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OCEl A
pr:1cy kk. med. Jacka Waclawskiego pt.: "Wyn iki leczenia przezskórna walwuloplastykq
ciyżka

haloI1o\\Cl chorych z

stenozq zasl3wki aorwlnej " na

topień

dok t.ora nauk

mcdycznych.

'v'\? wytycznych

poslepo'Nania

zastawk c)\vych

w

wadach

serca

z 20 12 r.

(LCS/ F:'\CST) jest zapis : .,wal\\ uloplastykę balonowu zastawki ao rtalnej (l3A\!)
I'Ozważyć li nies t~lbilnych

hemoclynamicznic chorych z wysokim ryzykiem operacyjnym

jako labicg pomostowy przed plnnowana
I. ciężka

r07.wa;i.yć

(A VR) lub TA VI,

b'ldź LI

chorych

\.v i orygodności

jako leczenie paliaty\-vne

\V

C). W8l\·vuloplastykc balonowe:!

można leż

incly\.viclualnych pr;,ypadkach. kiedy ze wzglt;du na

choroby \\' 'półistn iejące zabieg chirurgiczny jest przec iwskazany a \vykonan ic

TA VI jest

niemożl

P odejście

wprowadzeniu
li

operacją

objawowq AS, któr7.Y 'vv)'magaj<1 pilrwj. roz legkj operacji nickard iochirurgiczn..:j

(zalecenie klasy llb poziom

eicżkic

można

iwc" .

do wah,vulop lastyki balonowej \\'

\V

cic;ż. kiej

SA

z mieniło

siC; zasa dniczo po

_0021', prze;, A. C'ribier'a implantacji przezskórnej zasta\\k i (lortalnej

czlowieka. W 2010 1'. na lam ach New Eng . .J. Med . op.ubl ikowuno badanie PARTNER
GIć)\vnc

porowlluHce \vyniki TAVI z leczeniem stan dardo\-vym.

\vllioski z badania

p /\ RTNER to \vykazanie, i ż leczenie standardowc (84% chorych poddana by-la zabiegowi

n/\ V)

nie

wplywa

is totnie

na

rokowanie

odległe

LI

pacjenlÓ\v z

i zdysk.\\ alifiko\.vc.lI1)'ch od zabiegli kardiochirurgicznego (::::50%

JClk ważnym

SA,

przeto staje siC; prob lem.

lIv,;arunkO\\l1(1)'

śmierte l ność

cic;żkq

SA

roczna).

miyd/.y innymi cp iderniolog iq

zabezpieczenia chorych z grupa wysuk.iego ryzyka operacyjnego do czasu

dclini tY\\'Dego leczenia (TA V[ lub AVR). I ten prob lem sla! się istot'} rozprnwy doktorskiej
kk. l1led. Jacka Waclawskiego. a cel

glć wny

on1/, cele

szczegółowe

dobrze zde tiniowane.

Dla rea !izacji celu badawczego analizie poddano 47 chorych z
Sll'no/~ Clortalną

c i yżkc) objawową

u których \;v la lach 2008 -2013 wykonano zab ieg wa lwu loplaslyk i zastawki

aortalnej \v II J Katedl'l.e i Oddziale Klinicznym ŚAM. Zabieg BA V byl wyko nany przez

[espóJ

Ośrodka

()

wiodącej rcfcrencyjności

\V

Polsce i \vysokiej

fachO\vości

co nic jest bez

znaczenia w ocenie obiektyv/iz!lw metody i wyników leczenia.
Oceną

po\\'ier/chni

stopnia zaawansowan i.a hemodynamicznego \vady
ujśc i a

aortalncgo wg

\VZOIll

Gorlina ( u chorych z

Svvana-Gal17a) lub cchokardiograficzne reguly
cm"),

cić!głoś ci (średnia

Analizowani chorzy mieli znacznego stopnia
(śr.

lc\vej komory
\Vyjścio\Vo

EF 35,9%) i znajdo\vali

\\' stanic

wstrząsu

się \-\1

określono

"vielkości<)

zalożonym

ce\vnikiem

powierzchnia

obniżona wartość

ujścia

0,54

fi'akcji wyrzutowej

fil i IV stopniu niewydolno śc i NYHA.

kardio logicznego bylo 5 chorych (10,6% badanych ). Ry zyko

operacyjne wyllosiJo Euro SCORE 10,6%. Logistic SCORE 22,8%.
W ocenie
\V

większości

oraz

skuteczności

opracowm1, tj, z\viykszenie po\"Oierzchni

obniżenie

gradientu o 40°/'0 lub do

!:1kich kryleriach u7:yskano
po\v icJ7ch nia

ujścia 7.

dość

zabiegu zastosowa ne

skut ec zno ść'

wartości

I'.ahiegu

ostre kryteria, ale przyjcte

\vyjśc ia

gradientu
LI

o 40(~/(, lub do
średniego

wartości

l cm:

<4 0 mmHg. Przy

85 % chorych. 'vVedlug badall Autora

0,54 cm" uleglo z\viykszeniu do 0,8 cm 2 a uzyskany \v)'n ikjest bardzo

dobry porównywalnie z wynikarni innych rejestrów (drobna uwaga techniczna: wynik
cylO\v,my' na str. 45 rozpnl\v)', ale w tabeli VI A.VA przed zabiegiem 0,6 t ±0,22 po zabiegu
0.93 ± 0.39 cm 2) . Śmiertelność \vewnątrzszpitalna \"' yniosła

VV

calej grupie 6 A O/l), d uże

pCJ\\iklania 10.6%1 (glównic po\\iklania naczy niovve 17(% oraz krwawienia 14.9%). Po
zabi.egLI DA V LI 31 % nasilila
li żad n ego

się

umiarkowana

niedomykalność

nie wyst,!pila istotnie hemodynamicznie lA

w~' rnagajqca

zastav/ki (\ortnlnci

pilnego zabiegu A VR.

\V badanej grupie incydent zalormvy \vys t2! pil u jednego pacjenta pod
wieńcO\vych

jednoczasowego udaru mózgu i okluzji tc;tnic

przez

maleri~d

postaci~)

zatorovv)/

\v)'magajc}c)' pilnego zabiegu A \/1\ + CA13R.
Smienclność

l-roczna w gwpie leCZlll1ych zachov, ClWCZO po BA V

\\ grupie leczonych docelowo TA VI/A VR
l-rocznego
TA VI! A VR

określono krzywą

86.7%.

dla

leczonych

analiz ie \vieloczynnikowej:

procedury, miażdżyca

tętnic

Pr~l\vdopodobier1s(wo

56,2(%.

przeżycia

I(aplana-l'v'lciera wyrlOsilo ella chorych leczonyc h e1ocel.owo
docelowo

roko\vniczymi w analizie porównawczej
\V

13J~/~).

wynosiła

średni

zachowawczo

były: nadciśnienie

43,7%.

Czynnikami

lytnicze. EF przed zabiegiem,

gradient przed zaslav"kC),

pleć żellska, skuteczność

obwodowych. zaburzenia neurologiczne.

poddał

Uzyskane wyniki
Dyskusja

świaclcLcłcyrn

Pi ś miennictwo
pośredn i o

o

rzetelnemu i merytorycznemu omówieniu w

gł ębokiej

części

wiedzy Kandydata w zakresie badanego problemu.

w liczbie 96 pOl:ycji jest dobrze dobrane a cytowanie I pozycji polskiej

świadczy

4 odpo\viadaj'l na

wartości

o

zalożone

pracy w skali ogólnopolskiej. Wnios.ki w liczbie

cele badawcze i

mają pełne

uzasadnienie \v uzysk::mych

wynikach.
Calość

opraco'vvallla

dojrzalości

o

umicjęrność podj ęcia ważnego

Wacbwskicgo,
obszarach

ś wiadczy

należnego

naukowej

lek.

med.

problemu klinicznego oraz w pewnych

krytycyzmu.

?'-Jie mam istotnych U\vag merytorycznych recenz(1\vanej Rozprawy, któni
7.8

\\'aż. nq

i

wartościową.

gigantycznego

postępu

01asuwaj'l mi

się

u"vażam

jedynie rd1cksje osobiste w odn iesi eniu do

kardiologii interwencyjnej w leczeniu struktmalnych chorób serca .

\\' 10881'. ll1i~llcm zaszczyt uczestniczyć
\V

Jacka

\y

zabiegu wahvuloplastyki aortal nej \vykonywanej

Szpitalu im. L. Pasteura \v Tuluzie przez Prof. J.

~vfarco .

Podczas zabiegu

doszło

do

istotnej niedomykalności. zastmvki aonalnej co 'vvykonujc!CY zabieg do ść sceptycznie
komen to\\'a l jako zab ieg docelowy . Inne cza sy. inn.' sprz9t.
Vlatcrial opracowany pr7.ez Autora obejmuje lata 2008 -2015, a

więc

\v piel'\vszym

ok res ie przed opublikowan iem rejestru PARTNER, co ś\viadczy o tym jak ośrod ki polskie
nie

pozostają \V

tyle od

oś rodków ś\viatO\vych .

Rozprawa doktorska lek. med. Jacka

Wacławskiego

pl.: ,,\tVyniki leczenia

przezskórna walwuloplastyką balonOWe! chorych z ciężka stenoi'.<l !.astmvki <101'lalne(
spdn ia warunki określone w an. 13 ust. l ustaw) z dnia 14 marca 20031' o stopniach
naukowych oraz o stopniach i tytul e \v zakresie sztuki !Dz. U. Nr 65 poz. 595 , z póź. n. zrn ,i .

St;;)'l '''' noszę do 'vVysokiej l\ady Wydz i ału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym \\' Zabrzu ŚUM w Katowicach \vniosek o dopuszczenie lek. med. Jacka
\Vaclaw skiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

