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 Leczenie endowaskularne tętniaków aorty brzusznej zarezerwowane jest          

w głównej mierze dla pacjentów obciążonych, u których klasyczna operacja wiąże się 

z bardzo wysokim ryzykiem zgonu w trakcie, jak i w okresie okołooperacyjnym. 

Jednakże metoda ta, oprócz wielu korzyści, ma swoje ograniczenia techniczne i nie 

może być zastosowana we wszystkich przypadkach. Ponadto leczenie 

wewnątrznaczyniowe może być przyczyną licznych, nie zawsze możliwych do 

dalszego leczenia powikłań. Dlatego bardzo ważna jest znajomość czynników 

wpływających na efektywność leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków aorty.  

Stąd wybór tematu pracy Doktoranta uważam za bardzo istotny. 

Rozprawa doktorska lek. Wojciecha Rogali ma układ typowy, obejmuje 80 

stron. Składa się ze wstępu, szczegółowego określenia celu pracy, części 
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szczegółowej omawiającej materiał i metody badania, wyników, oraz omówienia 

wyników i dyskusji oraz wniosków, streszczenia w języku polskim, angielskim                        

i przeglądu piśmiennictwa oraz spisu tabel rycin. Proporcje na poszczególne 

rozdziały zostały należycie wyważone. Praca napisana jest poprawnie pod względem 

formalno – językowym i stylistycznym.  

We „Wstępie” Doktorant umiejętnie i kompetentnie wprowadza czytelnika                       

w problematykę badań i uzasadnia motywację ich podjęcia. Jasno i wyczerpująco 

przedstawia zarówno podstawowe dane dotyczące tętniaka aorty brzusznej, 

wskazania do operacji, jaki i aktualne metody jego leczenia. 

         Cele pracy zostały trafnie określone i jasno sformułowane pod postacią: 

1. Analizy czynników mających wpływ na skuteczność systemu Prostar XL 

oraz oceny bezpieczeństwa jego stosowania.  

2. Zbadania zależności pomiędzy wystąpieniem wczesnych i późnych, 

miejscowych powikłań po zastosowaniu systemu Prostar XL, a otyłością, 

cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nikotynizmem, wiekiem pacjenta                                  

i średnicą tętnicy udowej wspólnej. 

3. Określenia grupy pacjentów predysponowanych do wystąpienia powikłań 

związanych z użyciem Prostar XL.  

4. Oceny możliwości leczenia powikłań związanych ze stosowaniem Prostar 

XL. 

5. Porównania kosztów przeprowadzenia zabiegu i hospitalizacji pacjentów 

poddanych EVAR z chirurgicznym dostępem do tętnic udowych względem 

EVAR metodą przezskórną.   

 

        Rozdział „Materiał i metody” zawiera wszelkie konieczne informacje 

niezbędne dla zorientowania się w sposobie przeprowadzania badania. Doktorant 

zastosował odpowiednie i nowoczesne metody diagnostyczne gwarantujące 

rzetelność uzyskanych wyników.   

Doktorant poddał analizie retrospektywnej historię chorób oraz protokoły operacyjne 

pacjentów poddanych zabiegowi leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaka aorty 

brzusznej w okresie od stycznia 2015 roku do marca 2020 roku w Klinice Chirurgii 

Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupa badana obejmowała 

129 pacjentów (13 kobiet i 116 mężczyzn) w wieku 52-89 lat, u których wykonano 
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zabieg z użyciem systemu zamykającego Prostar XL. Na przeprowadzenie badania 

Doktorant uzyskał zgodę komisji bioetycznej. 

Uzyskane wyniki poddane zostały właściwie dobranej i przeprowadzonej 

analizie statystycznej. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci starannego 

opracowania z wykorzystaniem tabel i rycin wraz z ich szczegółowym omówieniem.  

Praca jest przejrzysta i umożliwia pełną interpretację uzyskanych rezultatów.  

W badanej grupie 129 pacjentów, skuteczne zamknięcie ubytku ściany tętnicy 

udowej wspólnej uzyskano u 109 pacjentów tj. 84,5%. U jedenastu chorych tj. 8,5% 

nie się uzyskano skutecznej hemostazy i konieczne było chirurgiczne 

wypreparowanie tętnicy udowej wspólnej oraz zszycie ubytku w przedniej ścianie 

szwem ciągłym Prolene 5-0. Doktorant wykazał istotną statystycznie większą 

częstotliwość wystąpienia powikłań u chorych płci żeńskiej, z wysokimi wartościami 

BMI oraz większymi średnicami tętnic udowych. Ponadto doktorant wykazał, że 

wykorzystaniem systemu zamykającego Prostar XL prezentuje procedurę PEVAR 

jako metodę bezpieczną, a wszystkie powikłania, które nastąpiły przy zamknięciu 

tętnicy przy użyciu systemu Prostar XL można było skutecznie zaopatrzyć.                            

W polskich warunkach koszty leczenia pacjentów z wykorzystaniem metody 

przezskórnej są znacząco wyższe niż przeprowadzenie tego samego zabiegu przez 

chirurgiczne odsłonięcie tętnic udowych. 

Z obowiązku recenzenta podaję również moje uwagi krytyczne, które nie 

wpływają na wysoką wartość pracy: 

• Wykaz skrótów powinien być ułożony alfabetycznie 

• Zamiast rysunek powinno się używać rycina 

• Brak cytacji do rozdziału 1.1.5 „Degradacja elastyny i kolagenu”, długie 

fragmenty tekstu bez cytacji np. rozdział 3.3. i 3.4. 

• Podrozdział „Metody analizy statystycznej” powinien być ponumerowany jako 

3.6, a nie nazywany jako „ostatni podrozdział „Metodyki” 

• Dysponując tak dużą ilością wyników warto je dla przejrzystości podsumować 

w dodatkowym podrozdziale poprzedzającym dyskusję.  

W interesującej, bardzo wnikliwej „Dyskusji” Doktorant porównał własne 

obserwacje i wyniki z danymi uzyskanymi z literatury. Cytowane piśmiennictwo w tej 
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części pracy obejmuje aktualnie publikowane prace z tego zakresu.   Dyskusja ta jest 

obszerna i bardzo dojrzała naukowo.  

Podsumowaniem pracy jest 6 wniosków, które wynikają ściśle                                        

z przeprowadzonych badań. Aczkolwiek Doktorant określił 5 celów badawczych,                           

a postawił 6 wniosków. Wniosek nr 4 i 5 należałoby połączyć w jeden.   

Przegląd piśmiennictwa opracowany został w oparciu o 74 pozycje 

literaturowe dobrze dobrane i zacytowane, w większości z ostatnich lat. Doktorant 

posiada dużą znajomość literatury przedmiotu.  

  Przystępując do oceny całości stwierdzam, że praca lek. Wojciecha Rogali 

stanowi wartościowe i nowatorskie osiągnięcie naukowe. Przedstawione uwagi 

krytyczne wyrażone w niniejszej recenzji nie wpływają na moją wysoką ocenę 

rezultatów przedstawionych w pracy. Rozprawa posiada praktyczny charakter,                        

a uzyskane dane mogą zostać wykorzystane w praktyce klinicznej przy kwalifikacji 

pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej do przezskórnej implantacji stent-graftu. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska lek. Wojciecha Rogali spełnia warunki 

kryteriów wyznaczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy określone art.187  

ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 

poz.85  z późn.zm).  w związku z czym zwracam się do Rady ds. Stopni Naukowych 

w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o przyjęcie 

dysertacji pt. „Wpływ czynników modyfikujących efektywność systemu Prostar XL                          

w przezskórnej implantacji stent-graftu do tętniaka aorty brzusznej w odcinku 

podnerkowym na podstawie analizy retrospektywnej” jako rozprawy doktorskiej, 

dopuszczenie jej Autora do dalszych etapów przewodu na stopień doktora nauk 

medycznych oraz wyróżnienie powyższej rozprawy doktorskiej. 

 


