Amaranth Medical, USA, MeRes, Meril Life Sciences, Indie). Ponadto w trakcie 

swojego pobytu we współpracy z zespołem Intravascular Imaging Core Laboratory and MRI 

Core Laboratory, Cardiovascular Reserach Foundation, Clinical Trials Center pod 

kierownictwem dr Akiko Mehary zajmowałem się oceną wczesnego gojenia się ściany 

naczynia za pomocą optycznej koherentnej tomografii po implantacji stentów wieńcowych w 

zależności od zastosowanej technologii modyfikacji powierzchni przęseł w badaniu „first-in-

man”.  W trakcie stażu w Cardiovascular Research Foundation odbyłem dwukrotnie 

certyfikowane szkolenie w obrazowaniu wewnątrznaczyniowym w kardiologii interwencyjnej. 

Przeprowadzone prace badawcze oceniające właściwości biomechaniczne oraz profil 

gojenia rusztowań bioresorbowalnych oraz stentów metalowych stosowanych w przezskórnej 

angioplastyce w warunkach eksperymentalnych stanowią podstawę mojego dorobku 

habilitacyjnego. 
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4. Wskazane osiągnięcie, * wynikającego z art. 16 ust 2. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 

595 ze z.): 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Ocena właściwości biomechanicznych oraz profilu gojenia rusztowań 

bioresorbowalnych oraz stentów metalowych stosowanych w przezskórnej 

angioplastyce w warunkach eksperymentalnych  

 

B) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

1. Cheng Y, Gasior P, Shibuya M, Ramzipoor K, Lee C, Estrada EA, Dokko D, McGregor 

JC, Conditt GB, Kaluza GL, Granada JF. Comparative Characterization of Biomechanical 

Behavior and Healing Profile of a Novel Ultra-High-Molecular-Weight Amorphous 

Poly-l-Lactic Acid Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold. Circ Cardiovasc 

Interv. 2016 Oct;9(10). pii: e004253. IF= 6.598 

2. Gasior P, Cheng Y, Estrada EA, Jenn McGregor, Ramzipoor K, Lee C, Conditt GB, 

Rousselle SD, Granada JF, Kaluza GL. Novel ultrahigh molecular weight amorphous 

PLLA bioresorbable coronary scaffold upsized up to 0.8 mm beyond nominal 

diameter: An OCT and histopathology study in porcine coronary artery model. 

Catheter Cardiovasc Interv. 2017 May 4. doi: 10.1002/ccd.27108. [Epub ahead of 

print] IF= 2.602 

3. Cheng Y, Gasior P, Xia JG, Ramzipoor K, Lee C, Estrada EA, Dokko D, McGregor JC, 

Conditt GB, McAndrew T, Kaluza GL, Granada JF. Comparative Biomechanical 

Behavior and Healing Profile of a Novel Thinned Wall Ultrahigh Molecular Weight 

Amorphous Poly-l-Lactic Acid Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold. Circ 

Cardiovasc Interv. 2017 Jul;10(7). pii: e005116. doi: 

10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005116. IF= 6.598 

4. Gasior P, Cheng Y, Xia J, Conditt GB, McGregor JC, Virmani R, Granada JF, Kaluza GL. 

Two-year longitudinal evaluation of a second-generation thin-strut sirolimus-eluting 

bioresorbable coronary scaffold with hybrid cell design in porcine coronary arteries. 

Cardiol J. 2018 Aug 29. doi: 10.5603/CJ.a2018.0095. IF = 1.339 

5. Gasior P, Cheng Y, Valencia AF, McGregor J, Conditt GB, Kaluza GL, Granada JF. Impact 

of Fluoropolymer-Based Paclitaxel Delivery on Neointimal Proliferation and Vascular 
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Healing: A Comparative Peripheral Drug-Eluting Stent Study in the Familial 

Hypercholesterolemic Swine Model of Femoral Restenosis. Circ Cardiovasc Interv. 

2017 May;10(5). pii: e004450. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.116.004450. IF= 

6.598 

*Kolejność prac przedstawiona jest w ciągu logicznym a nie chronologicznym 

 

Sumaryczny Impact Factor prac składający się na osiągnięcie naukowe wynosi: 23.735 

punktów, w wyżej wymienionych pozycjach byłem pierwszym autorem 3 publikacji i 

drugim autorem 2 publikacji składających się na osiągnięcie naukowe.  

Pragnę nadmienić, że w oświadczeniu autorów dr Y. Cheng wymieniła mój wkład w 

powstanie prac nr 2 i 5 jako równy z pierwszym  autorem. Wszystkie wymienione prace 

powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 

 

C) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

W prezentowanym przeze mnie cyklu prac przedstawiłem możliwości oceny właściwości 

biomechanicznych oraz profilu gojenia rusztowań bioresorbowalnych, oraz stentów 

metalowych stosowanych w przezskórnej angioplastyce w warunkach eksperymentalnych. 

Spośród dostępnych obecnie metod służących do oceny procesów zachodzących w ścianie 

tętnicy po implantacji stentów najdokładniejsze są badania histopatologiczne leczonych 

segmentów. Pozwalają one między innymi na głębsze zrozumienie procesów 

patofizjologicznych zachodzących w naczyniu po implantacji stentu. Podstawowym 

ograniczeniem tej metody jest niewielka dostępność materiałów z badań sekcyjnych. To 

ograniczenie jest nieobecne w badaniach przedklinicznych na modelu zwierzęcym, które dają 

możliwość oceny procesów patologicznych w materiale histologicznym w kilku punktach 

czasowych. Model uszkodzenia tętnicy świni domowej jest obecnie złotym standardem w 

ocenie zjawiska restenozy po angioplastyce. Spowodowane jest to bardzo zbliżoną budową 

anatomiczną, rozmiarem zarówno serca, jak i tętnic wieńcowych oraz obwodowych świń i 

ludzi, a także podobną odpowiedzią tkankową na testowane terapie. Co więcej, budowa i 

wymiary serca oraz naczyń świni pozwalają na wykonywanie zabiegów angioplastyki w 

warunkach eksperymentalnych z dostępu przez tętnicę udową oraz stosowanie cewników o 
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tej samej średnicy i krzywiźnie jak w praktyce klinicznej. Model ten stał się niezbędny dla 

zrozumienia interakcji zachodzących pomiędzy urządzeniami stosowanymi w trakcie 

zabiegów angioplastyki a ścianą tętnicy oraz w celu głębszego poznania procesów 

patologicznych stojących za hiperplazją neointimy. Ponadto stosowany jest także do oceny 

bezpieczeństwa oraz skuteczności nowych technologii stosowanych w interwencjach 

sercowo-naczyniowych. 

Wprowadzenie do praktyki klinicznej pierwszej generacji stentów uwalniających leki 

antyproliferacyjne (drug eluting stents - DES) pokrytych trwałym polimerem pozwoliło na 

istotne zmniejszenie częstości występowania restenozy w stencie, redukując tym samym 

konieczność ponownych rewaskularyzacji w porównaniu do stentów metalowych (bare metal 

stents - BMS). Niestety obecność trwałego polimeru wiązała się z występowaniem 

opóźnionego gojenia się naczynia, przedłużonego procesu zapalnego, późnej oraz bardzo 

późnej zakrzepicy w stencie oraz przyśpieszonego zjawiska neoaterosklerozy. Wprowadzenie 

drugiej generacji stentów DES rozwiązała część z powyższych problemów poprzez 

wprowadzenie biokompatybilnych lub biodegradowalnych polimerów oraz znaczne 

zredukowanie grubości przęseł, doprowadzając do znaczącego zmniejszenia występowania 

zakrzepicy we wiodących stentach DES drugiej generacji w porównaniu z pierwszą generacją.  

Główną wadą zarówno stentów DES, jak i BMS jest ich natura trwałego implantu 

naczyniowego pozostającego w tętnicy przez cała długość życia pacjenta, którego obecność 

w znaczącym stopniu unieruchamia leczony segment, nieodwracalnie zmienia jego 

geometrię, staje się przewlekłym, drażniącym czynnikiem dla ściany tętnicy, który praktycznie 

w całości upośledza jej wazoreaktywność oraz zdolność do pozytywnej przebudowy w czasie. 

Najbardziej pożądany efekt implantacji stentów jest zdecydowanie przejściowy i polega na 

poszerzeniu zwężonego segmentu, zapobieganiu wystąpieniu elastycznego odkształcenia się 

naczynia, zatrzymaniu proliferacji neointimy występującej po uszkodzeniu ściany tętnicy oraz 

zapewnienie drożności naczynia do czasu jego wygojenia. Z tego powodu bardzo atrakcyjna 

wydaje się idea działania rusztowań bioresorbowalnych (bioresorbable scaffolds - BRS), które 

podlegają procesowi całkowitej biodegradacji po zakończeniu swojego działania. BRS zostały 

zaprojektowane w celu zapewnienia mechanicznego wsparcia tętnicy poprzez zapobieganie 

zjawisku elastycznego odkształcenia się naczynia z jednoczesnym utrzymaniem zdolności do 

inhibicji proliferacji neointimy poprzez uwalnianie z ich powierzchni leków 

antyproliferacyjnych. W efekcie rusztowania bioresorbowalne w porównaniu do stentów 
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metalowych mają nie tylko służyć poszerzeniu zmiany w naczyniu oraz utrzymaniu jego 

długoterminowej drożności, ale także pozwolić na aktywny remodeling leczonego segmentu, 

który w efekcie doprowadzi do powrotu wyjściowej wazomotoryki naczynia do poziomu 

sprzed implantacji. Najszerzej stosowane w praktyce klinicznej rusztowanie bioresorbowalne 

Absorb BVS w pierwszych badaniach klinicznych prezentowało bardzo korzystne wyniki w 

porównaniu do wiodącego na rynku stentu metalowego uwalniającego ewerolimus. Jednakże 

niedawno opublikowane dane z 3-letniej obserwacji badania Absorb II zademonstrowały 

niepokojące wyniki z większym odsetkiem zdarzeń niepożądanych u pacjentów leczonych 

Absorb BVS, co spowodowało wycofanie rusztowania z rynku. Z racji faktu, że większość 

zakrzepic oraz restenoz obserwowana była w małych naczyniach wieńcowych wydaje się, że 

spowodowane one były przez znaczną grubość przęseł BVS (156 mikronów), prawie 

dwukrotnie większą niż w najnowszej generacji stentów DES. Powszechnie znana jest 

pozytywna korelacja pomiędzy grubością przęseł oraz zaburzeniami przepływu, która 

przekłada się na negatywne kliniczne konsekwencje, takie jak zwiększenie odsetka restenozy, 

zakrzepic oraz ponownych rewaskularyzacji. Z tego powodu niezbędne do szerszego 

klinicznego zastosowania tej technologii jest zwiększenie wytrzymałości polimeru 

stanowiącego platformę dla BRS w celu możliwości bezpiecznej redukcji grubości przęseł bez 

negatywnego wpływu na biomechanikę rusztowania. 

Sytuacja ma się odmiennie w przypadku przezskórnej angioplastyki w tętnicach 

udowych powierzchownych (SFA), gdzie rozpowszechnienie technologii rusztowań 

bioresorbowalnych wydaje się być znacznie trudniejsze niż w tętnicach wieńcowych ze 

względu na zdecydowanie inna charakterystykę demograficzną pacjentów oraz zmian 

miażdżycowych, a także konieczność posiadania przez stent dużej elastyczności ze względu na 

działające w naczyniu bardzo silne naprężenia mechaniczne.  Miażdżyca tętnic kończyn 

dolnych (peripherial artery disease – PAD) zazwyczaj dotyka pacjentów starszych, ze 

współistniejącą cukrzycą, z długimi ciężko uwapnionymi zmianami w tętnicach, które 

stanowią bardzo duże wyzwania dla obecnie stosowanych rusztowań bioresorbowalnych. 

Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, iż obecna generacja BRS będzie zadowalająco 

efektywna w leczeniu tych wymagających zwężeń i w najbliższym czasie wątpliwe jest 

wyeliminowanie wymienionych ograniczeń. Ponadto, obecnie stosowane metalowe stenty 

obwodowe osiągają bardzo dobre wyniki kliniczne, z którymi BRS nie są w stanie obecnie 

konkurować. Aktualnie stosowane samorozprężalne platformy stentowe zbudowane z 
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nitinolu wykazują bardzo dużą elastyczność, zapewniając odpowiednie wsparcie w celu 

utrzymania drożności naczynia przy obecności zmiennych sił mechanicznych, działających na 

tętnice kończyn dolnych. Podobnie jak w interwencjach wieńcowych, również w 

interwencjach obwodowych leczeniem z wyboru stało się lokalne dostarczenie leków 

antyproliferacyjnych bezpośrednio w miejsce zwężenia. Wprowadzenie do praktyki klinicznej 

samorozprężalnych stentów nitinolowych niepowlekanych polimerem uwalniających 

paklitaksel (paciltaxel eluting stent – PES) w znacznym stopniu poprawiły drożność SFA w 

obserwacji 5 letniej w porównaniu z identycznym stentem nieuwalniającym leku. Jednakże, 

po upływie 12 miesięcy od implantacji obserwuje się progresywną utratę drożności światła 

naczynia co przypisywane jest bardzo zmiennemu profilowi farmakokinetycznemu, 

związanemu z brakiem pokrycia stentu polimerem, a tym samym brakiem mechanizmów 

kontrolujących elucję leku. Wprowadzenie nowej generacji stentów obwodowych pokrytych 

biokompatybilnym polimerem ma potencjał poprawienia długoterminowej drożności naczyń 

oraz profilu gojenia poprzez zapewnienie lepiej kontrolowanego oraz bardziej 

zrównoważonego procesu uwalniania leku z powierzchni stentu.  

 

 

Omówienie poszczególnych publikacji wchodzących w skład cyklu publikacji stanowiących 

podstawę mojego dorobku habilitacyjnego. 

 

1. Porównanie właściwości biomechanicznych, farmakokinetyki oraz profilu gojenia 

nowego bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus 

zbudowanego z amorficznego kwasu poli-L-mlekowego o ultra wysokiej masie 

cząsteczkowej w badaniach ex-vivo oraz na modelu zwierzęcym została przedstawiona w 

pracy: Cheng Y, Gasior P, Shibuya M, Ramzipoor K, Lee C, Estrada EA, Dokko D, McGregor JC, 

Conditt GB, Kaluza GL, Granada JF. Comparative Characterization of Biomechanical Behavior 

and Healing Profile of a Novel Ultra-High-Molecular-Weight Amorphous Poly-l-Lactic Acid 

Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Oct;9(10). pii: 

e004253. 

Po implantacji BRS wsparcie mechaniczne dla naczynia oraz jego drożność zapewniona 

jest tylko w trakcie procesu biodegradacji rusztowania. Zbyt wczesna degradacja rusztowania 

może doprowadzać do wewnątrznaczyniowej protruzji przęseł i odpowiadać za zakrzepice w 
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leczonym segmencie oraz konieczność przeprowadzenia ponownej rewaskularyzacji. Z tego 

powodu kluczowe dla uzyskania długoterminowej drożności naczynia oraz pozytywnych 

wyników klinicznych jest zapewnienie stabilnej architektury rusztowania podczas jego 

biodegradacji. Pierwsza generacja BRS zbudowana z wysoko krystalicznego kwasu poli-L-

mlekowego (poli-L-lactic acid – PLLA) została bardzo dokładnie przebadana zarówno w 

badaniach przedklinicznych, jak i klinicznych. Za wytrzymałość mechaniczną użytego polimeru 

w głównej mierze odpowiadała jego krystaliczność, co skutkowało problemami z 

zachowaniem integralności rusztowania w warunkach ekspozycji na wysokie obciążenia 

panujące w tętnicach wieńcowych oraz ograniczoną zdolnością do przerozmiarowania 

większego niż 0.5mm ponad rozmiar nominalny BRS. W badaniu “Comparative 

Characterization of Biomechanical Behavior and Healing Profile of a Novel Ultra-High-

Molecular-Weight Amorphous Poly-l-Lactic Acid Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary 

Scaffold” porównano właściwości biomechaniczne, farmakokinetykę oraz profil gojenia 

nowego bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus zbudowanego 

z amorficznego PLLA o ultra wysokiej masie cząsteczkowej AMA BRS (FORTITUDE, Amaranth 

Medical, Mountain View, California) z wiodącym w tamtym czasie na rynku rusztowaniem 

bioresorbowalnym pierwszej generacji uwalniającym ewerolimus Absorb BVS (Abbott, Santa 

Clara, USA) o podobnej grubość przęseł (około 156µm). 

Właściwości mechaniczne AMA BRS oraz Absorb BVS poddanych przerozmiarowaniu 

zostało przebadane na modelu in-vitro poprzez rozprężenie rusztowania do wartości 

nominalnego ciśnienia rozrywającego, a następnie wykonanie postdylatacji cewnikiem 

balonowym do czasu zaobserwowania pod mikroskopem świetlnym pęknięcia przęseł. 

Dodatkowo mechaniczna stabilność w czasie była porównywana pomiędzy badanymi 

grupami w warunkach obciążenia dynamicznego poprzez ocenę oporności na pękanie przęseł 

podczas zastosowania identycznych mulitmodalnych powtarzalnych obciążeń, które 

imitowały warunki obecne w środowisku fizjologicznym tętnicy wieńcowej z zastosowaniem 

od 50 do 100% większej amplitudy w celu uwydatnienia mechanicznych cech rusztowań. 

Ocena właściwości biomechanicznych wykazała pęknięcia przęseł AMA BRS przy 

przerozmiarowaniu rusztowania o 149%, natomiast w grupie Absorb BVS pęknięcia były 

obecne już przy 34% przerozmiarowaniu. Ponadto w warunkach powtarzalnego obciążenia 

dynamicznego ilość pęknięć przęseł w czasie wzrastała znacznie szybciej grupie Absorb BVS 
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niż AMA BRS. Porównanie właściwości biomechanicznych w warunkach ex vivo pomiędzy 

AMA BRS a Absorb BVS przedstawiono na Rycinie 1. 

 

Rycina 1. W grupie AMA BRS liczba pęknięć rusztowania była niższa zarówno w warunkach 

powtarzalnego obciążenia dynamicznego (A), jak i w trakcie przerozmiarowania (B) w 

porównaniu do Absorb BVS: możliwości przerozmiarowaniu AMA BRS były 4.4 krotnie większe 

w porównaniu do Absorb BVS (odpowiednio: 149% vs. 34%). Circ Cardiovasc Interv. 2016 

Oct;9(10). pii: e004253. 
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Profil farmakokinetyczny w badaniu in vivo oceniono u 16 mini-świń rasy Yucatan 

(n=32 AMA BRS, n=16 Absorb BVS) do 90 dni po implantacji za pomocą chromatografii 

cieczowej sprzężonej z masową spektrometrią (liquid chromatography mass spectrometry - 

LCMS), porównując ilość obecnego leku na powierzchni rusztowania z wyjściowymi 

wartościami leku przed implantacją. Stężenie sirolimusu w krwi całkowitej było oceniane w 9 

AMA BRS wszczepionych u 3 świń. Próbki krwi zostały pobrane od zwierząt do 7 dni po 

implantacji oraz ocenione za pomocą LCMS. Profil uwalniania leku z powierzchni AMA BRS był 

porównywalny z AMA BVS. Całkowita ilość uwolnionego sirolimusu z powierzchni AMA BRS 

po 90 dniach wynosiła około 91%, co było wynikiem porównywalnym do Absorb BVS Stężenie 

sirolimusu w krwi całkowitej zostało przedstawione na Rycinie 2B. Odpowiada ono stężeniu 

systemowemu w warunkach eksperymentalnych po implantacji szeroko stosowanych w 

praktyce klinicznej stentów metalowych uwalniających sirolimus.  

 

 Rycina 2. Farmakokinetyczna ocena uwalniania leku z powierzchni rusztowania (A) oraz 

stężenie sirolimusu w krwi obwodowej (B). AMA BRS wykazał podobny profil uwalniania leku 

w porównaniu do Absorb BVS (B), natomiast największe stężenie sirolimusu w krwi 

systemowej (3.07±0.42 ng/mL) obserwowane było między 0.5 a 1h po implantacji. Circ 

Cardiovasc Interv. 2016 Oct;9(10). pii: e004253. 

 

Do badania in vivo oceniającego biologiczną skuteczność urządzenia włączonych 

zostało 18 mini-świń rasy Yucatan. Zwierzęta zostały poddane implantacji rusztowania AMA 

BRS lub Absorb BVS z przerozmiarowaniem o 10% w stosunku do wielkości naczynia pod 

kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS w celu zapewnienia uszkodzenia 

naczynia, a co za tym idzie następczej proliferacji neointimy. Optyczna koherentna tomografia 

(optical coherence tomography – OCT) została wykonana bezpośrednio po implantacji 
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każdego urządzenia. W trakcie badania kontrolnego po 28, 90 oraz 180 dniach (n=8 Fortitude 

oraz n=6 Absorb BVS na każdy punkt czasowy), przeprowadzono angiografię, obrazowanie 

OCT oraz pobrano materiał histopatologiczny z segmentów poddanych interwencji.  

W trakcie implantacji wszystkie rusztowania były dobrze rozprężone oraz w żadnym z 

naczyń nie stwierdzono konieczności wykonywania postdylatacji. Jednym z parametrów 

pozwalających ocenić właściwości biomechaniczne BRS w angiografii jest bezwzględne oraz 

procentowe odkształcenie rusztowania (odpowiednio: absolute acute recoil – AAR, 

percentage acute recoil - %AR) bezpośrednio po implantacji. Zarówno AAR jak i %AR było 

numerycznie niższe w grupie AMA BRS w porównaniu do Absorb BVS bezpośrednio po 

implantacji.  

W analizie OCT nie wykazano różnic w powierzchni rusztowania (AMA BRS 6.29±1.46 

vs. Absorb BVS 6.69±1.71, p=0.45) oraz średnicy (AMA BRS 2.81±0.35 vs. Absorb BVS 

2.89±0.38, p=0.46) bezpośrednio po implantacji pomiędzy badanymi grupami. Jednakże w 

trakcie 3-miesięcznej kontroli zaobserwowano większą powierzchnię rusztowania w grupie 

AMA BRS w porównaniu z Absorb BVS (odpowiednio: 7.15±1.62 vs. 5.54±1.26, p=0.02). 

Dodatkowo Absorb BVS wykazał istotnie statystycznie większe zarówno procentowe 

(pecentage late recoil) jak i bezwzględne (absolute late recoil) późne odkształcenie 

rusztowania (AMA BRS -10±16.1% vs. Absorb BVS 10.7±13.2%, p=0.004), natomiast 

procentowe zwężenie światła (percent area stenosis - %AS), grubość (neoitnimal thickness - 

NIT) oraz powierzchnia neointimy (neointimal area- NA) były porównywalne w obu grupach 

we wszystkich punkach czasowych. Nie zaobserwowano obecności skrzeplin zarówno w 

głównych tętnicach nasierdziowych, jak i bocznych gałęziach.  

Analiza pod mikroskopem świetlnym wykazała podobna odpowiedź naczyniową w 

AMA BRS w porównaniu z Absorb BVS we wszystkich ocenianych punktach czasowych. Nie 

zaobserwowano obecności skrzeplin w świetle naczynia w żadnym z analizowanych 

preparatów. W ocenianych parametrach morfometrycznych, takich jak grubość neointimy, 

powierzchnia neointimy oraz procentowe zwężenie powierzchni światła naczynia, nie 

stwierdzono różnic pomiędzy analizowanymi grupami. W trakcie 1-miesięcznej kontroli nie 

zaobserwowano obecności stanu zapalnego wokół przęseł w grupie AMA BRS, natomiast w 

Absorb BVS widoczne był niewielki stan zapalny (p=0.03). Nie wykazano różnic w stopniu 

uszkodzenia ściany naczynia pomiędzy badanymi grupami we wszystkich punktach 

czasowych. Również pokrycie przęseł neointimą było porównywalne w obu grupach. Na 
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rycinie 3 przedstawiono zestawienie reprezentatywnych obrazów z histologii oraz 

dopasowane obrazy OCT.  

 

 

Rycina 3: Reprezentatywne obrazy histologiczne oraz dopasowane obrazy OCT rusztowań 

AMA BRS oraz Absorb BVS w świńskich tętnicach wieńcowych po 1, 3 oraz 6 miesiącach po 

implantacji. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Oct;9(10). pii: e004253. 

 

Podsumowując, powyższe badanie wykazało, że nowe bioresorbowalne rusztowanie 

wieńcowe uwalniające sirolimus zbudowane z amorficznego kwasu poli-L-mlekowego o ultra-

wysokiej masie cząsteczkowej demonstruje ulepszone biomechaniczne właściwości z 

porównywalnym profilem gojenia się naczynia w porównaniu do Absorb BVS, zachowując 

stabilną wielkość światła naczynia w trakcie 6-miesięcznej kontroli. Uzyskane wyniki 

pozwalają sądzić, że nowe rusztowanie oceniane w tym badaniu ma potencjał poprawienia 

wyników klinicznych pierwszej generacji BRS, zapewniając wysoce biokompatybilną oraz 

mechanicznie stabilną platformę z możliwością redukcji grubości przęseł w przyszłości przy 
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zachowaniu wysokiej siły radialnej. Wyniki tego badania pozwoliły na rozpoczęcie pierwszego 

badania na ludziach omawianego rusztowania. 

 

2. Ocena in-vivo właściwości biomechanicznych oraz profilu gojenia nowego 

bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus zbudowanego z 

amorficznego kwasu poli-L-mlekowego o ultra wysokiej masie cząsteczkowej po wykonaniu 

agresywnej postdylatacji do 0.8mm na modelu przerostu neointimy świni została 

przedstawiona w pracy Gasior P, Cheng Y, Estrada EA, Jenn McGregor, Ramzipoor K, Lee C, 

Conditt GB, Rousselle SD, Granada JF, Kaluza GL. Novel ultrahigh molecular weight amorphous 

PLLA bioresorbable coronary scaffold upsized up to 0.8 mm beyond nominal diameter: An 

OCT and histopathology study in porcine coronary artery model. Catheter Cardiovasc Interv. 

2017 May 4. doi: 10.1002/ccd.27108.   

Mechaniczne właściwości PLLA stosowanego w pierwszej generacji BRS nie 

umożliwiają wykonywania agresywnej postydlatacji rusztowania ze względu na zwiększone 

ryzyko pęknięcia przęseł oraz uszkodzenia jego struktury. Niedawno opublikowane badania 

wykazały większą niż spodziewano częstość występowania zakrzepicy w Absorb BVS, 

podkreślając tym samym jeszcze mocnej potrzebę zapewnienia optymalizacji efektów 

implantacji, między innymi możliwości wykonywania bezpiecznej postdylatacji. Jednakże, 

ograniczenia nałożone przez producenta pozwalają na jej wykonanie tylko do 0.5mm powyżej 

wielkości nominalnej rusztowania, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość zastosowania 

Absorb BVS w złożonych angioplastykach. Najbardziej limituje to możliwość leczenia długich 

zwężeń, bifurkacji oraz zmian w naczyniach o dużej różnicy w średnicy między proksymalną 

oraz dystalną wartością referencyjną, w których bardzo łatwo o przekroczenie limitu 

przerozmiarowaniu rusztowania. Poprzednie omawiane badanie dowiodło, że AMA BRS 

posiada znacznie lepsze właściwości mechaniczne w warunkach in-vitro, natomiast w pracy 

„Novel ultrahigh molecular weight amorphous PLLA bioresorbable coronary scaffold upsized 

up to 0.8 mm beyond nominal diameter: An OCT and histopathology study in porcine coronary 

artery model” postanowiono ocenić in-vivo możliwości przerozmiarowania AMA BRS za 

pomocą agresywnej postdylatacji do 0.8mm na modelu przerostu neointimy świni. Do 

badania włączono 4 mini-świnie rasy Yucatan u których w tętnicach wieńcowych 

implantowano pod kontrolą IVUS w rozmiarze nominalnym 12 AMA BRS, które następnie 

postdylatowano o 0.55mm (PLUS 0.55 n=6) lub 0.8mm (PLUS 0.8 n=6) powyżej wartości 
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nominalnej, starając się uzyskać stosunek rusztowania-do-tętnicy pomiędzy 1.1-1.2:1 w celu 

uzyskania podobnego uszkodzenia naczynia w obu grupach. Optyczna koherentna tomografia 

została wykonana bezpośrednio po implantacji każdego urządzenia. Kontrolna angiografia 

oraz OCT zostały przeprowadzone po 28 oraz 90 dniach, w których oceniano obecność 

przerwania ciągłości lub deformacji rusztowania oraz nakładania się na siebie przęseł 

świadczącym o utracie integralności struktury BRS. Materiały do badania histopatologicznego 

zostały pobrane po 90 dniach.  

Analiza IVUS przed implantacją wykazała istotnie większą powierzchnie światła w 

grupie PLUS 0.8 w porównaniu do PLUS 0.55. Wynikało to z zastosowanej metodologii w celu 

uzyskania takiego samego stopnia uszkodzenia naczynia we wszystkich rusztowaniach po 

implantacji do rozmiaru nominalnego z następczą postdylatacją o odpowiednio 0.8mm i 

0.55mm powyżej rozmiaru nominalnego. Analiza OCT wykazała numerycznie większą 

powierzchnie światła bezpośrednio po postdylatacji w PLUS 0.8 w porównaniu do PLUS 0.55. 

Po 28 dniach postdylatacja o 0.8mm powyżej wartości nominalnej wykazała większą 

powierzchnie światła oraz rusztowania z towarzyszącą redukcją powierzchni oraz grubości 

neointimy, a także niższej %AS w porównaniu do grupy PLUS 0.55. Te wyniki zostały 

utrzymane w 90-dniowej kontroli. Ponadto obserwowano trend statystyczny w kierunku 

wyższego relatywnego odkształcenia rusztowania w grupie PLUS 0.55 w porównaniu do PLUS 

0.8 po 28 dniach (odpowiednio: 6.73±4.46% vs. 0.51±3.82%, p=0.065). Jednakże należy 

podkreślić, że relatywne odkształcenie rusztowania było minimalne w grupie PLUS 0.55 oraz 

praktycznie nieobecne w grupie PLUS 0.8. Ponadto późne odkształcenie w obserwacji 

kontrolnej po 90 dniach pozostało na minimalnym poziomie, a różnica między grupami nie 

była już widoczna. Bardzo ważny jest fakt, że w żadnym rusztowaniu nie zaobserwowano 

obecność przerwania ciągłości lub deformacji rusztowania oraz nakładania się na siebie 

przęseł w żadnym punkcie kontrolnym, co dowodzi wysokich możliwości rozprężenia ponad 

wartość nominalną rusztowań zbudowanych z PLLA nowej generacji.  

Oprócz korzystnych wyników z badań obrazowych, jakościowa histologia wykazała, że 

surogat gojenia się tętnicy czyli obecność złogów fibryny była bardzo niska w obu grupach. 

Uszkodzenia naczynia było praktycznie nieobecne w grupie PLUS 0.8 oraz minimalnie większe 

w grupie PLUS 0.55, jednakże różnica ta osiągnęła istotność statystyczną, co 

najprawdopodobniej jest związane z istotnie większą różnicą w średnicy rusztowania-do-

balonu w grupie PLUS 0.55 (1.18±0.10) w porównaniu do PLUS 0.8 (1.05±0.08, p=0.026) oraz 
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numerycznie wyższą %AS obserwowano w OCT w kontroli po 28 oraz 90 dniach. Ponadto 

analiza histologiczna wykazała brak zaburzeń gojenia się naczynia, nadmiernego przerostu 

neointimy, przerwania ciągłości oraz deformacji rusztowań, a także nakładania się przęseł 

oraz dobrą biokompatybilność rusztowań.   

W powyższym badaniu in-vivo na modelu przerostu neointimy świni dowiedziono, że 

postdylatacja do 0.8mm powyżej wartości nominalnej nowych rusztowań bioresorbowalnych 

uwalniających sirolimus zbudowanych z PLLA o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej jest 

bezpieczna oraz nie skutkuje utratą mechanicznego wsparcia dla naczynia, potwierdzając tym 

samym wyniki badania ex-vivo przedstawione w poprzedniej pracy. Stanowi to 60% poprawę 

zdolności bezpiecznego przerozmiarowania w stosunku do pierwszej generacji Absorb BVS. 

Może to potencjalnie pozwolić na zastosowanie bardziej agresywnej postdylatacji w trakcie 

zabiegów z użyciem BRS, co pozwoli na zwiększenie możliwości optymalizacji ich implantacji 

oraz umożliwi zastosowanie rusztowań nowej generacji w leczeniu bardziej złożonych zmian.  

 

3. Porównanie właściwości biomechanicznych oraz profilu gojenia nowego 

bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus zbudowanego z 

amorficznego kwasu poli-L-mlekowego o ultra wysokiej masie cząsteczkowej o 

zredukowanej grubości przęseł w badaniach ex-vivo oraz na modelu zwierzęcym została 

przedstawiona w pracy Cheng Y, Gasior P, Xia JG, Ramzipoor K, Lee C, Estrada EA, Dokko D, 

McGregor JC, Conditt GB, McAndrew T, Kaluza GL, Granada JF. Comparative Biomechanical 

Behavior and Healing Profile of a Novel Thinned Wall Ultrahigh Molecular Weight Amorphous 

Poly-l-Lactic Acid Sirolimus-Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold. Circ Cardiovasc Interv. 

2017 Jul;10(7). pii: e005116. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005116.  

Badania przeprowadzone przy użyciu stentów metalowych jednoznacznie wskazują, 

że grubości przęseł ma wpływ na szybkość procesu gojenia się naczynia. Kilka badań zarówno 

klinicznych, jak i przedklinicznych sugeruje powiązanie grubości przęseł Absorb BVS (156um) 

z częstszym występowaniem zakrzepicy w rusztowaniu. Zbyt duża grubość przęseł oraz 

aktualna geometria Absorb BVS powoduje zaburzenia przepływu laminarnego krwi oraz 

obecność niższego naprężenia ścinającego w okolicy przęseł. Podobnie jak miało miejsce w 

przypadku stentów DES, również w przypadku stentów BRS spodziewana jest redukcja 

zakrzepic w rusztowaniu wraz z dalszym rozwojem technologii oraz redukcją grubości przęseł 

stentu. W związku z naturalnymi ograniczeniami wysoko krystalicznych polimerów PLLA 
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stosowanych do produkcji pierwszej generacji Absorb BVS redukcja grubości przęseł była 

znacznie utrudniona. Większa wytrzymałości na rozciąganie amorficznego PLLA o ultra-

wysokiej masie cząsteczkowej umożliwiła znaczną poprawę właściwości biomechanicznych 

rusztowań nowej generacji, pozwalając na bezpieczne zmniejszenie grubości przęseł. W 

badaniu “Comparative Biomechanical Behavior and Healing Profile of a Novel Thinned Wall 

Ultrahigh Molecular Weight Amorphous Poly-l-Lactic Acid Sirolimus-Eluting Bioresorbable 

Coronary Scaffold” porównano właściwości biomechaniczne, krótko oraz długoterminowy 

profil gojenia nowego bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus 

zbudowanego z amorficznego PLLA o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej o zredukowanej 

grubości przęseł (115um) AMA BRS (Apititiude, Amaranth Medical, Mountain View, 

California) z Absorb BVS o znacznie większej grubość przęseł (156µm).  

Właściwości biomechaniczne w badaniu ex-vivo zostały ocenione w ten sam sposób 

co w pracy „Novel ultrahigh molecular weight amorphous PLLA bioresorbable coronary 

scaffold upsized up to 0.8 mm beyond nominal diameter: An OCT and histopathology study in 

porcine coronary artery model” [1]. AMA BRS o zredukowanej grubości przęseł został 

przerozmiarowany o 48% (1.3mm powyżej wartości nominalnej) bez wystąpienia cech 

uszkodzenia mechanicznego. AMA BRS wykazał 2.5 krotnie większe możliwości 

przerozmiarowania w porównaniu do Absorb BVS (odpowiednio: 91% [78, 107] vs. 34% [33, 

35]). W warunkach powtarzalnego obciążenia dynamicznego ilość pęknięć przęseł w czasie 

wzrastała znacznie szybciej grupie Absorb BVS niż AMA BRS.  

Do badania in-vivo włączono 23 mini-świnie rasy Yucatan u których implantowano 35 

AMA BRS oraz 23 Absorb BVS. Segment, w którym wykonywano angioplastykę, dobierano pod 

kontrolą IVUS, natomiast bezpośrednio po implantacji wykonano obrazowanie OCT. U 9 

zwierząt wykonywano cotygodniową kontrolę OCT w trakcie pierwszego miesiąca po 

implantacji (AMA BRS n=15 oraz Absorb BVS n=9) w celu określenia in-vivo właściwości 

biomechanicznych oraz krótkoterminowego gojenia się naczynia poprzez analizę pokrycia 

przęseł przez tkankę. Pozostałe zwierzęta zostały poddane analizie OCT oraz badaniu 

histopatologicznemu po 28, 90 oraz 180 dniach. W krótkoterminowej ocenie gojenia za 

pomocą OCT przęsła przypisano do jednej z 3 grup: 1) embedded (wbudowane w ścianę 

naczynia), 2) protruding covered (wystające do środka naczynia pokryte tkanką) oraz 3) 

uncovered (niepokryte). Odsetek przęseł w grupie embedded był istotnie wyższy po 14 dniach 

w grupie AMA BRS (AMA-BRS=71.0% [47.6, 89.1] w porównaniu do Absorb BVS (40.3% [20.5, 
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63.2]; P=0.01; Rycina 4B). Z kolei odsetek przęseł z grupy uncovered był istotnie większy po 7 

dniach (25.9% [19.9, 43.3]) oraz 21 dniach (3.8% [2.1, 10.2]; Rycina 4D) w grupie Absorb BVS. 

Wyniki te pokazują jednoznacznie wpływ redukcji grubości przęseł na lepsze pokrycie przęseł 

w trakcie wczesnego etapu gojenia się naczynia po implantacji przy zachowaniu korzystnej 

inhibicji przerostu neointimy.  

 

Rycina 4. Porównanie parametrów OCT w trakcie oceny procesu gojenia się naczynia wykazało 

większy odsetek przęseł w grupie embedded w grupie AMA BRS, podczas gdy odsetek przęseł 

z grupy uncovered był wyższy w Absorb BVS po 7 oraz 21 dniach od implantacji. Circ 

Cardiovasc Interv. 2017 Jul;10(7). pii: e005116. doi: 

10.1161/CIRCINTERVENTIONS.117.005116. 
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W trakcie oceny OCT po 1, 3 oraz 6 miesiącach po implantacji nie zaobserwowano 

istotnych różnic w powierzchni rusztowania pomiędzy badanymi grupami. Jednakże Absorb 

BVS wykazał istotnie wyższy odsetek zarówno procentowego, jak i bezwzględnego późnego 

odkształcenia rusztowania w porównaniu do AMA BRS w trakcie 1-miesięcznej (AMA 

BRS=0.80% [−5.00%, 4.00%] vs. Absorb BVS=2.00% [−2.35%, 7.15%]; P=0.04) oraz 3-

miesięcznej kontroli (AMA BRS=−0.30% [−6.00%, 2.25%] vs. Absorb BVS=8.00% [−5.90%, 

9.20%]; P=0.04;). Pozostałe parametry były porównywalne w obydwu grupach. W trakcie 

analizy obrazów OCT tylko w jednym przypadku zaobserwowano przerwanie ciągłości Absorb 

BVS, nakładanie się przęseł oraz protruzje przęseł do światła naczynia w trakcie 1-miesięcznej 

kontroli, która utrzymały się i były widoczne również podczas 3-miesięcznej kontroli. 

Analiza pod mikroskopem świetlnym wykazała, że odpowiedź naczyniowa po 

implantacji obydwu rusztowań była porównywalna we wszystkich punktach czasowych. 

Zarówno w AMA BRS oraz Absorb BVS nie stwierdzono obecności zakrzepicy zarówno w 

głównych, jak i bocznych gałęziach tętnic wieńcowych. W analizie morfometrycznej grupa 

AMA BRS wykazała istotnie statystyczną mniejszą grubość neointimy (AMA 

BRS=0.18±0.04mm2 vs. Absorb BVS=0.28±0.06mm2; P=0.01) oraz powierzchnię zwężenia 

światła (AMA BRS=21.0±6.1% vs. Absorb BVS=31.0±4.5%; P=0.01) w trakcie 1-miesięcznej 

kontroli. W trakcie 3-miesięcznej kontroli złogi fibryny były nieobecne w preparatach z grupy 

AMA BRS, natomiast w grupie Absorb BVS obserwowano niewielką jej ilość (0.33 [0.00, 0.69]; 

P=0.001). Po 6 miesiącach wszystkie przęsła w obydwu grupach były pokryte przez dojrzała 

neointimę, bez obecnych złogów fibryny czy też zakrzepów.  

Wyniki powyższego badania, oceniającego nowe rusztowanie AMA BRS o 

zredukowanej grubości przęseł, wykazały lepsze właściwości biomechaniczne rusztowania 

pomimo znacznie zredukowanej grubości przęseł w porównaniu do Absorb BVS oraz lepsze 

pokrycie przęseł tkanką w trakcie wczesnego etapu gojenia się naczynia przy zachowaniu 

korzystnej inhibicji przerostu neointimy w trakcie 6 miesięcznej kontroli. Wyniki tego badania 

pozwoliły na rozpoczęcie pierwszego badania na ludziach omawianego rusztowania.  
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4. Dwuletnia ciągła ocena odpowiedzi biologicznej na implantację cienkoprzęsłowego 

bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego drugiej generacji uwalniającego sirolimus z 

hybrydową architekturą komórek na modelu przerostu nointimy swini została 

przedstawiona w pracy Gasior P, Cheng Y, Xia J, Conditt GB, McGregor JC, Virmani R, Granada 

JF, Kaluza GL. Two-year longitudinal evaluation of a second-generation thin-strut sirolimus-

eluting bioresorbable coronary scaffold with hybrid cell design in porcine coronary arteries. 

Cardiol J. 2018 Aug 29. doi: 10.5603/CJ.a2018.0095. 

Obecnie dostępne dane sugerują, że redukcja grubości przęseł w stentach metalowych 

związana jest z szybszym gojeniem się naczynia oraz potencjalnym zmniejszeniem ryzyka 

zakrzepicy po implantacji. Poprzednie omawiane badanie dowiodło, że również w przypadku 

BRS redukcja grubości przęseł związana jest z przyśpieszonym procesem gojenia się naczynia 

wyrażonym poprzez lepsze pokrycie przęseł w obserwacji krótkoterminowej. W związku z 

naturalnymi ograniczeniami wysoko krystalicznych polimerów PLLA stosowanych do 

produkcji pierwszej generacji Absorb BVS redukcja grubości przęseł do wartości ok. 100um 

była znacznie utrudniona. Hybrydowa zamknięto-otwartokomórkowa architektura 

rusztowania bioresorbowalnego drugiej generacji pozwala na utrzymanie właściwości 

biomechanicznych jednoczesnym bezpiecznym zmniejszenie grubości przęseł do ~100μm bez 

ograniczenia dostępu do bocznych gałęzi w leczonym segmencie. 

W badaniu “Two-year longitudinal evaluation of a second-generation thin-strut 

sirolimus-eluting bioresorbable coronary scaffold with hybrid cell design in porcine coronary 

arteries” porównano właściwości biomechaniczne oraz długoterminowy profil gojenia 

nowego bioresorbowalnego rusztowania wieńcowego uwalniającego sirolimus zbudowanego 

z amorficznego PLLA o z hybrydową architekturą komórkową o zredukowanej grubości 

przęseł (~100μm) MeRes-100 (Meril Life Sciences, Gujarat, India) z Absorb BVS o ponad 50% 

większej grubość przęseł (156µm).  

Profil farmakokinetyczny MeRes-100 (n=10) w badaniu in vivo po 30, 90 oraz 180 

dniach po implantacji oceniono za pomocą LCMS, porównując ilość obecnego leku na 

powierzchni rusztowania z wyjściowymi wartościami leku przed implantacją. Stężenie 

sirolimusu w krwi całkowitej było oceniane u 6 mini-świń rasy Yucatan z implantowanymi 17 

rusztowaniami MeRes-100. Próbki krwi zostały pobrane od zwierząt do 90 dni po implantacji. 

Zaobserwowano, że stężenie sirolimusu w ścianie tętnicy wieńcowej stopniowo spada w 

trakcie obserwacji i wynosi ok 60% po 92 dniach w porównaniu z 30 dniową kontrolą. Ponadto 
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w 186-dniowej kontroli sriolimus był dalej wykrywalny w tkance, jednak jego stężenie 

wynosiło 90% mniej niż w trakcie 30 dniowej kontroli (ryc. 5a). Maksymalne stężenie 

sirolimusu w krwi obwodowej obserwowano pomiędzy 1-4 godzinami po implantacji. 

Obwodowe stężenie sirolimusu szybko zmniejszało się, osiągając wartość nieoznaczalną po 

14 dniach (ryc. 5b).  

 

Rycina 5. Analiza farmakokinetyczna pokazująca profil uwalniania sirolimusu (A) stężenie we 

krwi całkowitej w trakcie punktów kontrolnych (B) stężenie sirolimus w ścianie tętnicy 

wieńcowej w trakcie różnych punktów czasowych po implantacji MeRes-100. Cardiol J. 2018 

Aug 29. doi: 10.5603/CJ.a2018.0095. 

 

W celu oceny gojenia się naczynia włączono 6 mini-świń rasy Yucatan u których 

implantowano 9 MeRes-100 (n=3 na każdy punkt czasowy) oraz 6 Absorb BVS (n=2 na każdy 

punkt czasowy). Zwierzęta były poddane eutanazji a segmenty poddane implantacji zostały 

ocenione w badaniu histologicznym po 30, 90 oraz 180 dniach. Segment, w którym 

wykonywano angioplastykę dobierano pod kontrolą QCA. U pozostałych 5 zwierząt 

przeprowadzono ciągłą kontrolę angiograficzną oraz OCT przez okres dwóch lat po implantacji 

(MeRes-100 n=9 oraz Absorb BVS n=4) w celu określenia in-vivo właściwości 

biomechanicznych oraz długoterminowej odpowiedzi tkankowej. Obrazowanie 

angiograficzne oraz OCT zostało wykonano bezpośrednio po implantacji oraz po 45, 90, 180 

dniach, 1 roku oraz 2 latach.   

Analiza pod mikroskopem świetlnym wykazała, że odpowiedź naczyniowa po 

implantacji obydwu rusztowań była porównywalna we wszystkich punktach czasowych. 

Zarówno w MeRes-100 oraz Absorb BVS nie stwierdzono obecności zakrzepicy zarówno w 

głównych, jak i bocznych gałęziach tętnic wieńcowych. W analizie morfometrycznej grupa 
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MeRes-100 wykazała porównywalne wartości powierzchni światła naczynia, zwężenia światła 

naczynia oraz grubości neointimy po 30, 90 oraz 180 dniach od implantacji. Histologiczna 

ocena parametrów biokompatybilności oraz bezpieczeństwa pomiędzy MeRes-100 oraz 

Absorb BVS nie wykazała istotnych różnic w trakcie ocenianych punktów kontrolnych. 

Analiza angiograficzna oraz OCT nie wykazała istotnych różnic pomiędzy MeRes-100 a 

Absorb BVS w zakresie powierzchni światła naczynia oraz wartości referencyjnych naczynia 

(ryc. 6). Po 45 dniach od implantacji oba rusztowania wykazały ~30% redukcję w powierzchni 

światła naczynia spowodowanej proliferacją neointimy. W kolejnych punktach kontrolnych 

powierzchnia naczynia powróciła do wartości wyjściowej, która została przekroczona po 2 

latach. Co ważne, zarówno w grupie MeRes-100 oraz Absorb BVS powierzchnia światła 

naczynia wzrastała wraz z powierzchnią rusztowania. Pomimo wystąpienia niewielkiego 

odkształcenia rusztowania po 6 miesiącach od implantacji, po 12 miesiącach zaobserwowano 

rozpoczęcie procesu ekspansji rusztowania w obu badanych grupach. Nie zaobserwowano 

różnicy w grubości oraz powierzchni neoinitmy, procentowym zwężeniu naczynia pomiędzy 

badanymi grupami we wszystkich punktach czasowych.  
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Rycina 6. Reprezentatywne angiograficzne obrazy po 2 latach od implantacji ruszrtowań. 

Zarówno MeRes-100 jak i Absorb BVS wykazały redukcję powierzchni zwężenia średnicy 

naczynia pomiędzy 1 rokiem a dwoma latami od implantacji (a). Reprezentatywne obrazy OCT 

do 2 lat po implantacji rusztowania demonstrują zwiększenie powierzchni światła naczynia 

pomiędzy 1 rokiem a dwoma latami od implantacji (b). Cardiol J. 2018 Aug 29. doi: 

10.5603/CJ.a2018.0095. 

 

Wyniki omówionego badania wskazują, że MeRes-100 wykazuje podobne właściwości jak 

Absorb BVS w zakresie właściwości biomechemicznych oraz gojenia się naczynia po 180 

dniach od implantacji w analizie histologicznej oraz dwóch latach w ocenie OCT. Leczone 

segmenty tętnic wieńcowych potwierdziły wystąpienie remodelingu naczyniowego 

skorelowanego z procesem degradacji badanego rusztowania bioresorbowalnego.   Wyniki 



 24 

tego badania pozwoliły na rozpoczęcie pierwszego badania na ludziach omawianego 

rusztowania. Obecnie rusztowanie MeRes-100 jest badane w ogólnoświatowym badaniu 

klinicznym oraz jest komercyjnie dostępne w wybranych rejonach geograficznych.  

 

5. Porównanie wpływu lokalnego dostarczenia paklitakselu do tętnicy z powierzchni stentu 

pokrytego fluoro-polimerem oraz z powierzchni stentu niepokrytego polimerem na 

odpowiedź tkankową na modelu przerostu neoinitmy świni hipercholesterolemicznej 

oceniono w badaniu Gasior P, Cheng Y, Valencia AF, McGregor J, Conditt GB, Kaluza GL, 

Granada JF. Impact of Fluoropolymer-Based Paclitaxel Delivery on Neointimal Proliferation 

and Vascular Healing: A Comparative Peripheral Drug-Eluting Stent Study in the Familial 

Hypercholesterolemic Swine Model of Femoral Restenosis. Circ Cardiovasc Interv. 2017 

May;10(5). pii: e004450. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.116.004450. 

Farmakokinetyka uwalniania paklitakselu z powierzchni stentu bez obecności 

polimeru wykazuje dużą zmienność oraz w znacznym stopniu zależy od rozmiaru oraz 

rozpuszczalności cząsteczek leku dostarczanych do powierzchni naczynia. Ponadto 

przypuszcza się, że labilność w stężeniu paklitakselu w tkance może wpływać na restenozę 

oraz drożność naczynia, a co za tym idzie na długoterminowe wyniki kliniczne. W przypadku 

braku polimeru transfer paklitakselu do tkanki przebiega w sposób niekontrolowany. Nowa 

generacja stentów obwodowych pokrytych polimerem uwalniającym paklitaksel ma potencjał 

poprawić drożność naczyń oraz profil ich gojenia poprzez zapewnienie bardziej 

zrównoważonego i kontrolowalnego mechanizmu dostarczania leku. W badaniu “A 

Comparative Peripheral Drug-Eluting Stent Study in the Familial Hypercholesterolemic Swine 

Model of Femoral Restenosis. Circ Cardiovasc Interv. 2017 May;10(5). pii: e004450. doi: 

10.1161/CIRCINTERVENTIONS.116.004450” porównano wływ stentów do angioplastyki SFA 

uwalniających paklitaksel, w tym powlekanego polimerem FP-PES (Eluvia, Boston Scientific, 

Natick, USA) oraz niepowlekanego polimerem (Zilver PTX, Cook Medical, Bloomington, USA) 

na proliferację neointimy oraz gojenie się naczynia na modelu przerostu neointimy świni 

hipercholesterolemicznej. Pomiędzy stentami użytymi w poniższym badaniu występują 

istotne różnice technologiczne. FP-PES powleczony jest aktywną warstwą składającą się z 

paklitakselu oraz kopolimeru poli(fluorku winylidenu)/ heksafluoropropylenu (poly-

vinylidene fluoride-hexafluoropropylene – PVDF-HFP), zapewniającego kontrolowane 

dostarczenie leku do tkanki. Stężenie paklitakselu na powierzchni stentu w FP-PES wynosi 
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0.167μg/mm2 i jest znacznie niższe w stentcie PES, gdzie wynosi 3.0μg/mm2. FP-PES uwalnia 

około 40% leku w trakcie pierwszych 30 dni po implantacji oraz 90% po 12 miesiącach, 

natomiast w PES 90% dawki leku uwalniane jest w ciągu pierwszych 24h przy wykrywalnym 

stężeniu w tkance do 56 dni. Zatem, FP-PES nie tylko uwalnia mniejszą dawkę początkową, 

ale również zapewnia bardziej jednostajną i kontrolowaną elucję leku w czasie.  

W poniższym badaniu zastosowano model restenozy w stencie świni 

hipercholesterolemicznej, u której dochodzi do wczesnych etapów aterogenezy, a odpowiedź 

naczyniowa na implantację stentu jest znacznie bardziej nasilona. U 18 zwierząt tętnice SFA 

zostały poddane ocenie IVUS w celu wyselekcjonowania miejsca wykonania angioplastyki 

balonowej z przerozmiarowaniem do 30% celem zapewnienia uszkodzenia naczynia. 

Następnie w miejscu uszkodzenia implantowano z przerozmiarowaniem 20% stenty 

uwalniające paklitaksel (FP-PES n=12, PES n=12) lub kontrolną grupę składającą się ze stentów 

metalowych (BMS n=12). Badanie angiograficzne oraz OCT wykonano bezpośrednio po 

implantacji, po 30 oraz 90 dniach, po czym pobrano materiały do analizy histopatologicznej.   

W kontrolnym badaniu angiograficznym po 30 dniach od implantacji wykazano brak 

całkowitej okluzji naczynia w stentach uwalniających paklitaksel, natomiast w grupie BMS 

całkowita okluzja była obecna w dwóch naczyniach. Dodatkowo, FP-PES i PES wykazały 

znacznie mniejsze procentowe zwężenie średnicy światła w porównaniu do BMS (FP-PES: 

1.98% [-3.85, 13.01] vs. PES: 12.06% [8.27, 19.03] vs. BMS: 83.44% [57.11, 97.16], p<0.001). 

W trakcie 90-dniowej kontroli w grupie FP-PES nie zaobserwowano okluzji naczynia, 

natomiast w grupie PES obecna była w jednej, a w grupie BMS w 5 tętnicach udowych 

powierzchownych. Dodatkowo odsetek binarnej restenozy wynosił tylko 16.6% w FP-PES w 

porównaniu do 58% w grupie PES oraz 67% w BMS. 

W analizie OCT po 30 dniach wszystkie parametry zawiązane z inhibicją proliferacji 

neointimy (grubość oraz powierzchnia neointimy, a także procentowe zwężenie światła 

naczynia) były niższe w grupach FP-PES oraz PES w porównaniu do BMS (%AS: FP-PES: 14.00% 

[10.50-18.25] vs. PES: 15.00% [11.25-21.00] vs. BMS: 100.00% [71.00-100.00], p<0.001). Po 

90 dniach FP-PES wykazał większą powierzchnie światła oraz niższe wartości procentowego 

zwężenia światła oraz grubości neointimy w porównaniu do PES oraz BMS. Dodatkowo, 

analiza OCT wykazała bardziej homogenna dystrybucję neointimy w grupie FP-PES oraz BMS 

w porównaniu do PES, która związana była najprawdopodobniej z mniej równomiernym 

uwalnianiem leku z powierzchni PES (Rycina 7).  
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Rycina 7. Analiza grubości neointimy za pomocą OCT w trakcie 90 dniowej kontroli. Circ 

Cardiovasc Interv. 2017 May;10(5). pii: e004450.  

 

W badaniu histopatologicznym powierzchnia światła naczynia była znacznie większa 

w grupie FP-PES w porównaniu do grup PES oraz BMS (FP-PES: 12.63mm2 [12.21-14.20]) vs. 

PES: 5.17mm2 [2.73-8.13] vs. BMS: 2.66mm2 [0.36-6.96], p<0.001). Powierzchnia oraz grubość 

neointimy były istotnie statystycznie niższe w grupie FP-PES w porównaniu do grupy BMS. W 

grupie FP-PES stwierdzono znacznie mniejszy odczyn zapalny w okolicy przęseł oraz niższe 

procentowe zwężenie powierzchni światła w porównaniu do PES oraz BMS [FP-PES: 51.50% 

(42.75-53.00) vs. PES [75.50% (61.75-87.25)] vs. BMS [90.00% (72.50-98.50), p=0.004]. 

Ponadto, hipocelularna neointima oraz złogi włóknika będące biologicznym dowodem na 

aktywność anty-proliferacyjną paklitakselu były obecne tylko w grupie FP-PES. 

Reprezentatywne obrazy z OCT oraz badania histopatologicznego są przedstawione na 

Rycinie 8.  
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Rycina 8. Reprezentatywne obrazy z OCT oraz badania histopatologicznego po 90 dniach od 

implantacji. Grupa BMS wykazała największy, a grupa FP-PES najmniejszy stopień proliferacji 

neointimy. Circ Cardiovasc Interv. 2017 May;10(5). pii: e004450. 

 

W powyższym badaniu eksperymentalnym po raz pierwszy bezpośrednio porównano 

dwa kliniczne dostępne stenty uwalniające paklitaksel stosowane w zabiegach angioplastyki 

SFA. Stent FP-PES wykazał większy odsetek drożnych naczyń, bardziej równomiernie 

rozłożenie neointimy na całej długości stentu oraz utrzymaną aktywność biologiczną do 90 

dni po implantacji w porównaniu z PES. 

 

Podsumowanie 

W przedstawionych pracach ukazano możliwości kompleksowej oceny w warunkach 

eksperymentalnych nowoczesnych rusztowań oraz stentów stosowanych do zabiegów 

angioplastyki zarówno naczyń wieńcowych, jak i obwodowych na modelu ex-vivo oraz in-vivo 

z zastosowaniem nowoczesnych technik obrazowania wewnątrznaczyniowego oraz badań 

histopatologicznych. Przeprowadzenie omówionych badań umożliwiło ocenę właściwości 

biomechanicznych oraz porównanie odpowiedzi tkankowej w warunkach przedklinicznych, co 

dało podstawę do rozpoczęcie badań na ludziach z użyciem omawianych wieńcowych 

rusztowań bioresorbowalnych oraz potwierdziło korzystny wpływ równomiernego 
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kontrolowanego uwalniania paklitakselu z powierzchni stentów stosowanych do 

angioplastyki SFA.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

5.1. Ocena punktowa całego dorobku naukowego – dane bibliometryczne 

Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 29 publikacji, z których 23 opublikowanych 

zostało w czasopismach posiadających impact factor (łączna punktacja IF = 75.234). Łączna 

punktacja MNiSW wynosi 600. 21 z wymienionych publikacji powstało po uzyskaniu stopnia 

doktora nauk medycznych. 

W szczególności na mój dorobek składają się: 

• 24 prac oryginalnych (łączna punktacja MNiSW = 530), w tym 21 prac w 

czasopismach posiadających impact factor o łącznej punktacji IF = 73.793; 

• 3 opisy przypadków (łączna punktacja MNiSW = 35), w tym dwie prace w 

czasopiśmie posiadającym impact factor o punktacji IF = 1.375; 

• 2 prace poglądowe (łączna punktacja MNiSW = 20), w tym 1 praca w czasopiśmie 

posiadającym impact factor o punktacji IF = 0,066; 

• 1 rozdział w książce (współautorstwo), punktacja MNiSW = 20. 

Jestem współautorem 44 streszczeń ze zjazdów międzynarodowych. 

Łączna liczba cytowań wg Scopus z dnia 22.11.2018 wynosi: 60. 

Łączny indeks Hirscha wg Scopus z dnia 22.11.2018 wynosi: 6. 

 

5.2. Pozostałe osiągnięcia naukowe 

5.2.1 Cykl prac poświęcony ocenie efektów angioplastyki wieńcowej za pomocą metod 

obrazowania wewnątrznaczyniowego 

Optyczna koherentna tomografia wewnątrznaczyniowa dzięki zastosowaniu 

podczerwieni dziesięciokrotnie poprawiła rozdzielczość uzyskiwanych obrazów (10-20 μm) w 

porównaniu do badania IVUS (100-200μm). Pozwala ona na ocenę jakościową i ilościową 

struktur tętnic na poziomie tkankowym i komórkowym, w zakresie dotychczas niedostępnym 

w badaniach przyżyciowych tętnic wieńcowych. Badanie OCT pozwala m.in. na dokładną 

identyfikację niestabilnych blaszek miażdżycowych wraz z dokładną oceną grubości czapeczki 

włóknistej, identyfikacje zmian zapalnych, a także umożliwia dokładniejszą detekcję 
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zakrzepów, dyssekcji naczynia czy procesów neoangiogenezy. OCT jest najdokładniejszym 

obecnie narzędziem służącym do oceny apozycji przęseł zarówno bezpośrednio po 

implantacji, jak i w obserwacji długoterminowej. Dodatkowo, w badaniu OCT pokrycie przęseł 

nowopowstałą tkanką dzięki wysokiej rozdzielczości metody jest znacznie lepiej widoczne niż 

w IVUS, pozwalając tym samym precyzyjnie ocenić stopień pokrycia każdego przęsła z osobna, 

zmierzyć grubość neointimy, a co za tym idzie daje możliwość określenia czynników ryzyka 

odpowiedzialnych za występowanie zakrzepicy w stencie. W swoim dorobku poświęconym 

temu zagadnieniu oceniałem efekty angioplastyki z implantacją stentów metalowych oraz 

rusztowań bioresorbowalnych za pomocą nowoczesnych metod obrazowania 

wewnątrznaczyniowego, które pozwoliły na lepsze poznanie krótkoterminowego gojenia się 

naczynia oraz odległego remodelingu tętnicy po przezskórnej interwencji wieńcowej.  

• Moncada M, Delgado JA, Colombo A, Gasior P, Ramzipoor K, Estrada A, Lee C, Dokko 

D, Granada JF. First in human evaluation of the vascular biocompatibility and 

biomechanical performance of a novel ultra high molecular weight amorphous PLLA 

bioresorbable scaffold in the absence of anti-proliferative drugs: Two-year imaging 

results in humans. Catheter Cardiovasc Interv. 2017, p.1-8, Dec 15. doi: 

10.1002/ccd.27444.    

• Vahl TP, Gasior P, Gongora CA, Ramzipoor K, Lee C, Cheng Y, McGregor J, Shibuya M, 

Estrada EA, Conditt GB, Kaluza GL, Granada JF. Four-year polymer biocompatibility 

and vascular healing profile of a novel ultrahigh molecular weight amorphous PLLA 

bioresorbable vascular scaffold: an OCT study in healthy porcine coronary arteries. 

EuroIntervention. 2016 Dec 20;12(12):1510-1518. 

• Vesga B, Hernandez H, Higuera S, Gasior P, Echeveri D, Delgado JA, Dager A, Arana C, 

Simonton C, Maehara A, Palmaz J, Granada JF. Biological effect of microengineered 

grooved stents on strut healing: a randomised OCT-based comparative study in 

humans. Open Heart. 2017 May 22;4(1):e000521, p.1-9,  doi: 10.1136/openhrt-2016-

000521. eCollection 2017.  

• Roleder T, Pociask E, Wańha W, Dobrolińska M, Gąsior P, Smolka G, Walkowicz W, 

Jadczyk T, Bochenek T, Dudek D, Ochała A, Mizia-Stec K, Gąsior Z, Tendera M, Ali ZA, 

Wojakowski W. Optical Coherence Tomography of De Novo Lesions and In-Stent 
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Restenosis in Coronary Saphenous Vein Grafts (OCTOPUS Study). Circ J. 2016 Jul 

25;80(8):1804-11.  

• Kubiak GM, Pociask E, Wańha W, Dobrolińska M, Gąsior P, Smolka G, Ochała A, 

Gąsior Z, Wojakowski W, Roleder T. Saphenous graft atherosclerosis as assessed by 

optical coherence tomography data for stenotic and non-stenotic lesions from the 

OCTOPUS registry. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2018;14(1):32-41. doi: 

10.5114/aic.2018.74353.  

 

5.2.2 Cykl prac oceniających efekty kliniczne przezskórnych interwencji wieńcowych. 

Bezpośrednie porównanie różnych stentów jest niezbędne w celu oceny 

bezpieczeństwa oraz skuteczności nowych platform. Ponadto w literaturze istnieje niewiele 

doniesień porównujących stenty DES pokryte polimerem biodegradowalnym ze stentami DES 

pokrytymi polimerami trwałymi w populacji pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. W 

załączonych poniżej badaniach po raz pierwszy porównano stent pokryty polimerem 

biodegradowalnym uwalniającym sirolimus ze stentem pokrytym polimerem trwałym 

uwalniającym everolimus z zarówno w niewyselekcjonowanej populacji ogólnej jak i wśród 

pacjentów z zawałem mięśnia sercowego. Dostarczyły one danych potwierdzających 

bezpieczeństwo oraz skuteczność stentu pokrytego polimerem biodegradowalnym 

uwalniającym sirolimus w porównaniu z wiodącym stentem DES.  

• Gasior P, Gierlotka M, Szczurek-Katański K, Osuch M, Gnot R, Hawranek M, Gasior M, 

Poloński L. Bioresorbable polymer-coated thin strut sirolimus-eluting stent vs. durable 

polymer-coated everolimus-eluting stent in daily clinical practice: propensity matched 

one-year results from interventional cardiology network registry. Catheter Cardiovasc 

Interv. 2018 Oct 8. doi: 10.1002/ccd.27919 

• Gasior P, Gierlotka M, Szczurek-Katański, Osuch M, Roleder M, Hawranek M, Gasior 

M, Wojakowski W, Polonski L. Safety and efficacy of biodegradable polymer-coated 

thin strut sirolimus-eluting stent vs. durable polymer-coated everolimus-eluting stent 

in patients with acute myocardial infarction. Adv Interv Cardiol. 2018 November 9. 

doi: 10.5114/aic.2018.79194 

W badaniach randomizowanych nie jest ujęta pełna populacja pacjentów poddawanych 

zabiegom przezskórnej interwencji wieńcowej w codziennej praktyce klinicznej. Dane z 

rejestrów mogą dostarczyć cennych informacji na temat szerokiego spektrum pacjentów z 
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chorobą wieńcową leczonych w warunkach klinicznych. W poniższych pracach oceniono 

bezpieczeństwo oraz skuteczność zarówno DES i BMS w codziennej praktyce klinicznej. 

Ponadto oceniono przydatność w praktyce klinicznej wprowadzenie około-zabiegowej listy 

kontrolnej obejmującej między innymi pacjentów poddawanych zabiegom angioplastyki 

wieńcowej. 

• Milewski K, Gąsior P, Samborski S, Buszman PP, Błachut A, Wojtaszczyk A, 

Młodziankowski A, Mendyk A, Król M, Wojakowski W, Buszman PE. Evaluation of 

safety and efficacy of NexGen - an ultrathin strut and hybrid cell design cobalt-

chromium bare metal stent implanted in a real life patient population - the Polish 

NexGen Registry. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2016;12(3):217-23  

• Hawranek M, Desperak P, Ciślak A, Gąsior P, Gierlotka M, Wąs T, Chodór P, Kowalczyk 

J, Lekston A, Gąsior M. Safety and efficacy of a second-generation coronary sirolimus-

eluting stent with biodegradable polymers in daily clinical practice: a 12-month follow-

up of the ALEX registry. Coron Artery Dis. 2016 Mar;27(2):89-94 

• Hawranek M., Gąsior P., Buchta P., Gierlotka M., Czapla K., Tajstra M., Pyka Ł., Lekston 

A., Poloński Lech., Gąsior M. Periprocedural checklist in catheterization laboratory is 

associated with decreased rate of treatment complications.Kardiol.Pol./ Polish Heart 

Journal. T.73, nr 7, s.511-519, KP.a2015.0038 Published online: 2015-02-23 

 

5.2.3 Cykl prac oceniających efekty kliniczne przezskórnych interwencji wieńcowych. 

Wielonaczyniowa choroba wieńcowa jest obserwowana w 35-70% przypadków 

chorych z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Co więcej jest ona jedną z 

najczęstszych przyczyn zwiększonego ryzyka śmiertelności w tej grupie chorych. Pomimo 

zalecanego wdrożenia wczesnej strategii inwazyjnej wśród pacjentów średniego oraz 

wysokiego ryzyka leczenie chorych z wielonaczyniową choroba wieńcową wciąż budzi wiele 

kontrowersji. Wytyczne sugerują, że tętnica odpowiadająca za niedokrwienie powinna być 

leczona w pierwszej kolejności. Jednakże w przypadku wielonaczyniowej choroby wieńcowej 

strategie leczenia pozostałych tętnic wieńcowych obejmują angioplastykę wieńcową, 

pomostowanie aortalno-wieńcowe oraz leczenie zachowawcze. W związku z powyższym 

wybór metody leczenia, kompletność oraz czas wykonania jej kolejnych etapów (w trakcie 

jednej lub kilku procedur) pozostaje nadal tematem ciągłej debaty. Poniższe prace skupiały 
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się na wyborze optymalnej strategii leczenia wielonaczyniowej choroby wieńcowej u chorych 

z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. 

• Hawranek M, Desperak P, Gąsior P, Desperak A, Lekston A, Gąsior M. Early and long-

term outcomes of complete revascularization with percutaneous coronary 

intervention in patients with multivessel coronary artery disease presenting with 

non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Postepy Kardiol 

Interwencyjnej. 2018;14(1):32-41. doi: 10.5114/aic.2018.74353. 

• Desperak P, Hawranek M, Gąsior P, Desperak A, Lekston A, Gąsior M. Long-term 

outcomes of patients with multivessel coronary artery disease presenting non-ST-

segment elevation acute coronary syndromes. Cardiol J. 2017, p.1-27, Oct 5. doi: 

10.5603/CJ.a2017.0110.  

• Gąsior P, Desperak P, Gierlaszyńska K, Hawranek M, Gierlotka M, Gąsior M, Poloński 

L. Percutaneous Coronary Intervention in treatment of multivessel coronary artery 

Disease in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. 

Postępy w Kardiologii inwazyjnej 2013;9(2):136-45 

 

5.2.4 Prace poświęcone ocenie strategii wielonaczyniowej rewaskularyzacji u pacjentów z 

zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST.  

W trakcie swojej działalności przedklinicznej brałem udział w ocenie wpływu 

przebudowy macierzy pozakomórkowej (extracellular matrix - ECM) na restenozę oraz 

zakrzepice w stencie, której wyniki zostały zaprezentowane w pracy „Extracellular Matrix 

Proteomics Reveals Interplay of Aggrecan and Aggrecanases in Vascular Remodeling of 

Stented Coronary Arteries”. W omawianym badaniu stwierdzono istotne różnice w macierzy 

pozakomórkowej wyrażone głownie poprzez zwiększenie ekspresji agrekanu po implantacji 

stentów BMS oraz DES, który stanowi główny składnik ECM w tkankach chrzęstnych. Badanie 

to po raz pierwszy dostarczyło dowodów na wpływ agrekan oraz agrekanaz na uszkodzenie 

naczynia po angioplastyce z implantacją stentu. Z kolei w badaniu „A Nuclear Magnetic 

Resonance Spectroscopy as a Method for Evaluation of In Vivo Poly-l-Lactide Biodegradation 

Kinetics From Stent-Polymer Matrices: An Experimental Study Utilizing Porcine Model of In-

Stent Restenosis” kompleksowo oceniono proces degradacji polimeru zbudowanego z kwasu 

mlekowego oraz farmakokinetykę uwalniania sirolimusu z powierzchni stentu za pomocą 

spektroskopii magnetycznej rezonansu jądrowego na modelu przerostu neointimy świni. 
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Brałem również udział w eksperymentalnej ocenie farmakokinetyki oraz efektów tkankowych 

pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem, którego innowacyjną cechą jest pokrycie 

powłoką z mikrokrystalicznego paklitakselu „Experimental evaluation of pharmacokinetic 

profile and biological effect of a novel paclitaxel microcrystalline balloon coating in the 

iliofemoral territory of swine”. Wyniki tego badania stanowiły podstawę do rozpoczęcia 

badania klinicznego „first-in-man”.  

• Suna G, Wojakowski W, Lynch M, Barallobre-Barreiro J, Yin X, Mayr U, Baig F, Lu R, 

Fava M, Hayward R, Molenaar C, White SJ, Roleder T, Milewski K, Gasior P, Buszman 

PP, Buszman PE, Jahangiri M, Shanahan C, Hill JM, Mayr M. Extracellular Matrix 

Proteomics Reveals Interplay of Aggrecan and Aggrecanases in Vascular Remodeling 

of Stented Coronary Arteries. Circulation. 2018, Vol.137, No.2, p.166-183;  Oct 13. pii: 

CIRCULATIONAHA.116.023381. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023381  

• Orlik B, Buszman PP, Krauze A, Gąsior P, Desperak P, Pająk J, Kasperczyk J, Janas A, 

Jelonek M, Handzlik-Orlik G, Buszman PE, Milewski K. A Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy as a Method for Evaluation of In Vivo Poly-l-Lactide Biodegradation 

Kinetics From Stent-Polymer Matrices: An Experimental Study Utilizing Porcine Model 

of In-Stent Restenosis. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2016 Jan;21(1):93-9.  

• Buszman PP., Milewski K., Żurakowski, A., Pajak J., Jelonek M., Gąsior P., Peppas A., 

Tellez A., Granada JF. and Buszman PE. Experimental evaluation of pharmacokinetic 

profile and biological effect of a novel paclitaxel microcrystalline balloon coating in 

the iliofemoral territory of swine. Catheter Cardiovasc Interv. 2014 Feb;83(2):325-33.  

 

5.3 Działalność organizacyjna 

W trakcie stażu w Cardiovascular Research Foundation byłem dwukrotnie członkiem 

komitetu organizacyjnego jednego z największych kongresów kardiologii interwencyjnej: 

„Transcatheter Cardiovascular Therapeutics”. Jestem również członkiem komitetu 

organizacyjnego konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”. 

Brałem również udział w organizacji PCR Seminar pt. „Management of a patient with a high-

risk Acute Coronary Syndrome: STEMI and NSTEMI”. Ponadto w trakcie swojej działalności 

studenckiej byłem trzykrotnie członkiem komitetu organizacyjnego „International Student 

Conference on Cardiology”. 
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• PCR Seminar on Management of a patient with a high-risk Acute Coronary Syndrome: 

STEMI and NSTEMI, 2018, Katowice – członek komitetu organizacyjnego;  

• Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych, 2018, Katowice – członek 

komitetu organizacyjnego; 

• Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 2016, Waszyngton, USA – członek 

komitetu organizacyjnego; 

• Transcatheter Cardiovascluar Therapeutics 2015, San Francisco, USA – członek 

komitetu organizacyjnego; 

• International Student Conference on Cardiology, 2014, Zabrze – członek komitetu 

organizacyjnego; 

• International Student Conference on Cardiology, 2013, Zabrze – członek komitetu 

organizacyjnego; 

• International Student Conference on Cardiology, 2012, Zabrze – członek komitetu 

organizacyjnego. 

 

5.5 Działalność dydaktyczna 

Jestem redaktorem prowadzącym w czasopiśmie „Postępy w Kardiologii 

Interwencyjnej”, które posiada obecnie najwyższy impact factor spośród polskich czasopism 

z zakresu kardiologii. W Katedrze Kardiologii i Strukturalnych Chorób Serca, Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzę zajęcia dla studentów Wydziału 

Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ramach studenckiego koła 

naukowego przy wyżej wymienionej Katedrze szkolę studentów z podstaw obrazowania 

wewnątrznaczyniowego oraz koordynuję ich działalność naukową. Byłem zaproszony w roli 

wykładowcy na konferencje w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej pt. „Nowoczesne technologie 

medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie 

zdrowia” jako reprezentant młodego pokolenia polskich naukowców. Ponadto Jestem 

zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe konferencje takie jak: Warsztaty Kardiologii 

Inwazyjnej w Zabrzu, New Frontiers in Interventional Cardiology – NFIC,  Nowe technologie w 

schorzeniach sercowo-naczyniowych – NTEC oraz Obrazowanie i Interwencje w 

Strukturalnych Chorobach Serca i Naczyń – ISIIC. 
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5.6 Członkostwo w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych 

• European Society of Cardiology (ESC) 

• European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) 

• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) 

• Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) 

• Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
 

5.7 Granty naukowe 

W wrześniu 2017 otrzymałem grant naukowy Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego pod patronatem firmy Servier pt. „Analiza obrazowania 

wewnątrznaczyniowego oraz poszukiwanie nowych parametrów laboratoryjnych związanych 

z zawałem mięśnia sercowego przy braku istotnych zmian w naczyniach wieńcowych”, w 

którym jestem głównym badaczem. Ponadto współpracuje przy grancie naukowym 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie Strategmed pt. „Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej 

rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego”. Biorę również 

udział w licznych pracach statutowych realizowanych w ramach Katedry Kardiologii i 

Strukturalnych Chorób Serca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zostałem 

nagrodzony Grantem Wyjazdowym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego na udział w konferencji EuroPCR 2018 w celu wygłoszenia 

prezentacji pt. „Different absorption time of two Absorb BVS implanted in the same artery: 

insights into mechanisms of late scaffold failure”. 

 

5.8 Nagrody i wyróżnienia 

Jako student byłem wielokrotnie nagradzany za zajęcie czołowych miejsc w krajowych 

oraz międzynarodowych konferencjach studenckich towarzystw naukowych (dokładny wykaz 

w załączniku nr. 10). Jestem laureatem Stypendium Rektora Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego dla Najlepszych Studentów 2012/2013. Po zakończeniu stażu, zostałem 

uhonorowany przez Cardiovascular Research Foundation nagrodą: „Award of Excellence in 

Research” w 2016 roku. 

 


