Kraków 21.11.20 16

RECENZJA

Rozprawy doktorskiej mgr Joanny Fo ik
wewnątrzszpitalnego

pt. Przebieg i wyniki rehabilitacji etapu
w i elonaczyniową chorobą wieńcową

Pomostowanie

ao rta ln o-wieńcowe

przedłużonym
in wazyjności

okresem

uznaną

(CA BG) j est

i

po zwo li ć os i ąg n ąć

ich

z

tę tni cy

zwęże ni em

piersiowej

powodu

pol ącze ni e

z

częstośc i

próbuje

polączyć

zalety

z zaletami interwencji przezskórnych. Leczenie

w

tętnicy mi ędzy komorowej

wewnętrznej

z

minido stępu

zmian w innych naczy niach wieIicowych j est podstawową
Rehabilitacja jest

z

jako leczenie hybrydowe, powinny

wieńcowa

rewaskularyzacja

aortalno -wieńcowego

hybrydowe chorych ze
wszczepieni a

bąd ź

zWI ązane

podobne efekty klini czne i rokownicze przy zmni ejszonej

Hybrydowa

pomostowania

by ć

po w ikłań

procedury. Mni ej inwazyjne techniki chirurgiczne,
okreś l a ne

pod stawową metodą

mo że

Niemniej

możli wością

rekonwal escencji

technikami przezskórnej rewasku laryzacji ,

powikła li.

leczo nych hybrydowo.

w i eńcowej.

leczen ia wielonaczy niowej choroby

chorych z

in tegra lną częśc i ą

przedniej za

pom ocą

i angioplastyka istotnych

koncepcją.

procesu leczenia chorych kardiologicznych,

zarówno po przebyciu ostrego incydentu wieIicowego, jak i planowej interwencji .
Wykazano,

że

powoduj e

poprawę

Rehabil itacja j est rów ni eż bardzo
chirurgicznej rewaskularyzacj i

rokowania choryc h po przebytym zawale serca.

ważną s kladową

mię ś ni a

terapii u chorych poddanych zabiegom

serca. Logiczne wydaje

s i ę, że rów nież

chorych poddanych rewaskularyzacji hybrydowej rehabilitacja powinna
korzyści.

Uruchomienie tej grupy chorych powinno

mniej szą in ge re ncj ę chirurgiczną.

czy i jaki e

są różni ce

chorych z chorobą

być ł atwi ej sze

Brakuje opracowali, które

ze

w grupi e
przy no s ić

wzg l ęd u

od po w ied z iałyby

na

na pytanie,

w prowadzeniu rehabilitacji w tej grupie chorych w stosunku do

w i e lonaczy ni ową

leczonych kl asyczną

operacją kardiochirurgi czn ą ·
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int eresujące

Mgr Joanna Foik postawila niezwyk le aktua lne i bardzo
Jako

główny

cel pracy

rehabilitacji chorych leczonych

przyj ęła

cele pracy.

przedstawienie przebiegu oraz wyników

techniką hy brydową

w porównaniu do grupy leczonej

m e todą klasyczną .

Dla reali zacji celu

g ł ównego przyjęła

I. Porównani e

charakterystyk i

cele szczegółowe:

klinicznej

wew n ąt rzszpitalnego

przebiegu

w

analizowanych grupach.
2. Ocena monitorowanych parametrów w poszczególnych cyk lach rehabi litacji.
3. Porównanie etapów stopniowego uruchamiania, w

za l eżności

od doby pooperacyjnej

oraz cyklu rehabil itacji .
4.

Określen i e

kosztów rehabi litacji w za l eżności od zastosowanej strategii leczenia.

Rozprawa doktorska ma typowy
Pracę

rozd zi ałów.

podzielono na 9 typowych

wstępie

epidemio l ogię

i wraz z

omów iła

autorka

pi ś miennictwem

i log icznie.

podstawowe dla jej pracy zagadnienia.

i rokowanie w chorobie

wieńcowej. Przedstawiła

problemu rewask ularyzacji hybrydowej. Bardzo wnikli wie
wewnątrzszp ita lnego

wiei\cowych. Wreszcie

część

Metody

rozprawy

u żyte

po

porównała

Omów ił a

strategie

na J mówieniu

przed stawiła

re labilitację

rewaskularyzacj'

naczyi\

zagadnienie rehabilitacj i c orych po

wieńcowych.

św i adczy

o

głębokiej znajomości

do anali zy statystycznej

Uzyskane wyn iki

chirurgicznej

wyczerpująco omówi ł a

przezskórnych in terwencjach
Ta

chorych

i

Następnie skupiła się

rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej.

etapu

liczy 66 stron.

Jest ona starannie opracowana edytorsko.

poprawną pol szczyz ną, przejrzyśc i e

Praca jest napi sana
We

układ

zostały

tematu.

zostały właśc i wie

dobrane.

przedstawione w 12 tabelach i na 6 rycinach w bardzo

przejrzysty sposób.
Ana li zie

poddano

200

chorych

randomi zowany m badaniu

klinicznym

hybrydowego

z

u

wewnątrzszpita lny

chorych
i wyn iki

POLMIDES

wie l o n aczy ni ową

odległe .

na tym etapie leczen ia. Dane

uczestniczących

ocen i ającym

chorobą

Wszyscy chorzy byli

w

prospektywnym,

wpłyJ

wieńcową

objęci

na

leczenia
przebieg

programem rehabilitacji

dotyczące charakterystyki klinicznej były doku Ientowane
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w bazie danych . Pozostałe wy niki uzyskano w oparciu o informacje z kart rehabilitacji
oraz pielęgniarskich kart obserwacj i chorego. Uwzg l ęd niaj ąc ostatecznie zastosowa n ą
metodę

leczeni a, chorych podzie lono na dwie grupy: grupę h ybrydową - chorzy, u

których

wykonano zabieg maloinwazyjnej

rewaskul aryzacj i naczyń

wieńcowych

(MIDCAB) z na stępową przezs kórną a n g i op l astyką w i eńcową (PCI) oraz klasyczn ą, u
której

k l asyczną

wykonano

chirurgiczną

rewask u l aryzacj ę

z

użyc i em

krążenia

pozaustrojowego lub bez (CABG/OPCAB).
W obydwu badanych grupach przeważa l i mężczyźni (78 ,3% vs 73, I %). Ś redni wiek
chorych wy nosil odpowiedni o 62 ,6 ±_8,2 vs 64,3 ± 8,4 (p=NS). Dominowali pacjenci w
klasie II CCS ( 55,5% vs 58,3%). Badane grupy byly jednorodne (p>0,05) pod wzg l ęde m
czy nników ryzyka i progresji choroby wiel\cowej, takich jak:

n adc i śni e nie tętnicze,

cukrzyca, nikotynizm, hipercholestero lemia, czy przebyty zawal serca. Znam ienni e
wyższe

ryzyko okolooperacyj ne wed lug europejsk iej skali oceny ryzyka EuroSCORE

odnotowano w grupi e chorych po klasycznym CA BG (2,89 ± 1,97 vs. 3,54 ± 2, 12;
p=0,028). Podczas wszystkich monitorowanych cykli rehabilitacji znamiennie

ni ższą

saturacj ę

krwi

ni ższe

ciś nien i e

skurczowe stwierdzano w grupi e operowanej klasycznie (p< 0,00 I).

tętniczej

odnotowano w grupi e hybrydowej (p=0,002). Znam ierUlie

w tej grupie choryc h odnotowano znami erUlie
A n a l izując śred ni e
różni c

wy niki

częstośc i

rozkurczowe (p=0,029).

akcji serca ni e stwierdzono statystycznie istotnych

podczas wszystkich cyk li rehabilitacj i. W grupie chorych po klasycznym CABG,

znam iennie

częśc i ej

częśc i ej występowa l y

stosowane

± 0,81;

były

aminy presyjne ( 15,7% vs 4,4%; p=0,0 17) oraz

spadk i c i śni e ni a w trakcie rehabilitacji (3 1,5% vs 16,3%; p=0,020).

Chorzy z gru py klasycznej we
1,25

ni ższe c i śni eni e

Równi eż

wcześ ni ejszej

dobie

os i ąga li

etap siadania ( 1,02

± 0, 19

vs

p <0,001), pion izacji (1,41 ± 1, 14 vs 2,43 ± 1,08; p <0,001) oraz pierwszego

spaceru (2,79 ± 1,37 vs 3,05 ± 1,42; p =0,010), zakolIczen ie rehabilitacji i wypis do domu
wcześn i ej os i ąga li

chorzy z grupy hybrydowej (6,74 ± 3,67 vs 7,4 1 ± 4,9;3 p=O,OOI).

Koszt wykonanych procedur rehabilitacyjnych, jak i koszt stosowanych pomocy do
ćw i czeń

oddechowych oraz

l ączny

koszt rehabilitacj i ( 163 , 12

zł

vs 25 1,11 ; p<O,OOI )

przeliczony na jednego chorego byl znami ennie ni ższy w grupie chorych leczonych
metodą hybrydową.
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Dyskusja
szczegó łowo

jest

bardzo

i szeroko

dobrze

przeprowadzona .

przedy sk utowała

Doktorantka

rzeczowo,

piśmienn i ctwa.

wlasne wy niki z danymi z

Świadczy to o dogłębnej znajomości tematu i wykazuje jej bardzo dobre przygotowan ie

do krytycznej
obserwacj i.

ana łi zy bieżącego pi ś miennictwa

Pi śmi enn ictwo s kłada s i ę

zagran icznego i polskiego, jak i wlasnych

z 74 pozycji, jest dobrze dobrane, obej muje istotne

dla omawianego zagadnien ia publikacji, jest starannie opracowane i wlaśc iwi e cytowane.
Na podstawie przeprowadzonych ana liz wyn ików Doktorantka przedstawi la 4
wnioski.
I.

Chorzy leczeni hybrydowo charakteryzowa li
okolooperacyjnych

według

ska li EuroSCORE i

SIę

niższy m

ryzykiem powiklal\

mniej szą konieczno śc ią

przetoczel\

preparatów krwi przy podobllym przebiegu wewnątrzszpita lnym.
2.

Chorzy poddawani rehabilitacji w grupi e leczenia hybrydowego w 1ll11le.lszym
stopniu wymagali stosowall ia am in presyjnych. Dodatkowo w tej grupie chorych
rzadziej
krwi

3.

występowały

incydenty hipotonii, natomiast

ni ższe były wa rtośc i

tę tniczej.

Urucham ian ie chorych w dwuetapowym schemac ie leczenia hybrydowego
wolni ejsze w pierwszych dobach i cy klach rehabilitacji, natomiast grupa ta
osiąga l a pełną samod z ielno ść,

4.

saturacji

co

um oż li wil o

Zastosowanie metody hybrydowej
etapu

było

wcześniej

skrócen ie hospitalizacj i.

w i ązalo s ię

z mniej sZ"y mi kosztami rehabilitacji

wewnątrzszpitałnego .

Praca ma charakter prospektywny i zostala bardzo dobrze zaprojektowana. Dotyczy
podej śc i a

bardzo nowoczesnego

do rewaskularyzacji w wielonaczyniowej chorobie

wiel\cowej jakim jest rewaskularyzacja hybrydowa.

Na le ży

POLMID ES jest jedynym randomi zowanym badaniem
hybrydowej, wszystkie
Na le ży s i ę cieszyć , że

tej grupie chorych i

pozostałe dotąd

doktorantka

opubl ikowane

podjęła s i ę

potwierdziła

są

podkreś li ć ,

dotyczący m

że

badanie

rewakularyzacji

badaniami obserwacyjnymi.

oceny przebiegu i wyników

obiektywnie to co do tej pory

rehabiłitacji

było

w

intuicyjne i

podawane z badal\ bez randomi zacj i.
W protokole POLMIDES zdecydowano SUr na
wykonywano MIDCAB-LAD a nastepnie PCI w

ciągu

protokół

w którym pierwsze

36 godzi n. Takie

postępowanie
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oc hronę

zapewni a

LAD przy interwencji na innych naczyniach, szczegó lnie

choroba pnia z ostialnym

zwęże ni e m

te ż możliwość

Cx. Daje

j eś li

sprawdzenia

jest to

dro żnośc i

pomostu LIMA-LAD w czasie angioplastyki . Ryzyko krwawienia jest mniej sze, ale
kon ieczne

są

dwie oddzielne procedury.

niedokrwienia obszarów, które
N iektórzy za

mają być

przewagę u znają też

Najwiekszą niedogodnością

poddane PCI w okresie okolooperacyjnym.

s kuteczno ść

i bezpieczel\stwo rehabilitacji w

ni ż

w grupie operowanej klasycznie

grupie rewaskulalyzowanej hybrydowo. Rzadziej
konieczno ść

możliwość

brak potrzeby posiadania sali hybrydowej.

Doktorantka jednoznacznie wykazala

zachodzi la u nich

jest

stosowania amin katecholowych. Pomimo,

że

chorzy

operowanI klasycznie we wcześniejszej dobie osiągal i etap siadania, pi onizacji oraz
pierwszego spaceru, chorzy z grupy hybrydowej
wcze ś niej

byli

wypisywani

do

domu .

wcześn i ej

Równi eż

rehabilitacyjnych, jak i koszt stosowanych pomocy do

kot\czyli

koszt

ćwiczet\

wykonanych

metodą hybrydową. Są

n i ższy

to bardzo cenne wnioski ,

obiektywnie za tym modelem leczenia. Niemniej nie do

końca

i

procedur

oddechowych oraz

koszt rehabilitacji przeliczo ny na j ednego chorego byl znam iennie
chorych leczonych

rehabilitacj ę

lączny

w grupie

prze mawiające

jest zrozumiale, dlaczego

chorzy po klasycznym CABG byli na wczesnych etapach rehabilitacji uruchami ani
szybciej. Najprawdopodobniej powodem
udowego, zastosowanie
pewnością

dostę pu

lepiej byloby

hybrydowego.

wykonywanie zabiegów PCI z

sk róc ić ,

j eszcze bardziej

Rów nież, odnosząc s ię

okreś li ć rozpoc zęc i e

wcześniej

do metodyki, nie wiem , czy ni e

że

wtedy grupa hybrydowa bylaby

w stosunku do klasycznej.

Przedstawiona mi do recenzji praca dowodzi
badawczych, przedstawienia wyników
Wyniki

uwydatniając przewagę

rehabilitacji w grupie hybrydowej od momentu

zakol\czenia pelnej rewaskularyzacji . Podejrzewam ,
rehabilitowana

dostępu

promieniowego jaki obecnie jest preferowany z

pozwoliloby jeszcze ten czas

postę powa nia

było

przeprowadzonych

badań

badań

powinny

i ich

umiejętno śc i
właściwej ,

zostać

stawiania problemów

krytycznej interpretacji .

rozpowszechnione

publikacj i.
Praca spelnia warunki Ustawy o stopniach i tytule naukowy m.

w

fonnie

,
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Mam zaszczyt

przedstawić

Wyso kiej Radzie Wydzialu Nauk o Zdrowiu w

Katowicach Ś l ąskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wn iosek o dopuszczenie
mgr Joanny Fo ik do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Kraków 21.11.2016

Prof. dr hab. med . Leszek Bryniarski

