
Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych mgr. inż. Przemysława Zająca 

„Ablacja migotania przedsionków: retrospektywna analiza elektrycznej izolacji ujść żył płucnych w 

oparciu o parametry ablacji prądem o częstotliwości radiowej”.  

 

Promotor: dr hab. n. med. Maciej Wójcik 

 

Celem pracy była analiza parametrów ablacji prądem o częstotliwości radiowej (ablacji RF) o 

wysokiej mocy (50W) u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych zabiegowi izolacji żył 

płucnych.  

Autor stwierdził m.in. że:  

- ablacja migotania przedsionków zaproponowanym protokołem (prądem RF o wysokiej 

mocy -50W, LSI 4,0-5,0 na ścianie tylnej i 5,0-6,0 na ścianie przedniej) jest bezpieczna i skuteczna, 

aplikacje powodują spadek impedancji o średnio 14%, co sugeruje pełnościenną bliznę.  

- ablacja żył lewych wymaga dłuższego czasu niż prawych, natomiast ablacja w obrębie 

lewych żył powoduje większy spadek impedancji niż przy żyłach prawych. Średnia siła nacisku 

elektroda-tkanka przy ablacji żył prawych jest większa niż przy ablacji żył lewych.  

- największe siły nacisku elektrody są w segmencie dolno-przednim prawej dolnej żyły 

płucnej, a najmniejsze w górnym i górno-przednim segmencie lewej górnej żyły płucnej.  

 

Rozprawa doktorska ma typowy układ.  

We wstępie opisano teoretyczne podstawy dla wybranego tematu. Opisano podstawy 

fizyczne ablacji prądem o częstotliwości radiowej i scharakteryzowano migotanie przedsionków. 

Opisano też anatomię lewego przedsionka, a także podstawy leczenia inwazyjnego z 

uwzględnieniem aktualnych algorytmów dotyczących punktów ablacyjnych.  

Metodyka jest napisana wyczerpująco, szczegółowo.  



Wyniki są przedstawione w logicznym porządku, podzielone na podrozdziały. Jest dużo tabel 

i rycin pozwalających na niezależne spojrzenie na opisane wyniki.  

Dyskusja wyczerpująco podsumowuje uzyskane wyniki. Brakuje ograniczeń badania: praca 

jednoośrodkowa, zabiegi wykonywane jedną techniką przez jednego operatora przy użyciu jednego 

systemu elektroanatomicznego – to wszystko sprawia, że ekstrapolacja tych wyników na całą 

populację pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków nie jest możliwa.  

 

Pozostałe uwagi:  

1. Cel pracy nie jest jasno sprecyzowany. Pierwotny punkt końcowy – założenie, że ablacja 

prądem o wysokiej mocy prowadzi do osiągnięcia spadku impedancji świadczącego o bliźnie 

pełnościennej – w zasadzie nie jest w treści pracy ujęty. Tak sformułowany punkt końcowy 

wymagałby przyjęcia na podstawie danych z literatury progu spadku impedancji, który świadczy 

o bliźnie pełnościennej, a następnie sprawdzenie czy ten spadek impedancji udaje się osiągnąć 

przy pomocy stosowanego protokołu ablacji.  

2. Metodyka pracy – zwykle nie podaje się charakterystyki populacji przy metodyce pracy, a w 

wynikach.  

3. W metodyce na str. 26 jest napisane, że zabieg ablacji kończył się próbą indukcji migotania 

przedsionków i nie ma o tym nic w wynikach. To są bardzo ciekawe dane – w ilu przypadkach 

indukowano migotanie przedsionków, jak długo trwało i u ilu pacjentów skutkowało to 

poszerzeniem zakresu ablacji.  

4. Analiza statystyczna jest opisana zdawkowo. Nie sprawdzano normalności rozkładu danych 

ciągłych? Jest wiele danych przedstawianych w formie liczba – procent całości; nie ma o tym w 

analizie statystycznej. Zwykle jak podaje się medianę, to podaje się też odstęp 

międzykwartylowy.  



5. Wyniki – strona 33 i 34. Na rycinach przedstawione są korelacje różnych parametrów i 

dosłownie wszystkie korelacje są istotne statystycznie oraz mają wartość istotności p<0,0001, 

nawet kiedy współczynnik korelacji wynosi 0,026 i widać na rycinie, że tam praktycznie żadnej 

korelacji nie ma. Czy mogę prosić o potwierdzenie, że tak faktycznie jest i nie jest to błąd w 

obliczeniach? 

6. Rycina 4.2.4 i 4.2.5 str. 39 i 40. Moc średnia w niektórych rejonach (L3, L4, L5, R5, R6) jest 

bliska 40W. Czy mogę prosić o wyjaśnienie tego zjawiska? Czy stosowano czasem redukcję 

mocy na ścianie tylnej? 

7. Zazwyczaj w publikacjach jako nawrót arytmii przyjmuje się każdą tachyarytmię przedsionkową 

trwającą powyżej 30 sekund. W pracy opisano, że u 8% chorych nawróciły częstoskurcze 

przedsionkowe, a u 15% migotania przedsionków, ale dalej w tekście jako skuteczność jednego 

zabiegu podaje się 85% w półtorarocznej obserwacji. W rozstrzygnięciu wątpliwości pomogłoby 

precyzyjne określenie definicji nawrotu arytmii w metodologii.  

8. Wnioski – byłbym ostrożny przy używaniu określeń jak we wniosku 1 – „ablacja…gwarantuje 

odczyty spadku impedancji”.  

 

Uwaga ogólna – język doktoratu w wielu miejscach jest niejednoznaczny i nieprecyzyjny. 

Kilka przykładów:  

- str. 51 … zauważyli zwiększoną nawrotną aktywność żył płucnych… (aktywność nawrotna 

to co innego niż nawrót aktywności elektrycznej),  

- …ostra izolacja żył płucnych… (str. 55),  

- wniosek nr 3: Przeprowadzenie ablacji zgodnie z ustalonym protokołem jest bezpieczną 

metodą leczenia.  

- wniosek nr 9.: Wyższe wartości średnie danych parametrów odnotowuje się w regionach 

przypisanych do lewych w porównaniu do prawych żył płucnych (67% vs. 33%).  



 

Zalety pracy.  

Praca dotyczy analizy punktów ablacyjnych przy ablacji migotania przedsionków. Doktorant 

przeanalizował prawie 4 tys. punktów – co wymaga ogromu pracy i bendyktyńskiej cierpliwości.  

Zaproponowane parametry ablacyjne są autorskie, specyficzne dla tej pracowni, bo nie ma 

powszechnego konsensusu ekspertów w zakresie wartości LSI jakie należy osiągnąć podczas ablacji 

migotania przedsionków – gratulacje dla zespołu dr hab. Macieja Wójcika oraz dla doktoranta. 

Gratuluję też świetnych wyników ablacji migotania przedsionków.  

W doktoracie zaznaczonych jest kilka wątków, które można dalej badać, np. różnice w 

danych zabiegowych pomiędzy kobietami i mężczyznami czy porównanie parametrów ablacyjnych u 

pacjentów z nawrotami migotania przedsionków względem chorych bez nawrotów arytmii.  

 

 

Podsumowanie 

Rozprawa doktorska napisana jest poprawnie metodologicznie i zgodnie z przyjętymi schematami. 

Wskazuje na dużą wiedzę autora oraz znajomość zasad prowadzenia badań naukowych.  

Składam wniosek do Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie 

mgr.inż. Przemysława Zająca do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

Warszawa 18.02.2021    Dr hab. n. med. Marek Kiliszek 
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