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Szanowna Pani Dziekan, 

Uprzejmie proszę o przyjęcie dokonanej przeze mnie recenzji rozprawy doktorskiej autorstwa lek. 

Michała Ziółkowskiego pt: „Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rusztowań bioabsorbowalnych u 

osób z chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie w obserwacji półrocznej”. 

 

Z wyrazami szacunku 
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Recenzja rozprawy doktorskiej 

„Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania rusztowań bioabsorbowalnych u 

osób z chorobą wieńcową leczonych inwazyjnie w obserwacji półrocznej” 

Lek. Michała Ziółkowskiego 

 

 Z dużym zainteresowaniem przeczytałem rozprawę lek. Michała Ziółkowskiego 

dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności stosowania rusztowań bioabsorbowalnych, ocenianą 

podczas 6-miesięcznej obserwacji. Należy podkreślić, że analizowane w pracy rusztowania nie 

są obecnie komercyjnie dostępne. Producent wycofał je ze sprzedaży, tłumacząc się zbyt niską 

sprzedażą, choć być może wpływ na podjętą decyzję miały również pojawiające się doniesienia 

o ryzyku wystąpienia późnej zakrzepicy w stencie oraz wydłużonym ponad deklarowany 

początkowo przez producenta czasem całkowitej hydrolizy rusztowania, o czym wspomina 

także Autor recenzowanej dysertacji. Kilka lat temu stenty bioabsorbowalne, uwalniające lek, 

cieszyły się sporym zainteresowaniem kardiologów interwencyjnych, choć z pewnością cena 

systemu nie sprzyjała masowemu ich wprowadzeniu do codziennej praktyki klinicznej. 

 Angioplastyka tętnic wieńcowych stanowi obecnie podstawową metodę leczenia 

choroby wieńcowej serca. Wraz z nabywaniem doświadczenia przez operatorów, pojawianiem 

się nowych technik pozwalających na leczenie złożonych zmian (bifurkacje, przewlekłe 

niedrożności, zmiany w pniu lewej tętnicy wieńcowej) oraz z postępem technologicznnym w 

zakresie wytwarzania wyrobów medycznych (prowadniki angioplastyczne, cewniki balonowe, 

stenty uwalniające lek) służących do wykonywania tej procedury, leczenie przezskórne 

choroby wieńcowej stało się alternatywne wobec pomostowania aortalno-wieńcowego. 

Prawdziwym przełomem było wprowadzenie do praktyki klinicznej stentów uwalniających leki 

antymitotyczne. W roku 2003 Food and Drug Administration dopuściło do powszechnego 

stosowania rusztowanie pokryte polimerem uwalniającym sirolimus. Stało się to dzięki 
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opublikowaniu w 2001 roku wyników badania RAVEL. Wielu kardiologów interwencyjnych 

pamięta moment ogłoszenia wyników tego badania, kiedy okazało się, że ryzyko restenozy w 

okresie rocznej obserwacji wynosi 0% w porównaniu do 26%, w grupie, w której stosowano 

klasyczne stenty metalowe. Ogłoszono wtedy zmierzch chirurgii wieńcowej. Przyszłość okazała 

się jednak mniej obiecująca niż początkowo sądzono. Stąd też poszukiwania nowych rozwiązań 

dotyczących rusztowań wieńcowych, obejmujące zmniejszenie grubości przęseł, 

wprowadzenie biodegradowalnego polimeru, innych leków antymitotycznych i w końcu 

stentów bioabsorbowalnych. W Polsce rocznie wykonuje się ponad sto tysięcy angioplastyk 

wieńcowych. Wykonuje się coraz więcej bardziej złożonych procedur co powoduje, że 

właściwa technika zabiegu ma bezpośredni wpływ na rokowanie odległe w tej grupie 

pacjentów.  

Autor w celach pracy podjął się oceny bezpieczeństwa stosowania rusztowań 

bioabsorbowalnych uwalniających lek w obserwacji półrocznej, u pacjentów poddawanych 

zabiegowi angioplastyki wieńcowej w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Szpitala 

Uniwersyteckiego im. Jana Biziela w Bydgoszczy w latach 2014-15. W badaniu oceniano 

występowanie powikłań po zabiegu w postaci zakrzepicy w stencie, restenozy w leczonym 

naczyniu oraz powikłań sercowo-naczyniowych (hospitalizacje z przyczyn sercowych i 

naczyniowych pozasercowych, ponowne rewaskularyzacje i zgony). 

 W obszernym wstępie omówiono epidemiologię, patomechanizm powstawania blaszki 

miażdżycowej i czynniki ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Dokonano w nim 

także podziału choroby wieńcowej oraz przedstawiono zasady leczenia niefarmakologicznego, 

farmakologicznego oraz interwencyjnego i zabiegowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

charakterystki stentów uwalniających lek i bioabsorbowalnych. W końcowej części wstępu 

zawarto informacje o historii kardiologii inwazyjnej w Polsce. Wstęp może stanowić 

wartościową, samodzielną pracę poglądową. 

 Do badania Doktorant włączył 100 chorych, u których wykonano zabieg angioplastyki 

wieńcowej z implantacją stentu bioabsorbowalnego uwalniającego lek (BVS – bioabsorbable 

vascular scaffold). Grupę kontrolną stanowiło 100 innych pacjentów, u których implantowano 

nowej generacji stenty metalowe uwalniające lek (DES). Okres obserwacji chorych wynosił 6 

miesięcy, a ostatnia wizyta została przeprowadzona przez telefon. 
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Autor zastosował poprawne analizy statystyczne. 

 Sam Autor zauważył, że istnieją istotne różnice w profilu klinicznym pacjentów z grupy 

badanej (BVS) i kontrolnej (DES). W przypadku tej ostatniej obserwowano wyraźny trend w 

kierunku wyższego odsetka mężczyzn, istotnie starszego wieku, częstszego występowania 

choroby dwunaczyniowej niż jednonaczyniowej (odsetek występowania choroby 

trójnaczyniowej nie różnił się pomiędzy grupami) oraz występowania zawału w wywiadzie. Nie 

stwierdzano różnic pomiędzy grupami w wartościach BMI, postaci choroby niedokrwiennej 

będącej przyczyną interwencji, naczynia podlegającego stentowaniu, w występowaniu chorób 

towarzyszących i wartości podstawowych parametrów biochemicznych. Różnice te mimo 

starań Doktoranta są nie do uniknięcia w badaniach obserwacyjnych, a w tym przypadku 

związane są również z zaleceniami producenta i aspektami ekonomicznymi. Podobnie 

procedura implantacji także była inna ze znacznie większym odsetkiem wykonywania pre- i 

postdilatacji oraz mniejszą całkowitą liczbą i długością implantowanych stentów w grupie BVS. 

Rodzi się zatem pytanie, na ile parametry kliniczne i czynniki proceduralne mogły mieć wpływ 

na uzyskane wyniki (pytanie 1). 

 Wyniki pracy przynoszą wiele ciekawych i istotnych klinicznie informacji. Po pierwsze 

zwraca uwagę niski odsetek powikłań w okresie 6-miesięcznej obserwacji. W całej 

analizowanej grupie stwierdzono jedynie 2 zgony, tylko w grupie DES i to w okresie 7 dni od 

implantacji. Ponadto stwierdzono 1 przypadek zakrzepicy w stencie (BVS), 3 przypadki 

restenozy i 20 ostrego zespołu wieńcowego. Powstaje zatem kolejne pytanie, czy fakt 

implantacji rusztowania bioresorbowalnego powinien mieć wpływ na czas trwania i rodzaj 

preparatów stosowanych w podwójnej terapii przeciwpłytkowej (pytanie 2). 

 Kolejnym wartościowym elementem pracy jest zdefiniowanie czynników ryzyka 

wystąpienia zdarzenia niepożądanego w ocenianej grupie. W analizie jednowymiarowej 

czynnikami takimi były: wiek pacjenta (8% wzrostu ryzyka na każdy rok), zajęcie dwóch lub 

więcej naczyń (prawie 9-krotny wzrost ryzyka) oraz zastosowanie stentu DES w porównaniu 

do BVS (prawie 4 krotny wzrost ryzyka). Choroba jednonaczyniowa zmniejszała ryzyko 

zdarzenia niepożądanego o ponad 86%. W analizie wielowymiarowej niezależnymi czynnikami 

ryzyka wystąpienia niekorzystnego zdarzenia były: zastosowanie stentu DES w porównaniu do 
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BVS (OR 2,6), zajęcie dwóch lub więcej naczyń (OR 4,1) oraz wiek pacjenta (OR 1,08 na każdy 

rok). 

 Na podstawie wyników pracy można stwierdzić, że prawidłowa implantacja, zgodnie z 

zasadami opracowanymi przez producenta stentów BVS, w wybranych grupach pacjentów jest 

procedurą bezpieczną i skuteczną, szczególnie w grupie młodszych pacjentów, z mniej 

zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi. Niemniej ryzyko wystąpienia zdarzeń 

niepożądanych w okresie 6-miesięcznej obserwacji jest bardzo niskie. Nie sposób w tym 

miejscu nie zachęcić Autora do kontynuacji badania i oceny wyników w okresie dłuższej - 4-5-

letniej obserwacji. 

 Rolą recenzenta jest wyszukanie słabych stron pracy podlegającej recenzji. Muszę 

przyznać, że w przypadku rozprawy doktorskiej lek. Michała Ziółkowskiego jest to niezwykle 

trudne zadanie. Udało mi się znaleźć jedynie nieprawidłową pisownię nazwy jednego z 

producentów wyrobów medycznych (strona 29: powinno być Biotronik).  

 Podsumowując, niewątpliwymi walorami pracy są: 

- wybór tematu, 

- dobór reprezentatywnej grupy badanej, dużej zważywszy na całkowitą liczbę stentów typu 

BVS implantowanych w Polsce, 

- stworzenie grupy kontrolnej, 

- skrupulatne opracowanie metodologiczne, 

- systematyczne opracowanie wyników pomiarów, prowadzące do stwierdzenia rzeczywistej 

wartości parametrów. 

 Dysertacja jest napisana z zachowaniem wymogów klasycznej rozprawy naukowej, 

starannym językiem. 

 Założenia pracy zostały w pełni zrealizowane. Umiejętny wybór tematu i rozwiązanie 

postawionych problemów powodują, że praca stanowi poszerzenie literatury przedmiotu. 

Może stanowić odniesienie dla innych prac dotykających podobnych zagadnień. 

 Wprowadzenie do rozprawy i omówienie świadczą o bardzo dużej znajomości 

zagadnień obejmujących temat pracy. 

 Dołączona literatura jest wystarczająco obszerna, obejmuje 105 pozycji. 
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 Strona graficzna pracy jest wysoka, jakość i czytelność rycin - doskonała. Zwraca uwagę 

bardzo przejrzysty układ pracy, przyjazny czytelnikowi. 

 Zauważalny i godny podkreślenia jest wkład pracy, który był potrzebny dla uzyskania 

wyników i przygotowania ostatecznej wersji rozprawy. 

 

 W mojej opinii przedstawiona praca spełnia wymogi stawiane rozprawom na stopień 

doktora nauk medycznych określone w art.13, ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 

2017 roku poz. 1789), stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a Doktorant 

wykazał się wiedzą teoretyczną w zakresie dyscypliny: nauki medyczne. Lek. Michał Ziółkowski 

posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych. 

 

 Zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wnioskiem o 

dopuszczenie lek. Michała Ziółkowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przemysław Mitkowski 


