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Ocena 

rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Marka Majewskiego 

pt. „Metoda laserowej fenestracji in situ z użyciem techniki nakładania 

obrazów w wewnątrznaczyniowych, kompleksowych operacjach aorty” 

 

 

 W ostatnich dziesięcioleciach dokonały się na świecie znaczące zmiany w metodach 

operacyjnego leczenia kompleksowych tętniaków aorty, od operacji otwartych do zabiegów 

wewnątrznaczyniowych. Najczęściej tętniaki aorty związane z poszerzeniem jej światła 

obserwujemy u chorych z postępującymi zmianami miażdżycowymi, częściej u mężczyzn  

w wieku powyżej 60-go roku życia. Dodatkowo czynniki obciążające, które obserwujemy w 

tym przedziale wiekowym, takie jak nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, niedokrwienna 

choroba serca i obturacyjna choroba płuc przyczyniają się do podwyższonego ryzyka 

szczególnie u chorych operowanych tradycyjną metodą otwartą połączoną z otwarciem jamy 

brzusznej. Zastosowanie metod wewnątrznaczyniowych ma wpływ na zmniejszenie ryzyka 

okołooperacyjnego, co można zaobserwować nie tylko w standardowych technikach  

w podnerkowym odcinku aorty, ale jeszcze w większym stopniu w zabiegach 

kompleksowych wymagających zaopatrzenia tętnic trzewnych. W przeciwieństwie do 

izolowanych tętniaków aorty brzusznej, gdzie możliwe jest użycie endoprotez „z półki” 

kompleksowe zabiegi operacyjne wymagają intensywnego planowania oraz modyfikacji 

technicznych związanych często z wydłużonym czasem oczekiwania na zabieg operacyjny. 

 

 

Praca lekarza medycyny Marka Majewskiego poświęcona jest tematowi rozwiązań 

technicznych umożliwiających minimalnie inwazyjne leczenie kompleksowych tętników 



aorty u chorych, u których wielotygodniowe oczekiwanie na wyprodukowanie stent-graftu na 

zamówienie nie jest wskazane, a w przypadku nagłych nawet przeciwwskazane i obejmuje 

pięć opublikowanych prac obejmujących materiał chorych leczonych w Oddziale Chirurgii 

Naczyniowej i Endokrynologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Henri Mondor w Creteil, 

Francja, których Marek Majewski jest współautorem. 

 

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska zatytułowana „Metoda laserowej 

fenestracji in situ z użyciem techniki nakładania obrazów w wewnątrznaczyniowych, 

kompleksowych operacjach aorty” liczy 17 stron wprowadzenia, omówienia i wniosków 

oraz zawiera pięć peer review publikacji (jedna w języku francuskim i cztery po angielsku) w 

renomowanych czasopismach naukowych. Publikacje zawierają 13 kolorowych rycin i 3 

czarno-białe tabele, które adekwatnie ilustrują omawiane zagadnienia, ułatwiając analizę prac. 

Piśmiennictwo przypisane do opublikowanych prac stanowi zbiór 84 pozycji, w znacznej 

większości angielskojęzycznych, które są właściwie dobrane i cytowane. Pracę zamyka 

streszczenie w języku polskim i angielskim. Układ przedstawionej pracy doktorskiej jest 

przejrzysty i spełniający kryteria rozprawy doktorskiej. 

 

Cele pracy, które Autor postawił w sposób jasny i zrozumiały zostały ujęte w formie 

czterech zadań badawczych: 

1. Przedstawienie techniki fenestracji laserowej 

2. Ocena techniki przy użyciu wspomagającej techniki fuzji obrazów 

3. Porównanie techniki laserowej z innymi dostępnymi technikami leczenia 

endowaskularnego 

4. Analiza wyników leczenia operacyjnego z zastosowaniem opisanej techniki  

 

 We wprowadzeniu Autor przedstawił w zarysie problematykę zmian tętniakowatych 

aorty oraz dotychczas stosowane, uznane metody leczenia wewnątrznaczyniowego zmian o 

charakterze kompleksowym z użyciem stent-graftów z odgałęzieniami i wycięciami dla 

zapewnienia ukrwienia tętnic trzewnych. 

 

 Pięć spójnych i układających się w logiczny ciąg publikacji w renomowanych 

czasopismach międzynarodowych zaakceptowanych w procesie peer review obrazują 



przejrzyście drogę przemian w technikach endowaskularnych w ostatnich dziesięcioleciach, 

aż do wprowadzenia nowych procedur, wśród których metoda fenestracji in situ wspomagana 

możliwością nakładania obrazów odgrywa ważną rolę, szczególnie u chorych, którzy ze 

względu na pilność zabiegu nie mogą czekać na kilkutygodniową zwłokę związaną z  

planowaniem i produkcją stent-graftu na zamówienie. 

 

 Podstawą do opracowania nowych technik operacyjnych jest doświadczenie nabyte 

w stosowaniu uznanych technik standardowych, które zostały przedstawione w pracy „EVAR 

for aortic abdominal aneurysms: A 20-years’s experience of 1900 patients” opublikowanej  

w języku francuskim w La Presse Medicale w 2018 roku (IF 2018 1,167), w której 

przedstawiono dwudziestoletnie doświadczenie u ponad 1900 chorych. Technika i stosowane 

stent-grafty przeszły ewolucję od pierwszej, przez drugą, aż do trzeciej generacji, i zostały 

użyte pierwotnie w odcinku podnerkowym, a w okresie późniejszym uwzględniając technikę 

z użyciem „kominów” lub wyciętych w materiale protezy otworów dla zapewnienia 

ukrwienia tętnic nerkowych / trzewnych także w odcinku nadnerkowym. Doświadczenia 

pierwszej dekady obserwacji pozwoliły wysnuć wnioski dotyczące wskazań i powikłań takich 

jak embolizacja śródoperacyjna, pooperacyjne pogorszenie funkcji nerek, niedokrwienia jelita 

grubego, problemy drożności tętnic biodrowych oraz pooperacyjny zespół o cechach zmian 

zapalnych. W drugiej dekadzie obserwacji możliwe było wysunięcie wniosków dotyczących 

kryteriów dla uzyskiwania dobrych wyników związanych przede wszystkim z obrazem 

morfologicznym w tomografii komputerowej takimi jak długość i szerokość szyi tętniaka, 

zagięcie w odcinku podnerkowym oraz średnicę okolicy podziału aorty i tętnic biodrowych. 

Niepowodzenia po zabiegach standardowych spowodowane przede wszystkim problemami z 

uszczelnieniem poniżej tętnic nerkowych doprowadziły do rozszerzenie wskazań do 

zakotwiczenia tętniaków na wysokości lub powyżej tętnic trzewnych używając techniki 

„kominowej” lub stent-graftów z wycięciami w protezie (fenestracja), powiązanych z 

indywidualnym projektowaniem i często wielotygodniowym czasem produkcji. 

 Analiza wyników zabiegów endowaskularnych u 25 chorych z pękniętym tętniakiem 

aorty piersiowej (Emergency endovascular interventions for ruptured descending thoracic 

aortic aneurysm, Annals of Vascular Surgery 2017, IF 1,363) wykazała, że u wielu 

operowanych możliwość śródoperacyjnej fenestracji laserowej umożliwiłaby lepsze 

uszczelnienie stent-graftu w obszarze zakotwiczenia a także uniknięcia dodatkowych 



obarczających pomostów (np. szyjno-podobojczykowego). Modyfikacja postępowania mogła 

mieć korzystny wpływ na uproszczenie procedury lub polepszenie wyników u 44% chorych 

(3 pacjentów z przykrytą tętnicą podobojczykową, 4 z pokrytym pniem trzewnym i dalszych 

4 z pooperacyjnym zaciekiem krwi do worka tętniaka w bliższym odcinku uszczelnienia 

stent-graftu). 

 

 W pracy „Image Fusion for hybrid repair of dislocated superior mesenteric branch of a 

branched endovascular aortic graft” (Journal of Vascular Surgery, 2013, IF 2,98) 

udokumentowano przypadek zastosowania metody nakładania obrazów przedoperacyjnej 

tomografii komputerowej na obraz fluoroskopowy w czasie zabiegu wewnątrznaczyniowego 

umożliwiającą dokładną lokalizację ujść gałęzi aorty ułatwiającą zaopatrzenie i wielu 

wypadkach zmniejszającą ilość jodowego środka kontrastowego konieczną do podania w 

czasie zabiegu. Wieloletnie doświadczenie z tą techniką ułatwiającą nawigację 

wewnątrznaczyniową jest kluczowym elementem w technice, którą przedstawiono 

w dwóch następnych publikacjach. 

 

 Pierwszy przypadek chorego leczonego śródoperacyjną fenestracją laserową trzech 

gałęzi aorty przy użyciu techniki nakładania obrazów (FIL&FIS) z powodu objawowego 

tętniaka aorty brzusznej spowodowanego przeciekiem do worka tętniaka dwa lata po 

standardowej EVAR przedstawiono w CardioVascular and Interventional Radiology (2018, 

IF 1,928)  pt. „Triple in situ antegrade laser fenestration of aortic stent-graft extension using 

fusion imaging for urgent treatment of symptomatic abdominal aneurysm with type I 

endoleak”. W tym doniesieniu opisano szczegółowo technikę postępowania, zwracając uwagę 

na liczne aspekty z podkreśleniem dodatkowej zalety zastosowania sterowalnej śluzy 

naczyniowej w dokonaniu perforacji protezy od światła naczynia (antegrade). W dyskusji 

autorzy porównują zalety tej techniki w porównaniu z techniką kominową. 

 

 W 2019 roku został opublikowany artykuł przedstawiający wyniki metody FIL&FIS  

u 20 chorych leczonych endowaskularnie w latach 2016-2018 („Image Fusion guidance for in 

situ laser fenestrations of aortic stent graft for endovascular repair of complex aortic 

aneurysm: Feasibility, Efficacy and overall functional success”, CardioVascular and 



Interventional Radiology, IF 1,928). U operowanych wykonano 48 z zaplanowanych 50 

fenestracji (sukces techniczny 96%). Dwóch chorych zmarło w okresie 30 dni po zabiegu 

endowaskularnym, a jeden po 48 dniach. W czasie hospitalizacji wykonano pięć reinterwencji 

z powodu rozwarstwienia tętnicy biodrowej, niedokrwienia kończyny dolnej oraz trzech 

przecieków. Ocena wykonalności, skuteczności i sukcesu końcowego wykazała 90, 85 i 90%. 

W dyskusji podkreślono zalety zastosowania techniki nakładania obrazów, co mogło być 

powodem zadowalającego sukcesu technicznego (90%). W kontrolnym badaniu tomografii 

komputerowej po miesiącu zaobserwowano drożność wszystkich zaopatrzonych gałęzi aorty, 

średnica tętniaków nie uległa powiększeniu i nie stwierdzono obecności przecieku kontrastu 

do worka tętniaka. 

 

 Autor rozprawy zawierającej cykl pięciu artykułów opublikowanych w systemie peer 

review w renomowanych czasopismach, przedstawił w sposób przejrzysty metodę leczenia 

wewnątrznaczyniowego kompleksowych tętniaków aorty metodą laserowej fenestracji z 

użyciem techniki nakładania obrazów dokumentując zasadnie doświadczenia ośrodka, z 

których na podstawie ciągłego rozwoju techniki wypracowano sposób postępowania 

umożliwiający doraźne i skuteczne zaopatrzenie patologii u chorych, którzy ze względu na 

pilne wskazania do zabiegu operacyjnego nie mogą czekać tygodniami na wyprodukowanie 

specjalnie dla nich zaplanowanego stent-graftu fenestrowanego lub z odgałęzieniami. 

W ocenie wypracowanej metody postępowania Autor przeprowadził pogłębioną analizę 

uzyskanych wyników oraz w dyskusji porównał do innych sposobów postępowania jak 

„technika kominowa” czy modyfikowanie stent-graftów na stole operacyjnym przez chirurga. 

 

 Zakończenie rozprawy stanowią logicznie sformułowane wnioski, które wypływają z 

przedstawionych publikacji i w zasadzie wyczerpują postawione cele pracy. Godne 

podkreślenia są uwagi zachęcające do potwierdzenia dobrych wyników na większej liczbie 

chorych i przy dłuższym okresie obserwacji, a także konieczność potwierdzenia trwałości 

uszczelnienia w śródoperacyjnie wykonanych fenestracjach. 

 Rozprawa napisana jest w sposób zrozumiały, ładnym językiem. Merytorycznie 

oceniam pracę wysoko. W moim przekonaniu lekarz Marek Majewski wykazał na podstawie 

pięciu przedstawionych i omówionych publikacji umiejętności zaplanowania, realizacji i 

analizy wyników a oceniana rozprawa stanowi oryginalny i wartościowy dorobek naukowy. 



 Stwierdzam, przedłożona mnie do recenzji praca spełnia wszelkie wymagania 

stawiane rozprawom na stopień doktora nauk medycznych. Wobec powyższego mam 

zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie wniosek o dopuszczenie lekarza Marka Majewskiego do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 


