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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej magister Agnieszki Szczęsnej 

z Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

pt. „Właściwości fizyczne kolagenu w wydolnych i niewydolnych odcinkach żyły 

odpiszczelowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną” 

 

 

 

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska magister Agnieszki Szczęsnej porusza 

zagadnienie bardzo istotne z punktu widzenia naukowego i klinicznego, a mianowicie oceny 

właściwości fizycznych włókien kolagenowych w odcinkach żył poddawanych zmiennym warunkom 

hemodynamicznym.  

Gratuluję podjęcia tak ważnego problemu, który, pomimo stałego postępu naukowego i 

klinicznego, pozostaje w dużym stopniu nieznany wśród szerokiej rzeszy lekarzy zajmujących się 

diagnostyką i leczeniem patologii żylnej. Jakkolwiek historia zabiegowego leczenia patologii żylnej 

kończyn dolnych sięga kilkuset lat, to dopiero wprowadzenie nowych technik obrazowania 

nieinwazyjnego stało się impulsem do zmodyfikowania poglądów odnośnie rozległości 

wykonywanych zabiegów. Stały postęp chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii, jako potencjalnych 

odbiorców pni żylnych do pomostowania, jak również wzrastająca świadomość estetyczna i 

ekonomiczna społeczeństwa wymogły trend do zmniejszenia rozległości wykonywanych zabiegów 

usuwania niewydolnych pni żylnych. Coraz częściej pojawiają się zalecenia odnośnie możliwości 

ograniczenia operacji do plastyki poszczególnych zastawek lub do miejscowego podwiązania lub 

wycięcia newralgicznych odcinków naczyń, co ma skutkować normalizacją przepływu w 

pozostawionych pniach żylnych. Takie postępowanie ma doprowadzić do zmniejszenia ryzyka 
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wystąpienia powikłań miejscowych, zmniejszyć natężenie występujących objawów bólowych, 

przyspieszyć rehabilitację ruchową i zawodową pacjentów oraz zachować materiał autogeniczny do 

ewentualnych przyszłych pomostowań wieńcowych lub obwodowych.  

Jednakże takie postępowanie, obok niezaprzeczalnych zalet, jest związane z ryzykiem 

wystąpienia nowych zdarzeń niepożądanych, z których na pierwszym miejscu wymienić należy 

zwiększone ryzyko wystąpienia żylaków przetrwałych lub wczesny rozwój prawdziwych żylaków 

nawrotowych. Zjawisko to jest o tyle niekorzystne, że właśnie powszechna obawa przed 

„nieuchronnością” rozwoju żylaków nawrotowych jest jedną z głównych przyczyn rezygnacji chorych 

z poddania się proponowanym procedurom zabiegowym. 

Jednym z podstawowych sposobów doskonalenia techniki „oszczędnych” procedur zabiegowych 

we flebologii jest doskonałe zrozumienie hemodynamiki przepływu w układzie żylnym oraz zmian 

zachodzących w strukturze ściany, ze szczególnym uwzględnieniem struktury włókien kolagenowych. 

W ten nurt doskonale wpisuje się praca magister Agnieszki Szczęsnej, w której dogłębnie 

przeanalizowała  znaczenie układu zastawek w żyłach biodrowych i odpiszczelowych na rozwój i 

nasilenie objawów przewlekłych zaburzeń żylnych.  

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa Agnieszki Szczęsnej pod względem redakcyjnym 

wykonana jest bardzo starannie i obejmuje 115 stron tekstu. Praca ma budowę klasyczną, składa się ze 

spisu treści, wykazu skrótów, streszczenia w języku polskim i angielskim, wstępu, rozdziałów 

omawiających cel pracy, materiał i metodykę oraz wyniki badań jak również zawierających dyskusję, 

wnioski, spis rycin i tabel oraz załączniki. Bibliografia zawiera 142 pozycje piśmiennictwa polskiego i 

angielskojęzycznego, które zostały wybrane racjonalnie z uwzględnieniem najważniejszych i 

najnowszych pozycji.  

Przejrzystości pracy dodaje umiejętne podzielenie wstępu, metodyki, wyników i omówienia na 

czytelne podrozdziały, co bardzo ułatwia zapoznanie się z rozprawą i jej ocenę. Umieszczenie w 

dysertacji 49 tabel i 19 rycin łącznie z tekstową interpretacją wyników sprawia, iż skonfrontowanie 

opisu wyników i dyskusji z danymi tabelarycznymi nie nastręcza trudności.    

We wstępie Autorka przedstawiła epidemiologię i klasyfikację przewlekłej niewydolności żylnej 

(PNŻ), budowę ściany naczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych elementów 

składowych. Na koniec tego rozdziału wyczerpująco przedstawiła teorie powstawania żylaków, czym 

uzasadniła przyczynę wybrania tematu pracy.  

Powiązania pomiędzy teorią rozwoju żylaków i zmianami struktury ściany naczyniowej stały się 

punktem wyjścia do określenia celów badań przeprowadzonych przez doktorantkę. Zostały one 
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sformułowane w dwóch punktach obejmujących: (I) ocenę roli kolagenu w rozwoju przewlekłej 

niewydolności żylnej poprzez określenie różnic we właściwościach fizycznych włókien w wydolnych i 

niewydolnych odcinkach żył odpiszczelowych, oraz (II) analizę wpływu płci, wieku i nadciśnienia 

tętniczego na różnice właściwości fizycznych kolagenu pomiędzy wydolnymi i niewydolnymi 

odcinkami żył. 

W kolejnym rozdziale opisano metodologię badań. Analizie poddano grupę 65 osób z klinicznymi 

objawami PNŻ, w stopniu zaawansowania C2 według klasyfikacji CEAP. Przedstawione zostały 

kryteria włączenia pacjentów do badania. Ich zastosowanie umożliwiło uzyskanie jednorodnej grupy 

badawczej. U wszystkich chorych wykonano ocenę hemodynamiki przepływu w układzie żylnym przy 

wykorzystaniu techniki dopplerowskiej z podwójnym obrazowaniem. Pozyskane od pacjentów 

fragmenty żył poddane zostały badaniom kalorymetrycznym i spektralnym, których metodologię 

dokładnie opisano w rozdziale. 

Uzyskane wyniki poddane zostały poprawnej analizie statystycznej.  

Rozdział „Wyniki” zawiera przedstawione w formie pisemnej i graficznej wszystkie uzyskane 

wyniki badań. Ryciny i diagramy zostały umieszczone w tekście, co poprawia ich czytelność oraz 

ułatwia ich interpretację. Analiza uzyskanych wyników jest szczegółowa i uwzględnia parametry, 

które były brane pod uwagę przy opracowywaniu materiału. 

W omówieniu Doktorantka wykazała się znajomością przedmiotu i w sposób logiczny omówiła 

wyniki badań własnych. Nawiązując do wyników wcześniejszych opracowań przedyskutowała 

występujące wątpliwości. 

Przedstawione na wstępie cele znalazły odzwierciedlenie w omówieniu wyników i we wnioskach 

końcowych. Wynika z nich, że: 1. Wydolne i niewydolne odcinki żył osób z PNŻ różnią się 

parametrami denaturacji termicznej kolagenu w tkance; charakter różnic wskazuje na mniej 

homogeniczną i mniej stabilną populację kolagenu w ścianach niewydolnych naczyń. 2. Zmiany 

właściwości kolagenu spowodowane niewydolnością żylną nie dotyczą wyłącznie chorych odcinków, 

ale są procesem uogólnionym całej żyły; 3. W ścianach niewydolnych naczyń zwiększają się różnice 

pomiędzy właściwościami kolagenu w poszczególnych warstwach ściany naczyniowej, co może 

wynikać ze zmiany w tempie przemian metabolicznych kolagenu; 4. Płeć nie wpływa na różnice 

pomiędzy wydolnymi i niewydolnymi odcinkami naczyń; 5. Wiek jest czynnikiem istotnie 

nasilającym różnice pomiędzy wydolnymi i niewydolnymi odcinkami naczyń; 6. Zmiany te są istotne 

tylko u starszych pacjentów; 7. Wyniki spektroskopii w podczerwieni sugerują, że w niewydolnych 

naczyniach zmianom ulega zawartość poszczególnych składników ściany – zwiększa się ilość lipidów 

w stosunku do białek, a u osób starszych zmieniają się relacje pomiędzy strukturami drugorzędowych 
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białek. Może to wskazywać na zmiany ilościowe pomiędzy różnymi kolagenami oraz kolagenami a 

elastyną. 

Niestety istotę każdej recenzji stanowią uwagi krytyczne, dające Autorowi rozprawy szansę 

skorygowania błędów przed publikacją dysertacji w czasopiśmie. Przechodząc zatem do uwag 

krytycznych, wspomnę o zauważonych błędach i przekażę następujące przemyślenia, jakie nasunęły 

mi się, czasami krytyczne, a czasami stanowiące po prostu pole do dyskusji po przeczytaniu z 

zainteresowaniem niniejszej pracy.  

Należą do nich: 

- Notoryczne stawianie znaku równości pomiędzy określeniami „żyła z przewlekłą 

niewydolnością żylną” a „niewydolna żyła”, co jest wysoce nieprawidłowe. „Przewlekła niewydolność 

żylna” jest jednostką chorobową, obejmującą różne postaci i stopnie zaawansowania zmian 

klinicznych. Choroba w stopniu zaawansowania C1 charakteryzuje się wydolnymi pniami żylnymi, a 

więc nie ma możliwości rozpoznania u tych pacjentów żylaków. Natomiast określenie „niewydolna 

żyła” dotyczy naczynia z obecnością refluksu. Ten ostatni termin może być ew. wymiennie stosowany 

z określeniem „żyła z niewydolnym układem zastawkowym”. 

- Na stronie 37 pojawia się nieprawidłowe określenie „powierzchniowa żyła odpiszczelowa”. 

Według obowiązującej terminologii istnieje „żyła odpiszczelowa”, która należy do żył układu 

powierzchownego. Chyba, że Doktorantce chodziło o „żyłę odpiszczelową dodatkową 

powierzchowną” – ale ta nie łączy się z żyłami głębokimi. 

- Ponieważ podstawą pracy obyła ocena budowy ścian żył z odcinków wydolnych i niewydolnych 

bardzo dokładnie powinny zostać opisane zasady ich różnicowania. Na stronie 38 pojawia się 

informacja o przedoperacyjnym wykonywaniu badań duplex Doppler, wraz z dwoma rycinami, 

jednakże brakuje ważnych informacji należnych pracy naukowej, tzn. kto wykonywał badanie, z jakim 

doświadczeniem, przy użyciu jakiego aparatu, jaką głowicą, w jakiej pozycji wykonywano badanie, o 

której godzinie i w jakich warunkach termicznych, oraz według jakich kryteriów określano 

wydolność/niewydolność układu zastawkowego. Ponieważ badanie duplex Doppler charakteryzuje się 

dużą dozą subiektywności każdy z powyższych czynników mógł wpłynąć na prawidłowość 

rozpoznania wydolności/niewydolności naczyń. 

- W jaki sposób rozpoznawano w laboratorium wydolne i niewydolne odcinki naczyń? Ponieważ 

podczas operacji nie zawsze udaje się usunąć pień żyły odpiszczelowej na całej długości kończyny 

można spodziewać się, że preparat trafiający do laboratorium mógł mieć różną długość i wybór 

odcinków wydolnych/niewydolnych wyłącznie na podstawie średnicy naczynia oraz 
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przedoperacyjnego opisu duplex Doppler wydaje mi się mało precyzyjny. Według mnie wybór 

niewydolnych/wydolnych odcinków powinien odbywać się już na etapie sali operacyjnej. 

- W jaki sposób była zabezpieczana żyła do transportu z sali operacyjnej do laboratorium? 

Przetrzymywanie żyły w niesprzyjających lub zmiennych warunkach mogło wpłynąć istotnie na 

otrzymane wyniki. 

- Mam duże wątpliwości do zamieszczonego przez Doktorantkę opisu operacji pomostowania 

obwodowego. Jakkolwiek różne są techniki operacyjne to mało prawdopodobne wydaje mi się 

wycinanie fragmentów żyły udowej podczas wykonywania zespolenia z żyłą. Podobnie dziwnie brzmi 

dla mnie określenie „zespolenie typu by-pass” (str. 39). Zdaję sobie sprawę, że Doktorantka nie musi 

znać techniki zabiegowej lub określeń typowych dla chirurgii ale problem ten można rozwiązać 

prosząc o pomoc w opisie specjalistycznych procedur osoby dysponujące odpowiednią wiedzą. 

- Czy u pacjentów zakwalifikowanych po pomostowania wieńcowego były wykonywane badania 

duplex Doppler żył pobieranych do by-passowania? W części ośrodków uważa się, że o przydatności 

żyły świadczy jej średnica oraz brak skrzeplin przyściennych. Wydolność układu zastawkowego nie 

jest często uznawana za przydatną informację. Nawet więcej - są prace, w których wykazano 

możliwość uzyskania lepszych wyników odległych w przypadku zastosowania do pomostowania żył 

niewydolnych. 

- Na stronie 40 pojawia się informacja o wyborze do badania 17 pacjentów wyłącznie na 

podstawie kryterium wieku. Czy płeć nie miała znaczenia? 

- Na stronie 49 i innych w legendzie tabeli pojawia się określenie „NT – osoby z normalnym 

ciśnieniem”. Dobór skrótów jest prawem autora, niemniej zwyczajowo skrót „NT” jest używany do 

określenia „nadciśnienia tętniczego”, a więc pacjentów z tą chorobą. Podobnie proponowałbym 

zmianę w stwierdzeniu „BP – pacjenci skierowani do operacji by-passów” na „BP- pacjenci poddani 

operacji by-passów”. 

- W spisie skrótów powinny znaleźć się objaśnienia wszystkich skrótów używanych w tabelach. 

- W dyskusji warto byłoby poruszyć temat możliwego wpływu na uzyskane wyniki lokalizacji 

odcinków poddawanych badaniu. Jakkolwiek brak takowej informacji w metodologii to mogę 

przypuszczać, że niewydolne odcinki naczyń pobierano z odcinka udowego, a wydolne, z podudzia. 

Czy według literatury istnieją różnice w budowie zdrowej ściany i właściwościach kolagenu pomiędzy 

tymi odcinkami? Nawet u zdrowych osób ściany tych odcinków żylnych poddawane są działaniu 

różnych ciśnień. 
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Wyszczególnione przez mnie uwagi nie obniżają jednakże wartości pracy, którą oceniam wysoko. 

Rozprawa obok wartości poznawczych i naukowych ma także znaczenie praktyczne. Wymienienie 

powyższych uwag realizuje moją postawę dydaktyczną zakładającą, że lepiej „poznęcać” się życzliwie 

nad pracą na etapie przygotowania publikacji niż dać pole do popisu recenzentom poszczególnych 

czasopism. 

Magister Agnieszka Szczęsna w rozprawie doktorskiej pt. „Właściwości fizyczne kolagenu w 

wydolnych i niewydolnych odcinkach żyły odpiszczelowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością 

żylną” wykazała umiejętność samodzielnego wybrania tematu i wytyczenia celu pracy, zastosowania 

odpowiedniej metodologii, opracowania otrzymanych wyników oraz wyciągnięcia właściwych 

wniosków. 

Uważam, że rozprawa w pełni odpowiada kryteriom stawianym rozprawom doktorskim. Wnoszę, 

więc do Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Angielskojęzycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie magister Agnieszki Szczęsnej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

 

 

Z poważaniem       

 

        prof. dr hab. med. Marcin Gabriel 


