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Imi ę

i

n ~lzwi s ko:

Roland Stefan Fiszer

UL 03 marca 1969 roku w Nowym Dworze Gdmlskim

2.

Pos iadane dy pl omy, sto pnie naukowe:

•

dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akadcmii Medycznej

•

dyplom specjalisty 1 stopn ia z pcdiatrii - 1986 r.

•

dyplom specjnlisty II stopnia z pediatrii. egzamin z

•

stopieó doktora nauk medycznych 2002 rok .,Nieoperacyjne zamykanie ubytków przegrody
secundulll
Ty tul

uzyskany

Prof. dr hab.
•

3.

u życ i u

przy

11.

GdaJlskim

w

med. Jan

zestawów The

L

1992 r.

temat rozprawy doktorskiej:

międzyprzedsionkowej

Amplatzer

Septal

typu OSiLJlll

Occluder (ASO)

Medycznym

promotor

Ereciński
dziecięcej

Informacj e o dotyc hcza sowym zatrudni eniu w
staż

Gdmlsku 1993

wyróżnieniem w

Uniwersytecie

dyplom specja listy w dziedzinie kardiologii

01.10.1 993 - 31.10. 1994 -

\V

2012 r.

j c dll os tk ~l c h

nnuJ<owyc h.

podyplomowy w Palistwowym Szpitalu Klinicznym Nr

Akademii Medycznej w Gdmlsk u.
199-1 - 200-1 rok - zatrudn iony w Klinice Kardiologii

Dziecięcej

Akademii Medycznej

w Gdal1sku, początkowo w charakterze młod szego asystcnta. asystenta a n as tępnie starszego

asystenta.
200-1 - 2005 rok - zatrudniony jako pracownik naukowy w Neurobiological Laboratory
Fried rich Alexanclcr University. Erlangcn - NUl"cmberg. Niemcy.
2005 - 2006 ro k -

zatrudniony jako Pediatrie Cardio logy Registrar w SOLl lhampton

University Hospila ls NI IS Trusl. Wielka Brytania.
2007 - 2008 rok - zatrudniony jako Specjalista Pediatrii w Oddz iale Kardiologii i Chorób
Wew n ętrznych

Szpitala Un iwersyteckiego nr I im. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Dziecięcej

2008 - obecni e - zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Kardiologii
i Wrodzonych Wad Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Moje zai nteresowanie

medycyną

kardio l ogią dziecięcą. Już

kliniczną już

jako student bralem

Akademii Medycznej w Gdatlsku. co

udział

zoslało

2

od III roku studiów

by ł o

ZWląz.:'tne

w pracy Kliniki Kardiologii

docenione i

będ,!c

z

Dziecię cej

na VI roku studiów

Bezpośrednio

otrzymalem stypendium asystenckie.
związany

z

Klin i ką

Kardiologii

Dziecięcej

AMG

pracę

oddzialu.

kliniczną

zarówno

zain teresowania

staly

SIę

etat i

zostałem

mojego Z<'ltrudnienia

również

jak

badania

otrzymałem

początku

Szpitalu Klinicznym Nr l w Gdailsku. Od

będąc ściśle

po llkOJlczcniu studiów

naukową.

echokard iograficzne.

włączyłem się

Punktem

mne

zatrudniony w

szczególnego

nictypowe

badania

kardiologiczne (kardiologia izotopowa) oraz przede wszystkim kardiologia inwazyjna
był

interwencyjna. Moim nauczycielem kardiologii inwazyjnej

w

l

Pror. dr hab. n. med. Jan

Ereeillski, jeden z pionierów tej dziedziny kardiologii w Polsce. W latach 90-tych

nastąpił

gwaltowny rozwój technik interwencyjnych w kardiologii dziecięcej. w którym również
brałem

udział.

finansowych
został y

Dzięki

państwa

dost<rpności

sprzętu

nowego

współpracy

oraz szerokiej

poprawi,uących

i

ośrodkami

z

Brałcm

w Polsce li czne nowe zabiegi interwencyjne.

si<r

możliwości

zagranicznymi wprowadzone

czynny udzial we wprowadz.1niu

w Klinice Kardiologii Dzieci<rcej w Gdm'tsku nowych technik leczcnia w postaci rutynowej
płucnej

aortalnej

wewn ątrznaczyniowymi

va lvuloplastyki.

zamykania

tętniczych

prtewodów

spiralami

oraz korkami. zamykania ubYlkó".' przegrody mi<rdzyprzedsionkowej

implantami, implantacji stentów do aorty i

gałęzi

plucnych. W roku 2002 moja praca w

pracowni hemodynamiki zaowocowa la doktoratem .. Nieoperacyjne zamykanie ubytków
przegrody
Amplatzer

międzyprzedsionkowej
Sep tał

typu" OS illtll secundum przy

Occludcr (ASO) którego promotorem

Od wielu lat jestem samodzielnym operatorem

był

wykonującym

użyciu

zestawów The

Prof. Dr n. med. Jan Erecitlski.
badania diagnostyczne i zabiegi

interwencyjne wc wrodzonych i strukturalnych wadach serca - posiadam
samodzielnego operatora wydany pr.lCZ

Asocjację

Inten\encji Sercowo - Naczyniowych

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przez póltora roku
naukową

jako pracownik

University, Erlangen punktowanymi

certyfikat

naukowy Neurobiological

zajmowałcm

Laboratory

SIę

pracą

Friedrich Alcxander

Nurembcrg. Niemcy, która to praca zaowocowala 4 wysoko

publikacjami

w czasopismach

międzynarodowyc h .

Przez rok

by lem

zatrudniony na stanowisku Pediatrie Cardiology Registrar w Southampton Univer"ity
I-I ospitals NI-IS Trust w Wielkiej Brytanii, gdzie
pracy

Oddział u

Kard iologii

Dziecięcej

jednego z

miałem solansę

największych

intensywnie

uczestniczyć

w

szpitali w Wielkiej Brytanii.

Aktualnie pracuję w Oddziale Kardiologii Dziecięcej i Wrodzonych Wad Serca Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Białkowskiego.
wiodących

Dzięki

ośrodków

temu,

kierowanym pr.lez Prof. dr hab. n. med. Jacka

że Oddział

kardiologii

Kardiologii Dzicciycej SCCS sianowi jeden z

dzieciyccj
3

miałem

szansę

wziąć

udzial

w wiciu

nowatorskich projektach,
uczestn i czyć

w licznych

unikatowym i

związanych

wyją t kowych

zabiegami

międzykomo rowej,

takim i

z leczen iem interwencyjnym wad serca oraz czynnie
zabiegach inwazyjnych. W ostatnich latach

jak :

przezskórne

li

dzieci i

do ros ł ych

w hybrydowych zabiegach zamykania ubytków
związane
podstawą

z

pracą

Oddziale Kardiolog ii

do li cznych

w kardiologii

4.

\1/

płucnej

przezskórna impla ntacja zastawki

aorty, implantacja stentów

publikacji

oraz

zamykanie

ubytków

przegrody

na stencie. leczenie koarktacji

ściśle wspó ł pracuję

m i ędzykomorowych.

Dz i ecięcej

zajmuję s ię

z kardiochirurgami

Bogate

do ś wiadczenie

i Wad Wrodzonych Serca SCCS stal y się

z zakresu nowoczesnych technik interwencyjnych

dziec i ęcej.

Wskazane

osi ~lgnięci:ł

wynikaj:!cc z art.16 ust.2 ust awy z dnia 14 marca 2003

stopniach Iwukowych i tytule IHlIIkowym oraz o

s topni:.łch

I' .

o

i tytule w zllkresie

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):
Osiągn ięci e na ukowe: cyk l
" N ow~ltors kie
( ł ączny

A.

8 p ubi ikacji zreali zowany w obszarze badawczym :

metody w kardiologii interwencyjnej w!'Odzonych wad serca".

IF 11,089 MNiSW 160)

Publikacje wchodzące w skhul

osi~l g nięcia

publikacji, rok wydania, nazwa
l.

Fiszer

Ił,

naukowego: autor/a utorzy,

tytul / tytuł y

wydllwnictw:ł

Chojnicki M, Szkutnik M . Haponiuk I, Chodór B,

Bia ł kowski

J.

Are Amplatzer Duct Occ! uder 11 Add itional Sizes devices dcd icatcd for only smali er
children. Euroi ntervcntion - Op ublikowany on li ne w sekcji Just Accepted An iele

22.Nov 2016 I F~ 3,863 ;

2.

MNiS\V ~

30

Fiszer R, Szk ut nik M , Litw in L. Smerdzil'lski S. Chodór B, Bialkowski J.
Applicati on ol' new balloon catheters in thc treatment ot' congenita l heart defects.
Adv (ntcrv Curdiol 2016; 12,3(45):23 1-237 I F= 0,358 ; MNi S W= J 5

3. F'iszer R. l3 ial kowski J. Choclór B, Pawlak S, Szkutnik M.
Use ol' AndraStent XL and XXL fo r the treatment of coarctat ion ofthe aorta in
chi ldre n and adults: immcdiatc and midtcnn res lI lts. Eurointervention.

20 16 Jun 20; 12(3):394-9

łF~

3,863;

MNiS\V ~

4

30

Ił ,

4. Fiszer

Szkutnik M. Chodór B, Bialkowski J.

Prelirninary experience in the use or CERA occluders for closurc of differcnt
intracardiac and extracardiac shunts. J Invasive Cardiol. 2014 Aug; 26(8):385-8

IF= 0,949 ; MNiSW= 25

5. Fiszer Ił , Szkutnik M, I-lijazi ZM,

Białkowski

J.

Transeatheter implantatiol1 or Edwards-SAPIEN TIIV valve in pulmonary position.
Kardiol Pol. 2011; 69(7) :749-50 IF= 0,515; MNiSW= 15
6. Fiszer R. ZbroJlski K, Szkutnik M.
Perclltaneous cIosure of an aonoplllmonary window using Amplatzcr Duct Occluder
11 Additional Sizes: the first rcported case. Opublikowany on line. Cardiology in the

Young 2016

IF ~

0,825 ;

MNiSW ~

7. Fiszer R. Szkutn ik M, lashchuk N.

15
B i ałkowski

J.

A case ofpcrclItane9us l110dified Blalock-Taussig Shlll1t downsize with l11ultiple
stent-in -graft technique. Adv Interv Cardiol 2016: 12(2): 164-5
IF ~

0,358 ;

MNiSW~

15

8. Fiszer R. Smolka G. Szkutnik M, Bialkowski J.
Transcatheter aortic paravalvular leak closure using JAmplatzer Vascular Plug III
dcvices in a chi Id. Adv l ntcrv Cardiol 2015; I 1(2): 156-7 I F= 0,358 ; MNiSW= 15
Lączna wartość

biometryczna cyklu 8 publikacji wynosi: 11,089

Lqczna Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego :

B. Omówienie eelu IHlukowego ww. pracy/ prac

160

osi:u~nit;tych

wyników wraz z

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Przedstawiony cykl badml dotyczy nowoczesnych metod leczenia wad wrodzonych serca.

Celem

podjętych

interwencyjnych

prac

była

umożliwiających

naczyniowych. Badania te
owocem

była

ocena

rozwoju

nowych

nicopcracyjnc leczenie tej

są kontynuacją

praca doktorska

międzyprzedsionkowej

możliwości

zatytułowana

moich

technik

zabiegów

grupy chorób sercowo-

wcześniejszych

zainteresowarl , których

"Nieopcracyjne zamykanie ubytków przegrody

typu ostium secundum (ASD II) przy

Amplatzer Septal Oceluder (ASO)".
5

użyciu

zestawów The

W

przeciągu

ostatnich Int dokonal

postęp

ogromny

Slry

w lecze niu

intcn.vencyjnym
polegał

wrodzonych wad serca. Od czasu pi erwszego zab iegu Rashkinda. klóry
wytworzeniu
odpływ

sze rokiej

lub mieszani e

slal y dynamiczny

się

krwi

postęp

tę tniczej

i ży ln ej

upl ynę l o

zwęzo ny c h

zastawek i

przetoki

Ostatnią

(sten ty) i inne.

swobodny

Nas tępn e

przyniosły

jut 60 lat.

tętniczo-ży l n e),

wprowadzoną

na czyń,

tętni cze.

sercowo-naczyniowych (pr.tcwody

mi ędzyprzeds i o n kowe,

umożliwiającej

techni k kardiologii interwencyjnej.

przezskómego poszerzania
po ł ącze il

mi ędzyp rze d sion ko wej

ko munikacji

P ojawi ł )

się

międzykomorowe,

ubyt ki

św i at l a

naczyil

zabieg i stalego poszerzenia

i

inży nierów.

Ich genialne wynalazki daly

tak niezwyklego
wytr.tymalości.

przyśpieszenia.
dużej

stenty o

s tanowią

prze lo mowym

narzędzia dzięki

równi eż

połącze il

Jednocześ nie

wielu

lekarzy

medycyny doznala

materiałów

o wysokiej

se rcowo naczyniowych wykonane z nitinolowej

również obniżenia

pro wadzą

ich wysokiej jak

do poprawy
dotąd

nowych technik interwencyjnych

zabiegi

kardiochirurgiczne.

S tano w i ą

cały

czas

trwają

prace nad

uzupełniają.

o ne

wielokrotnym

fu n kcjo n a l ności.

nowych

Las t osowa ń
iż

ceny. Badania ostatnich lat wykazaly

wrodzonych v.. ad sc rca. co jest niezmiernie

sta nowi ących pod stawę osiągnięc i a

że

ulegają

tec hniczne impl antacji

do ich produkcji nie tylko w Europi e i Amerycc, alc

u życiem

poddawanych

m ożli wośc i

wspomnieć,

nalety

materiałów użytych

w Azj i. które

pacjcntów

technik

milowe kroki \\' rozwoju technik interwcncyjnych w leczeniu wrodzonych

zmianom.

udoskonalaniem

ga łąź

którym ta

postęp

się

sile radialnej. zastawki bi ologiczne na stenc ie i pr.tede

wad scrca. Wskazania do ich zastosowania oraz
c ią gly m

pomyslol11

Nowoczesne ccwniki balonowe z

wszystkim implanty do za mykania
siatki.

sta ł a

do arsenalu techni k interwencyjnych

zawd z i ęcza m y

interwencyjnej

Illozłiwości

nieprawid ł owyc h

zamykani a

ubytki

lata

przezskóma im plantacja zastawek - aortalncj i płu cncj. Ten niezwykle szybki
kardiologii

na

mni ej

ważne

a nawet CZysto

zastępują

tra um atycz n ą

alternatywę

zabiegi z

standardowe
leczenia

w przypadku malycb dzieci jak

zabiegom

operacyjnym.

naukowego obejmuje zastosowan ie

Cel

jak

również

naukowy prac

różnorodnych

techni k

interwencyjnych leczenia wrodzonych wad se rca. zastosowa ni e sln nclnrclowych technik
kardiologii interwencyjnej
nowego rodzaju

li

materiał ów

nowych poszerzonych grup pacjentów. jak

również

zastosowanie

uzylych do zabiegów.

Il ubli kacjl'l I
W pierwszym z badail

zatytu ł owany m

.. Are Amplatzer Duet Occluder II Additional Sizes

deviees dedi catcd for only smallcr children" , ElIrointcrventi on 6

p odjęto

się

oceny

skuteczności

zastosowania

zestawów Amplatzer

w przezskórnym zamykaniu przewodów
Przezskórne
użyciem

zamknięcie drożnego

spiral

przewodu

wewnątrznaczyniowych

tętniczych

tętniczego

Occludcr (ADO) typ [ i II. W ostatnich latach do

budowę zostały wyjściowo

dzieci.

Są

dostępne

cylindrycznym

Additional

(PDA) jest

użytku

uznaną metodą leczniczą

z

implantów typu Amplatzer Duct

klinicznego wprowadzono zestawy

w kilku rozmiarach, ze

miękkiego

rdzeniem.

Size

w róznych grupach wiekowych.

na

swą

małych

u

skladają się

materialu i

z dwóch

publ ikacje dotyczące

Dotyehez.:'1sowe

implantacji ADO II AS dotycz<}malych serii pacjentów w

względu

tętniczych

zaprojektowane do zamykania przewodów

one krótsze, zbudowane z bardziej

dysków poląezonych

II

Oceluder

również

(coiii), jak

ADO II Additional Size. Implanty te

Duet

szczególności niemowląt

i

małych

dzieci.
W prezentowanej pracy

przedstawiłem doświadczenia

dwóch

implantu ADO 11 AS nie tylko na grupie malych dzieci, ale
nasto latków.

Według

mojej wiedzy jest to

największa

ośrodków

również

grupa pacjentów

w zastosowaniu

u starszych dzieci i
li

której zastosowano

przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego implantem ADO II AS. Material pracy
stanowi ło

2015.

103 pacjentów z PDA leczonych przezskórnie w okresie od maja 20 13 do

Wyłączono

wszystkich u których

operacyjnego wady serca. Analizie

współistnialy

szczegółowej

implant ASD II AS.

Anatomię

PDA oceniano

długość

przewodu

tętniczego

oraz

średnicy

wymagające

zabiegu

poddano 103 z nich u których zastosowano
według

w jego

naj węższym miejscu w typie A. Rejestrowano

inne istotne,

września

klasyfikacji Krichenko. Mierzono

środkowej części

dostęp

(w typie C. D i E) a

naczyniowy oraz oceniano resztkowy

przeciek po zab iegu. Rozm iar implantu dobierano na podstawie wielkości i anatomii
przewodu

tętniczego.

typie CD i E) lub

Zaz\,,ryczaj stosowano implant 2-3

przewężenia płucnego

przewodu. Analiza

wykazała że średni

111lll większy niż średn ica

PDA (w

w typie A o długości 2-4 mm mniejszej niż dlugość

wiek leczonych pacjentów

wynosił

4,7 roku, waga

20,2 kg. W analizowanej grupie było tylko 9 niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy,
natomiast ,12: 55 pacjentów (53,4%)

było

powyzcj 3 roku

życia.

W grupie tych ostatnich bylo

10 nastołatków (wiek 10-18 lat) oraz 3 pacjentów dorosłych powyżej 18 roku życia.
Anatomia PDA oceniona na podstawie angiografii wykazała typ A przewodu u 42 pacjentów

(40,8%), typ C u 6 (5,8%), typ D u 21 (20,5%) i typ E w 34 (33,0%) przypadków. Średnica
PDA w angiografii

wynosiła

U 101 pacjentów zabiegi

były

\V

średnio
pełni

2.0+/-0,6mm a

długość

śred nio

skuteczne. W dwóch przypadkach

6,3+/-2,7 mm.

doszło wcześniej

do

embo lizacji implantu - u obu pacjentów implant usunięty przezskórnie. U jednego z nich
7

ponownie skuteczn ie implan towano ADO II AS o
tętniczy

podwi;:lzano

chirurgicznie.

potwierdzono echokardiograficznie

Wc

większym

wszystkich

skuteczność
są

hcmodynamicznych. Implanty wprowadzane

rozmiarze. u drugiego przewód
następnego

przypadkach

zab iegu

dnia

bez jakichkolwiek zaburzcti

przez cewnik o niskim profilu - 4F

a w trakcie obserwacji nic stwierdzono resztkowych przecieków ani rckanalizacji PDA.
Ś redni czas obserwacji wyniósl 6 miesięcy. Najistotniej szym wnioskiem wyciągni ętym
że

z pracy jest obserwacja.
drożnym

pacjentów z
implantację

tętniczego

a

przewodem

tętniczym średnicy

przy zastosowaniu ADO II AS nic stanowi

Publik:lcj~\

może

do 3.5 mm i

coili we wszystkich grupach wiekowych. Tubularny

skuteczność

s kut eczną opcję

implantacja ADO II AS stanowi

kształt

trudno śc i

leczenia
zastąpić

sku tecznie
i

długość

w jcgo

przewodu

zamknięc iu

zabiegu wynosi 100 % w długich obserwacjach.

2

W badaniu

zatytu łowan ym

.. Application of ncw balloon catheters in the tre:.Hment ol'

congenital heart defects" Adv Inlerv Cardiol 2016; 12.3(45):23 J -237 opisano zastosowanie
nO\vych niskoprofilowych cewników balonowych w plastyce balonowej

zwężonych naczyń

i zastawek

postaci

serca.

Mctoda

leczenia

wrodzonych

\.vad serca

w

valvuloplastyki zastawck plucnej i aonalnej oraz angioplaslyki z".. ężonych

n aczyń

metodą ł eczenia s to sowa ną

od lat 80 XX wieku. W chwili obecnej techniki te

jako zabiegi ostateczne

lub

paliatywne.

technologiczny w ostatnich latach
cewn ików balonowych i
użyteczności

doprowadził

zró żnicowania

i skutecznośc i

ZnacZ<lcy

działania

31m. ciśnien ie pękania

wii(c parametry pracy cewnika Valvcr l
niskoprofilo\.vymi,

również

podj~to

sii( oceny

cewników balollO\vych Valver I i Valver II firm y Salton
są dostępne

od 2 do 6 cm, prowadzone po prowadnikach o

pracy to 2,5

uznaną

są uważane

tcchnic.lny jak

w ich zastosowaniu. W pracy

wprowadzane przez koszulki od 4 do 14 F.
ciśn i enie

jest

do znacznego poszerzenia gamy stosowanych

(Wa rszawa. Pol ska) w praktyce klinicznej. Cewniki te
dlugości

pOSI~p

balonowej

ni skoc i ś nieniowy mi

są

Według

o

średn i cy

ś redni cy

od 5 do 35 mm,

od 0.02 1 do 0.038 cala,

informacji producenta nominalne

cewnika balonowego wynosi 4 do 5 atm. Tak
porównywalne z innymi

dostępnymi

na rynku

cewnikami balonowymi. W pracy przeanalizowano

wyniki uzyskane u 64 pacjentów poddanych zabiegowi balonowej va lvul op lastyki zastawki
plucnej, balonowej va lvulo plastyki zastawki aortnlnej oraz angioplastyki

dużych naczyń

stycznia 2011 do lipca 20 15 roku. Pacjenci zostali podzieleni na 6 grup - w pierwszej
sii( pacjenci z

tetralo gią

fallota ze

współistniej11cym zw~żen icl1l

8

"

zastawki

od

znaleźli

t~tnicy płucnej.

zwężeniem

w drugiej z izolowanym
aorty, czwartej z

naty\vną koarktacją

różnymi

pacjenci z

nową generacją

z

istotną

zastawki

aorty.

piątej

zwężeniem

zastawki

Grupę szóstą

stano\.-vili

trzeciej ze

rekomktacj" aorty.

rozpoznaniami poddani zabiegowi (valvuloplaslyki lub angioplastyki)
~

cewnika balonowego

balonowy Valver I

tętnicy płucnej,

zastawki

wykazywał

redukcj" gradientu
tętnicy płucnej

dobre parametry pracy a efekt zabiegów

ciśnicl'l

pokazały że

Valver II. Wyniki badania

był satysfakcjonujący

w poszczególnych grupach. W izolowanym

uzyskano spadek grad ientu

ciśnień

średnio

o

cewnik

zwężeniu

28.1 mmJ-lg (+/- 19.3).

w grupie pacjentów z tetralogią fal10ta średnio o 18,7 mmJ-lg (+/- 8,7), \\' grupie III ze
zwęzeniem
koarktacją

zastawki aorty o 32mmHg (+/-241l1111J-1g). Podobnie w grupach z natywną

aorty i rekoarktacją aorty redukcja gradientu

była

istotna - \v natywnej koarktacji

O

I 5A mmHg (+/-13,4 mmHg), w rekoarktacji o 18.6 mmllg (+/-13,3 mrnHg). W czasie pracy

z cewnikiem Valver I stwierdzono

nieprawidłowości

zabiegu co w niektórych przypadkach
koszulkę naczyniową

podczas szybkiej deflacji balollu po

skutkowało trudnościami

z

usunięciem
była

(3 pacjentów). U jednego z nich konieczna

cewnika przez

arteriotomia tytnicy

udowej, w dwóch przypadkach wykonano wenesckeje żyły udowej. Problemy wynikały ze
sfałdowania
prowadziło

powierzchni balonu i
do

trudności

z jego

nieprawidłowego

usunięciem.

złożenia

jego

wyciągnięte

Wnioski

co w konsekwencji

producenta do wprowadzenia modyfikacji i w kwietniu 20 15 roku
generacja cewnika - Valver II.
polega na

obecności

Różnica

między

konstrukcyjna

w cewniku Valver II 2 osobnych

cewnika, drugi do inflacji i deflacji, co
deflacji i gwarantuje

prawidłowe

działanie.

pojawiła się

kanałów

- jeden do prowadzenia

balonu podczas

gwałtownej

W grupie VI pacjentów u których

przeprowadzono zabiegi z uzyciem cewnika Valver [I nie stwierdzono
trudności.

druga

cewnikiem Valver [ i Valver II

przyśpiesza opróżnianie

jego

powikłml skłoniły

z tych

Przedstawione badanie jest pierwszym w którym dokonano
udowodniły

opisanych

całościowej

oceny

skuteczność

zabiegów

przeprowadzanych tym sprz9tetn . W ani jednym przypadku nic observ.·owano

P9knięcia

cewnika balonowego typu Valver. Wyniki

balonu podczas zabiegu co czasem zdarza
balonowymi.
nową

jego

D zięki

wersję

Pubłikacjn

badaniu poprawiono

się

wysoką

wyżej

podczas pracy z innymi cewn ikam i

konstrukcję

cewn ika balonowego i wprowadzono

- Valver I [ który jcst pozbawiony wad cewnika pierwszej gcneracj i.

3

Przedmiotem kolejnych

badań

bylo zastosowanie nowych chromowo-kobaltowych stentów

AndraStcnt XL i XXL w przezskórnym leczeniu pacjentów z natywnym lub po zabiegO\vym
9

zwężeniem cieśni

aorty. Badania przedstawiono w pracy .,Use of AndraStent XL and XXL

for Ihe Ireatmel1l or coarclalion of Ihe aorla in children and adults: illlmediatc and Illidterlll
20;12(3):394~9.

rcsults", Eurointervention, 2016 Jun

Koarktacja aorty (CoAo) stanowi

szerokie spectrum anatomicznych zaburzell rozwojowych w zakresie
prO\\adLących

do utrudnioncgo

W efekcie dochodzi
CoAo stanowi
wys t ęp ując ą

powszechnie
równ i eż

balonowej.

wadę

ciągu

akceptowa ln ą

Głównym

"ymagającą

serca

metodą

cicś ni

jest na uzyskaniu ste ntu
dużej wylrzymalośei

najczęściej

zabiegu operacyjnego lub interwencji

wcześniejszym

po

kaliber

naczyń

do rozm iaru naczy nia pacjenta doroslego.

o

następstwami.

wszystkimi

się

tą

śc i skanie.

metod<; leczenia u

Wysiłek

Praca

wadą

małych

pacjentów jest

mógłby zostać rozprężony

konstruktorów w obecnej chwili skupiony

wprowadzanego przez koszulki o malej

miała

jak

leczen iu chirurgicznym lub plastyce

oraz brak stcntu który

możliwie giętkiego,

na

natywną

leczenia zarówno u pacjentów z

czynnikiem limituj c}cym

związany

niska waga, z tym

z Jego

cia la .

ostatnich dwóch dckad pr.lczskórna implantacja stcntu stala

zwęże ni e m

ze

tętni czego

części

7% wrodzonych wad serca. co czynI z tej wady 4

wrodzoną

pr.lezskórnej. W

aorty w efekcie

krwi z lewej komory do dolnych

nadciśnienia

do

około

odpływu

cieśni

średnicy,

na celu oceny nowcgo dostypncgo od 2008

roku kobaltowo-chromowego stenIu - Alldrastcl1t XL and XXL (A nd raMed, Reutlingen,
Gerrnany). Jest to stent

należący

ręcznie

pólotwanych komórek, montowany
w rozmiarach od 13 do 57 mm i
w

długościach

od 17 do 57 mm i

rozpręża lny

Wyniki

w publikacji która
na tak

dużej

znajdowało s i ę

dużą odporność

korzystne zachowanie la!\l,iość

zakotwiczania w

-

ścianie

i rekoarktacji aorty zostaly przedstawione
oceniające

efekty zabiegów z ich

pacjenci

naty",ną koarktacją

poniżej

8 roku

samym okresie czasu u 50 pacjentów wykonano
rekoarktacją

na

użyciem
udział

46

których implantowano 46 stentów Andrustent XL i XX L.

li

38 pacjentów z

wyłączeni

jest

od 10 do 32 111m. Charakterystyka

grupi e pacjentów i tak odleglym czasem obserwacj i. W badaniu bralo

Z badania zostal i

3S z

można

pierwsze doniesienie

pacjentów w lym 13 pUlli L.ej 18 lat
W grupie

dostępny

od 8 do 25 mm, natom iast stent XXI..

w skopi i RTG oraz

poszerzania koarktacji
s tanow iła

go

możliwe

ściskanie, g i ęlkość, dobrą widoczność

o budowie hybrydowej

na balonie. Andrastent XL

rozprężyć

struktury stenIU wskazuje na jego

naczynia.

dużych,

do "grupy stentów

g ł ówni e li małych

dzieci.

życia

z

oraz 8 z

rckoarktacją

masą c i ała poniżej

angioplastykę balonową
Jednocześnie li

-

li

aorty.

2S kg. W tym

15 z koarktacj11 i

9 pacjentów implantowano

stcI11y pokrywane (C P covercd). U wszystk ich pacjcntów u któ ryc h implantowano stent
stwierdzano

nadciśnienie tętnicze

a grad ient
10

••

ciśnicI;

przez

koarktację

:1ony w pomiarze

bezpośrednim

wynosil

powyżej

20 mmHg. Jako skuteczny uznano zabieg w którym
ciśnicJl

implantowano AndraStent XL lub XXL ze spadkiem gradicntu
bezpośrednim poni żej

20 mml-Ig. Wszystkie zabiegi przeprowadzono z

udową,

zakleszczano na cewnikach balonowych o rozmiarach od 10 do 26 mm

sten ty

ręcznie

dostępu

w badaniu
tętnicę

przez

i wprowadzano przez koszulki Mullinsa 10-14 mm (o rozmiarze minimum 2F

więcej niż

rekomendowana dla samego cewn ika balonowego). Oryginalnym wynikiem badania
stwierdzenie bardzo dobrej

skuteczności

było

zabiegu pot"vierdzone pomiarem gradientów

w miejscu koarktacji /rekoarktacji przed i po zabiegu implantacji stentu.

Tnbchl I
Wyniki imphmhlcji Andrastent XL and XXL
i

rckmlrktacją

li

pacjentów z natywn:l kO:lrktacj:1

:lOrt)'.

P

Gradicnt
(mm Hg)
Po zabiegu
Przed

PllCj

I (Nej

Miejsce

zWf\żcn ia

Przed

S(~o.~~a
mln

P

(m~)

Po zabiegu

CoAo

38

43,5 +/·19,3

13.0 +1·13,0

>0,001

5,9-/·2,5

13.3+1·3.4

> 0.001

5,9+1- 2,4

RcCoAo

8

26,5+/·7,1

5,3+/-5,4

..

>0,001

11.31-/·5.2

15.6+/·4,8

> 0,05

4,9 +1· 0,8

Kontrole po zabiegu przeprowadzono u 40 pacjentów -

LI

15

angiograficzną. II

18 angio CT

natomiast w 7 przypadkach wykonano angiografi9 i anglo CT. Ponowne poszerzenie
implantowanego stentu koarktacją

redylatację

przeprowadzono u 14 pacjentów (13 z

i l z rekoarktacją). W tej grupie

jako zabieg etapowy ze

względu

było

na ciasne

natywną

9 pacjentów u których leczenie zaplanowano

zwężenie

i

możliwość pękn i ęcia ściany

aorty.

U reszty pono"vne poszerzenie było głównie wynikiem wzrostu pacjenta. W trakcie badania
nie stwierdzono dyssekcji

ściany

aorty lub migracji stentu. natomiast u 2 pacjentów

w kontroli 6 i 8 miesi~cy po zabiegu stwierdzono bezobjawowe małe tętniaki ściany aorty

zaopatrzone skutecznie

ejektywną

implantacją

stentów pokrywanych. Czas obserwacji

pacjentów w grupie z natywną CoA wynosił od O, l do 4.2 lat (średnio 2,6 +/- 1.13) a w grupie
z reCoA

wynosił

od 0.3 do 2.7 lat

badania stwierdzono
skuteczność

\V

dużą łatwość

(średnio

1.7 +/-0.92). W wyniku przeprowadzonego

implantacji Andrastentów. ich

giętkość

oraz

wysoką

leczeniu koarktacji i rekoarktacji aorty. Dodatkowo w pracy wykazano ze
11

LI

pacjentów z ciasnym zwtrzcniem zap lanowane dwa ctapy (implantacja i późniejsza
redylatacja stentu) jcst skuteczną metod;:} terapeutyczne). Cena procedury z użyciem
Andrastentu okazała s i ę niższa od powszechnie stosowanego stcntu CP. Dalszej obserwacji
wymagają

wy ni ki odlegle i oce na inte gralności Andrasten tu tym bardziej że jak wykazano

w badaniach COAST w przypadku sten tów CP około 20% z nich ul ega złam aniu
w obserwacjach 2 letni ch. W

związku

impl an tacja stcntów Andrastent stano\>. i
k oark t acją

i

rck oa rktacją

z tym we wnioskach z badania
dobrą opcję terape u tyczną

Iwleży uznać że
n atywną

dla pacjentów z

ao rty.

Publik:1Cj:14
W kolejnej publikacji

zatytuł owanej

..Prelim inary expcrience in the use of CE RA occluders

fo r closure of diITeren t intracard iac and extracard iac sh unts·'. J

Invasive Cardio l.

2014 Aug; 26(8):385-8 anali zowano wy niki zastosowania nowych implantów Cera

w zamykan iu
zamknięcie

nieprawidłowych

poł ącze ll

pewnych wad serca sla lo

wewnątrz

się

zewnątrz-sercowych.

i

Przezskórne

leczeniem z wyboru. Najbardziej popularnym

implantcm stosowanym w tych zabiegach j est zestaw Amplatza (AGA Med ical Carl' obecnie
część

Abbo t). Wie le prac

również

tych w których

kliniczna) dokumentuje b'lrclzo dobre

efe~!y

byłem współa ut orem

leczenia z

zw i ązku

ograni czenia w jego zastosowani u szczegó lnie w
podstawę

do

postaw ił em

u życ ia

alte rnatywnego

ocenę

sobie

sp rzętu

efektywności

i

u życiem

z

(jak

również

tego implantu.
wysoką ceną.

praktyka

I stnieją

co

jednak

s t worzy ł o

niższych

kosztac h. W mojej pracy jako cel

skutecznośc i

stosowania implantów produkcji

o

chit'lskiej Cera Occluders (Lifctech Scie ntili c Co. LTD - Shenzcn). Wcdlug mojej wiedzy
mimo

dość

powszechnego zastosowania ich w

syntetyczni e
u których

opisuj ąca

mi~ zy

54,1 +/-33.4). W 6

p rąpadk ac h

drożnego

tętniczego.

oś ro dku stan owiło

z nala zło się

(średnio

27.3

s t a n owiło

wykonano zab ieg

W ogó lnej

to 0.5% procedur

il ośc i

zamknięcia

oraz pod pi sali fo rmul arz zgody na zabieg a

6 pacjentów pici

+/~20.8)

L

19 pacjen tów

u żyeicm

męskiej

i I J pi ci

w wadze od 9 do 107 kg

zamk ni ęcia

wyżej

(średnio

ASD II , w 7 I>FO a w 6

zabiegów przeprowadzonyc h w naszym

ASD (6/1200). 3.5% procedur

oraz 1% PDA (6/600). Wszyscy pacjenci otrzymali

szp it a l ną komisję

pracy

kwietniem a czerwcem 20 13 wykonano zab ieg

w wieku od 1,1 do 59 lat

przewodu

krajach jest to pierwsza publikacja

Materiał

ich kli ni czne zastosowanie.

wymienionych zestawów. \V grupie tej
że ń skiej

różnych

pisemną informację

protokół

pro (7/200)

na temat implantu

zabiegu zostal zaaprobowany prLCZ

do spraw procedu r medycznych. Wszystkic zabieg i zosta ly przeprowadzone
12

w sposób standardowy - podobnie jak implantu Amplatza w znieczulen iu 1l1leJscowym
(doroś li)

lub ogólnym (dzieci). Zabiegi monitorowano skopią RTG i ang io grafią atakZe

badaniem

przezprzełykowym li

pacjentów z ASD i PFO.

Charakterystyka implantów - Zestawy Cera
tytanu

z niklem) drutów pokrytych ceramicznym

producenta ma

izolować

metal od

bezpośredniego
są dostępne

uwalnianiu niklu. Implanty ASD
milimetry

większe aż

dysk), PDA

są

są

wykonane ze splotu nitinolowych (stop

materiałem

- który zgodnie z informacjami

kontaktu z

krwią

i w ten sposób

w rozmiarach 4. 5. 6, 7. 8, a

zapobiegać

następnie

co 2

do 42 mm, zestawy PFO: 18/18,25/18, 30/30,35/25 (prawy dysk/lewy

w następujących rozmiarach: 4/6. 6/8, 8/10.10112,12/14.16/1818/20.20/22,

22/24 mm.
Badanie kontrolne po zabiegu
przezklatkową

obejmowało

przed wypisem oraz

badanie fizykalne, EKG oraz
miesięcy

1.3.6

po zabiegu a

echokardiografię

następnie

raz w roku.

Wszystkie wykonane zabiegi były skuteczne. Średni wymiar ASD w badaniu (TEE) wynosił
14,2+/-6.9 mm - zastosowano implanty Cera ASD od 10 do 28 mm. U jednej pacjentki 13
letniej dziewczynki z podwytszonym ciśnieniem w tętnicy płucnej - rok po transplantacji
serca

(metodą

Shumwaya)

zamknięto

W przypadku pacjentów z PDA

ASD wytworzone chirurgicznie implantem Cera 8 mm.

średni

wymiar przewodu

tętniczego

w angiografii wynosi!

2.6 +/- 0,8 mm a implantowano zestawy Cera PDA 6/4 i 6/8 mm. U pacjentów z PFO
dl ugość tunelu

wynosiła

zaś

9.8 +1- 4.0 mm

mm. W 2 przypadkach PFO z

implantowano zestawy PFO Cera 25/18 i 18/18

\viotką przegrodą międzyprzedsionkową

kalibrującym

otworu owalnego cewnikiem balonowym

ś redni a

wykonano

kalibrację

ostatecznie implantowano zestawy

Cera ASD (16 and lJ mm) z dobrym efektem. Śred ni czas skopii dla wszystkich procedur
wyniósł

3.5 +/- 1,93 min. Podczas zabiegów nie

wystąpiły

istot!le

powikłania

a w kontrolnych

badaniach nie obserwowano resztkowego przecieku, zaburzeti rytmu. Żaden z pacjentów
równi eż

zgłaszał

nie

zastosowaniu
i

implantów

sku tec z no śc i

również

Amplatza.

Efektem

innych producentów

tej

pracy jest

Po siadając duże doświadczenie

często

obserwowanych
wykazanie

po

bezpieczeristwa

pracy

można

przezskórnym. Implanty te

w stoso\.-vaniu zestawów zarówno AGA

mogę stwierdzić że

implantacji jak równiez uzyskane efekty
wyników

głowy

stosowani a implantów Cera w leczeniu przczskórnym wrodzonych wad serca

i otworu owalnego.
jak

nasilonych incydentów bólu

są

rozszerzyć

umożliwiają

bezpicczeilstwo, aspekty techniczne

porównywalne do innych implantów. Na bazie
wachlarz

sprzętu

stosowanego

w

leczeniu

bezpieczniejsze lecze nie przezskórne pacjentów z

13

ASD, PFO i PDA ze
ckonomiczny -

niższa

wspólistniejącą ciężką alergią

też

na nikiel. Istotny jest

tu aspekt

od Amplatzerów cena zestawu.

Publikacja 5

Kolejna publikacja _.Transcatheter implantation ol' Edwards-SAPIEN THV
pulmonary position" Kardiol
implantowania w

pozycję

Pol.

valve in

2011; 69(7):749-50 stanowi opis 2 przypadków

homograftu plucnego zastawki pierwotnie dedykowanej leczeniu

wady a0l1nlnej. Zabieg przezskórnej implantacji zastawki plucncj stal si y w ostatnich latach
interesującą alternatywą

w stosu nku do zabiegu operacyjnego

wszczepieniu homograftu w pozycji
hot11ograftu z istotnym jego

płucnej.

zwężeniem

pacjentów po

wczcśniejszym

Wskazaniem do implantacji jest dysfunkcja

Jubli

niedomykalnością.

implantacji dokonanej przez Bonhocffcra w 2000 roku
z dobrymi wynikami krótko i

LI

średn ioterminowymi.

duża ilo ść

Do

Od czasu pierwszej

zabiegów zostala dokonana

najczęściej

stosowanych

naJeży

-

Melody oraz znacznie rzadziej Edwards - Sapien. W niniej szej pracy przedstawi lem moje
jedne z pierwszych w Polsce

<;Ioświadczeń

w implantacji zastawki Edwardas Sapien w pozycji

homograftu plucnego. Pacjentka 21 lat, waga 47 kg z rozpoznaniem ZespoI u Noonana, po
korekcji chirurgicznej w ASD

Ił

względu

i PS w 1994 roku. Ze

płucnego

ponownie operowana w 1996 roku i wszczepiony homografiu
W echokardiogra fii stwierdzono
niedomykalność.

i

kręty

wąski

na resztkowy gradient
18 mm w 2002 roku.

homograft o gradiencie 75 mml-Ig i
zwężenie

W badaniu angio TK stwierdzono

przyrośniętym

przebieg RVOT z homografiem

do

lewej

gałyzi

ściel1cza lego

umiarkowaną

t9tnicy plucnej
trzonu mostka.

Badanie hemodynamiczne potwierdzilo istotne zwężenie LPA i homograftu z gradientem 40
mmHg i

istotną niedomykalnością. Wstępnie

lewą

poszerzono

tytnicy

AndraStent 30XL zakleszczony na cewniku Maxi LO l5mm uzyskuj,!c
Następnie rozpocz ęto procedurę

mmHg do 2 IllmHg.

plucną implantując

redukcję

prcstentowania RVOT z

gradientu 24

użyciem

Covered CP 34 mm zakleszczony na balonie cewnika BIB 18 mm x 4_5 cm, który
w miejscu

zwężenia

homograftu

tuż

przed

bifurkacją

pnia

płucnego. Zastawkę

stentu

rozpręźono

na stcnc ie

Edwards 23 mm wprowadzono w miejsce uprzednio implantowancgo stcntu i skuteczn ie
rozprężono.
c iała

Stosunek RV/Ao z 0,68

obniżył się

65 kg po korekcji wady modo Rastelli i

niedomykalnością

z

powiększeniem

transtorakalne wykazalo umiarkowanie
z

ciśnieniem

prawcJ

do 0,43.

Następny

zwężeniem

komory.

poszerzoną

prawa

pacjcnt 26 letni z

homograftu oraz jego

masą

istotną

Badanie

echokardiograficzne

komorę

(RVOO - 2_7 cm)_

skurczowym w prawej komorze 80 mml-lg. Gradient max przez hOlllograft
14

70

mml-łg

oraz

uwidoczniła

umiarkowaną
zwężenia

miejsce

implantując

niedomykalność

homograftu. Diagnostyczna angiografia

(la mm) z gradientem 33 mmllg. I-Iomograft prestentowano

AndraStent AS - 48 XXL zak leszczony na balonie cewnika BIB 22 mm x 4,5 cm.
ciśniel1 wykazały

Kontrolne pomiary

wstępnym

stencie Edwards 23 mm po
wprowadzającego

przejścia

zastawki w miejscu

mmJ-łg

metodą

leczenia

homograftów w miejsce

obciążającą

pozycję płucną

pacjentów

tętnicy płucnej.

można

kardiochirurgicznych

a angiografia

ślad niedomykalności

cewnika. Stosunek RV/Ao z 0,49

Przezskórna implantacja zastawki w

z

dysfunkcją

pozycję

często

Pacjentom po

w porównaniu do zabiegu operacyjnego
płucną

nową

chirurgicznie

leczenia.

zastawek

do 0.32.

i ale bardzo

wszczepionych

wielokrotnych zabiegach

alternatywną

metodę

eiśnieJ'1

implantowanej

obn i żył się

jest stosunkowo

zaproponować

aktualnie

przezskórnie implantowanych w

na

przygotowaniu zakleszczono na balonie zestawu

23 mm implantowano w miejsce stentu. Kontrolne badanie

wykazalo gradient RV-PA 15

obiecującą

Zastawkę

gradient II mml [g przez hOlllograft.

stosunkowo malo

Większość

stanowiły

dotychczas

zastawki Metody.

\V naszym przypadku wykażaliśmy że z ró\vną skutecznością i z równie dobrym efektem
można

zastosować

zastawkę

zapewniają możliwość
większych

Edwards-Sapicn.

Dostępne

rozmiary (23. 26 i 29 mm)

wykonania skutecznego zabiegu nawet u pacjentów z homograftami o

rozmiarach. Jak

dotąd

doniesienia o ich implantacji

były

jednostkowe a do chwili

publikacji pracy w Pol sce zastosowano je u pojedynczych pacjentów. Nawet w chwili obecnej
dotychczas na

świecie

wszczepiono ok 10000 zastawek Melody a tylko 1000 zastawek

Edwards.

Publikacj~1
Następna

6

praca w dorobku ,.Percutaneous closure of an aortopulmonary windo\.\' using

Amplatzer Duct OccJuder II: Additional Sizes: the first reported case". Cardiology in the
Young 2016 on line
na

świec ie

wadą

z

~

użyciem

to opis przypadku

i

zabiegu wykonanego po raz pierwszy

implantu ADO II AS. Okienko aortaino

serca ok. 0.2 - 0,6% -

płucny

wyjątkowego

powodowaną

aortę. Zamknięcie

przez

nieprawidłowy

przezskórne stanowi rzadko

płucne

rozwój

jest

rzadką wrodzoną

ściany dzielącej

dostępną opcję

leczenia

pieó
dając

picrwsze6stwo zabiegowi kardiochirurgicznemu. Dotychczas od 1995 roku opisano kilka
udanych zabiegów przezskórnych na
\vykonano z

uźyciem

świecie

z

użyciem

kilku typów implantów. Zabiegi te

parasolek. zestawów Amplatza ADO l i II. zastawów Amplatza MVSO.

15

Jak dotąd ni e b)'lo w literaturze swiatowej przypadku zamk ni ęcia okienka aorta ino plucnego
zestawem Amplatzer Duct Occluder II Addit ional Size (ADO II AS). Pacjent
zamknilj:to okienko aorta Ino plucne implantem ADO II AS to 4.5 miesi<;czne
6.5 kg. Dziecko prezentowalo objawy
nawracającymi

przeciązenia

krążenia

infekcjami w badaniu fizykalnym stwierdzono

W wywiadzie rodzi nnym - 15 letni brat
pisemną zgodę

typ II. Uzyskano

przeszedł

IM4F z prowadnikiem hydrofilnym 0,035.

dożylnej,

płucnego

Podjęto

wstlj:pującej

15 cm.

do pnia

tętnica
tętnicy

zasondowano APW cewnikiem

decyzj<; o zastosowanie implantu

Implantowano zestaw ADO II AS 4/2 mm pod

pozycję

i

płucnego

uzyskano dostfTp udowy.

ao rtałllo

ADO II AS. wprowadzono cewnik prowadzqcy 4F z MPA przez okienko

Prawidłową

wagi

dusznością

plucnego z

zabieg korekcji okienka aortaIno

okienka 2,1 111m). Od strony pnia

wstępującej.

niemowlę

pow i lj:kszoną wątrobę

i żyła. W aortografii uwidoczniono lewo - prawy przeciek z aorty

aorty

którego

rodziców na zabieg przezskórnego zamknilj:c ia APW.

Cewnikowanie serca przeprowadzono w sedacji

płucnej (wielkość

li

kontrolą

plucne do

skopi i RTG.
następnie

implantu potwierdzono aortografiq. implant uwolniono

wykonano ponowną aortogra'fię potwierdzaj'lc skuteczne zamknięc i e i prawidiowa pozyCję
zestawu. Kontrola echok ardiograficzna po 12 godzinach

potwierdziła

komorowo·tętniczych. Należy

bez zaburzenia prL:cplywlI w PA ani dysfunkcji zastawek
s t wierdz i ć że

zabiegi przezskórnego

zamknięcia

dobry wynik zabiegu

ok ienka aona lno

płucnego

sq rL:..1dkq

metodą

leczcnia tej wady serca za rczerwowanq dla malych. restrykcyjnych wad klasyfikowanych jako
typ IV. Z

r6żn)ch

technik stosowanych do kaniulacji AP\\! w tym przypadku zastosowano

skutecznie najmniej

uraźną

bezpośredniego przejścia
zamk ni ęc i a

jest

a

jednocześnie najtrudnicjszą

od strony PA.

obec no ść wystarczającego

typie IV (intermed iate) okienka aortaino
ryzyko zabiegu tkwilo w
(wąsk i

rąbek

(niewielka

Cechą

między

średnica

możliwości

zastawką

pnia

przy malych ubytkach

która warunkuje

obecność

istniało

duże

płucnego.

W przypadku tego pacjenta

spowodowan ia

niedomykalności

PA a brt.egiem ubytku) oraz

płucnego) wynikającego

z nicdostosowania rodzaju i
większości

udało się uniknqć

wpuklan ie imp lan tów do

stosuj qc implant ADO II AS ze

wzg l ędu

świat la

płucnej

pnia plucnego
wielkości

clol<Id stosowanych

ryzyko istotnych zaburzeJl hemodynamicznych ze

mogących powodować

n ajwiększe

7.llslawki

zwęzeniu

stosunkowo szerok ich brzegów zestawu i konstrukcji z

nitinolowych

przezskórnego

rqbka dolnego i górnego stwierdzanego tylko w

implantu do wagi pacjenta i anatomii wady. \V przypadku
zabiegów

lllozliwość

metodę

dość

względu

na

grubych drutów

naczyn ia. Tego ryzyka

na zastosowania splotu bardzo

cienkich drutów nitinolowych oraz specyficzną konstrukcję z giętkim i małym dyskiem

16

o I mm

przekraczającym wielkość

rdzenia zcst:.lWll. Implant ADO II AS
został

do praktyki klinicznej w 2011 roku i
t ę tniczego.

przewodu
rdzeniem
do

śc ian

Dzi<;ki jego korzystnej budowie

wypełniając połączenie aortałno

aorty i

tętnicy

właściwości czyn ią

zaprojektowany Z

li

urządzeniem

malych dz ieci.
wąski

z któ ryc h glównym j es t bardzo

świat la

o zamykaniu drozncgo

nasze oczekiwania - swo im
dyskami

naczynia). W mojej opinii te

w zamykaniu okienka aortaIno plucnego w

Widzę jednakże

ograniczenia dla jego zastosowania

brzeg dolny (ograniczenie dla wszystki ch typów

wielkość

stosowanych zestawów) jak równiez

spclnił

wprowadzony

jednocześnie śc i ś l e przylegając

plucnej (bez prolruzji do

go skutecznym

wybranych przypadkach

• plucne

myślą

zoslał

okienka aortaIno

płucnego

nic

przekraczająca

3,5 mm.
Publikacj:17
Kolejna publikacja .. A case or pcrclltaneous modified Blalock·Tallssig shunt downsize with
multiplc sten t.in.grart technique"'. Adv lnlerv Cardiol 2016; 12(2): 164·5 jest doniesieniem o
możliwości

przezskórnej redukcji

przcplyw plucny jest slOsunkowo
Du ży

Blalock.Taussig.

przewiązki

częstym

przeplyw pilIcny

upośledzonej podatności
możliwości

wielkości

pluc i

zespolen ia systemowo plucnego. Nadmierny
powikłaniem

może prowadzić

utrudni~.nej

ograniczającego

dotąd

wielkość

jednak nie spotka lem

napływu

przez

do

wymiany gazowej.

się

obrzęku

następnie

pluc a

Oczywiście iSlnicją

napływu

chirurgicznego ograniczenia nadmiernego
lub klipsa. Jak

po zabiegach zespo lenia typu

płucnego

liczne

za ł ożen i e

-

z opisem zabiegu interwencyjnego

zespolenie.

W

pracy

prezentuję

metodę

przezskórnego zm niej szenia średnicy zmodyfikowanego zespolenia typu l3Ialock.Taussig
przez

implantację

kilku stcnlów w dakrono\\ym grafc ie u pacjenta po kilku etapach leczenia

serca jednokomorowego. Pacjentka w chwili zab iegu /6 letnia z
wrodzoną wadą
dużych

serca w postaci pojedynczej komory z

rozpoznaną

atrezją tętnicy płucnej

po urodzenie
i

malpozycją

naczyli. Od chwili urodzenia poddana licznym zabiegom operacyjn)'m - 4 dziell

zespolenie centralne systemowo·plucne. zabieg hemifontana w 16

miesi ąc u życia.

życia

kolejne

prawostronne zespolenie systemowo plucne 13'1' w wieku 3 lal. w wieku 4 lat rozdzielenie obli
tętni c

pilIcnych z naplywcm do RPA z zespolenia hemifontana a do LPA zespolenia lewcgo

BT. w wieku 16 lat wymiana chirurgiczna LOT ze

względu

na jego wykrzepienie. W trakcie

ostatniego zabiegu w miejsce wykrzcpionego zespo lenia lewostronnego BT wszyto
Gore - Tex 8 mm . POCZ<1tkowo uzyskano wzrost saturacji krwi
pooperacyjny jednak

był powikłany

masywnym

17

tętn i czej

wstawkę

do 75%. Przebieg

wysiękiem opłucnowym

oraz

obrzękami

obwodowymi i

nietołeracją wysiłkowa.

pojawiła się głęboka

opłucnowy uległ

Wysi<;k

stopniowej regresji. jednak

wykazał

hypoksemia a RTG klatki piersiowej

obraz lewostronnego

"m lecznego pluca". Jako przyczynę uznano nadmienuI perfuzję lewego pilica w następstwie
dużego

przecieku przez lewostronne zespolenie

sys temowo-płucne.

gratlu

Podjęto decyzję

implantacją

o próbie przezskórnego zmniejszenia
rozprężając

kilku metalowych sten tów

tętnicy

strony

udowej

rzędu

cięź.ki

stan

uznano za zbyt

św i atła

dakronowego

potwierdziło

szcroki na 8

10 tnmllg. Wprowadzono cewnik JR od

systemowo-pł ucne

przez zespolenie

na

je jeden w drugim. Zabieg

pi".leprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Badanie angiogralicznc
111m gran Gore-Tex gradientcm Ao - PA

względu

interwencję chirurg i czną

pacjentki oraz licznc zabicgi operacyjne ponownI:!
ryzykowną.

Ze

do

LPA

W zespoleniu

implantowano 4 sten ty Genesis XO® (Johnson & Johnson. NJ, USA) - (dwa - 10 mm x 25
111111

i dwa - 10111111 x 29

zamontowane fabrycznie na balonach Opta Pro® (Cordi s, NJ,

111m)

USA). Potwierdzono angiograficzne
kontrola echokardiograficzna

prawidł ową

wykazała

-

z 45 do 60 % (bez tlenotcrapii). W ciągu
poprawie,

ustąpiły obrzęki

pluc pojawilo

się

efekt). Saturacja krwi l ytniczej

płucn e.

Następnego

dnia

sys temowo-płucne
wzrosła

stopn iowo

na s tępnych

kilku dni stan pacjentk i uległ stopniowej

s ię

tolerancja wysilkowa. W ko ntrolny RTG

obwodowe. poprawi la

lewe po le

implantów.

wzrost gradientu przez zespolenia

zakładany

z 10 do 25 mmllg (uzyskano

pozycję

Pacjentka

zosta ł a

wypisana do domu po 2 tygod niach od

zab iegu.
Złoty m

standardem w ograniczeniu p[-Leplywll przez zbyt

jest zabieg operacyjny. Wymiana graftu lub

założenie

duże

zespolcnic

klipsa naczyni owego jest zabiegiem

stosunkowo prostym. Jednak pewna grupa pacjentów szczególnie w
hi s torią kardiochirurgiczną

przezskómie. Jak
naczy nia. Jak

dotąd

jak

udowodniłem

implantacja stentów

wykaza li śmy

w swojej pracy
miała

proliferacja

śródbłonka wewnątrz

stentów

do I mm.

Muszę

wyłączni e

jednak

przyznać że

wewnętrznego

może

jest to

do wybranych przypadków.

Publikacja 8
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może być

stanic z

mo że

bogatą

skutecznie leczona

nierozc i ąg łi wym

grafcie kilku stentów implantowanych w tej samej pozycji
światła

ciężkim

na celu trwale poszerzeni e

wprowadzenie w sztywnym

przeplyw poprzez zmniejsze nie

sys temowo-płu cne

zwężonego

goretexowym

sku tec znie

ograniczyć

gorctcxowcj rurki. Dodatkowo

jeszcze bardziej
ł eczenie dość

zmniejszyć świat lo

o ok 0.5

kosztovmc i za rezerwowane

Kolejna publikacja

zatytu ł owana

"Transcatheter aortic paravalvular reak cJosure uSlIlg 3

Amplatzer VascuJar Pl ug III devices in achild" Adv Interv Card iol 2015: 11(2):156-7
dotyczy rzadkiego zagadnie ni a przezskórnego zamykania okolozastawkowych przecieków
aortalnyeh. Przeciek okolozastawkowy jest

najczęściej

dotyczących

sztucznej zastawki. Istn ieje wiele doniesiel1
dorosłych

natomiast niewie le w populacji

dziecięcej.

zwęzen i a

pojawił

i

ni edo m y k a l nośc i .

W pracy opisano 16 letniego pacjen ta u

P odjęto próbę

s i ę duszność wysi łkowa. doszło również

znieczuleniu

przezprzeły k owym.

badaniu

podjęto próbę

ogólnym

z

niewiel1cowej o

wielkości

leczenia przezskórnego. Zab ieg przeprowadzono w

monitorowaniem

budaniem

wrota

przecieku

echokardiograficznym
fa l ę zwrotną

oko lozastawkowego

przez

koszulkę

w okolicy

następnie

p odc i ągn ięt o

Następnie

również prawidiową funkcję
wykazała

ich

resztkowego prL.ecieku oraz
domu po 3 dniach na leczeniu

następnego

Aspiryną

proces zd row ienia

ś l adu

bez

lu b

kompletnie przeciek.

skuteczność

interwencji

resztkowego przecieku. Kontrolne
dobry wynik

zabiegu.

bez

l sa mg dziennic.
powikłaniem

mięśnia

zabiegu wymiany zastawki aortalnej

lewej komory. Wczesna
sięga

śmie rtełność

3.5 do 6%. Zabiegi przezskórne

po
są

w ostatn ich latach. W zabiegach tych wyko rzystywano

również

zamknięc i a

ubytku

implanty dedykowane do innych procedur międzykomorowego

6F. Kolejno

sztucznej zastawk i. Pacjenta wypisano do

chirurgicznym zab iegu naprawczym tego powiklania
dostępną

koszulkę

zamykając

wykaza ł o

dnia

prawidłową funkcję

Przeciek okolozastawkowy jest istotnym

leczenia

em koszulk i szyj ne

sztucznej zastawki. Kontrolna ao rtografia po uwo ln ieniu

praw i d ł owe polożenie

badani e eehokardiograficzne

opcją

po

implan ty do wrót przec ieku

Przed uwolnieniem zestawów skontrolowano echokardiograticznie

upośledzającym

ł 20

7F oraz jeden o rozmiarze 6/3 wprowadzony przez

oko lozastawkowego. Kolejno uwolniono dyski proksymaJne

zestawów

za tok i

uzyto dwa plugi Amp latze r typ III o rozmiarze 8/4 wprowadzone

otwarto dystalne dyski w LV a

j ak

do LV, w

4 x 3 mm. Wrota przecieku zasondowano cewnikiem JR (Judkins

prowadnikach ex tra sti ffO.035 x 260 cm wprowadzono dwie dlugie
zamk ni ęcia

pojawiła

do istotnego poszerzenia jamy lewej komory. Po

Right) z prowadnikiem hydrofilnym od strony prawej i lewej (((tnicy udowej.

6F i 7F. Do

z powodu

leczenia zachowawczego. jednak

W wykonanej aortografii potwierdzono istotm!

TEE stwie rdzono

wcześniej

Krótko po zab iegu wszczepienia zastawk i lI ancock 23 mm

przeciek oko lozastawkowy.

rozmowie z rodzicam i

szwów

ich przezskómcgo zamykania u

którego przeprowadzono zabieg wymiany zastawki aorta lnej 5 miesic;cy
jej

się

spo\,vodowany zerwaniem

Illi ęclzyp rzedsionkowego.
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W pracy

przewodu

t ę tni czego,

c h c iał e m zwrócić uwagę

na

pon;czność

a

także

skuteczność

zamykania przccieków okolozaslawkowych zestawami

również

Amplatzer Vascular Plug III

o dziec i. Sukces zabiegu zapewni lo równoczesne

wprowadzenie i zamknięc i e przecieku kilkoma implantami Vascular Plug typ III.
Podsum OWllnic
ważniejszą

Kard iologia interwencyjna odgry\.va coraz
wad sercowo naczyniowych. W
który

zaowocowa l

międzykomorowych,

nowe

generacje

ciągu

nowych

i cewni ków

ba lonowych

postęp

istotny

imp lantów

międzyprzedsionkowych.

ubytków

się

ostatnich lat dokonal

powstaniem

stentów

role w leczeniu wrodzonych i nabytych

do

technologiczny,

znlnykania

ubytków

przęwodów tętniczych.

o

lepszych

Powstały

parametrach

pracy,

wprowadzono do praktyki klinicznej zastawki implantowane prz:ezskórnic. Wraz z rozwojem
tcchnologicznym przed
mater i a łów

spektrum

k l in i cys t ą otwierają s i ę także

nowe

możl i wośc i 7..astosowania

ni e tylko w sposób przewidziany przez producenta (ofT labcl).

dostępnego sprzętu można dzięki

spektrum wad i anomalii

Dzięk i

imvencji operatora skutecznie

dotąd niedostępnych

tych

szerokiemu

leczyć

szerokie

prJ.:ezskórnym zabiegom interwencyjnym.

W ko lejnych badaniach dowiedz iono:
•

wysoką

- 100 % skuteczność zastosowania nowych implantów ADOllAS do

zamykania przewodów

tę t niczych.,we

wszystkich grupach wiekowych.

Dzięki

dobrym

parametrom zastosowanych materialów i wyj'ltkowej budowie implanty te skutecznie
pokrywają

sze rokie spekt rum

tętniczych umożliwiając

•

dobre parametry i

różnorodnej

skuteczne leczenie

duzą sku t ecz n ość

Valver I i Valver II do leczenia

anatomii

większości

przetrwalych

przewodów

pacjentów,

w zastosowaniu nowych cewników balonowych

zwężenia

zastawek i naczyil.

Dzięki szczegółowym

analizom zmodyfikowano cewni k balonowy Valver l i wprowadzono do praktyki
drugą generację

•

- cewnik Va lver II .

korzystne parametry pracy i

wysoką skuteczność

poszerzallla

zwężonych dużych

naczyl'l przez nowe kobaltowo-chromowc sten ty (Andrastenty XL i XXL).
innymi
•

dzięk i

wysokiej

temu badaniu zoslaly one upowszcchnione w praktyce klinicznej,

efektywności

m i ędzyprzedsionkowych.

jest to

ważn e

Między

imp lantów

CERA

otworów owalnych i przewodów

w przezskórnym leczeniu wymienionych wad

nikiel.
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zamykaniu

ubytków

tętniczyc h .

Szczególnie

w

li

pacjentów z

alergią

na

•

skutecz no śc i
li

przczsk6rncj implantacji zastawk i Edwards·Sapicn w POZYCJ I

dzieci (poszerzenie opcji terapeutycznej).

zn akom i tą przydatno ść

•

sk uteczność

wysoką

po m ocą

AS do leczenia pewnych "ybranych postac i
dzieci.

s kut eczn ość

impl antacji kijku stcn tów.

równoczasowego zastosowania ki lku impl antów Ampla lzer

Vascul ar Plug III w zamykaniu
li

Ił

przezs k6rnej redu kcji zwic;kszo nego przepływ u płucn ego w zbyt dużym

zespoleniu 8T za

•

zestawów ADO

pł u c n ego li najm ł odszych

o kienka aorta ino
•

płucnej

dużyc h

aortalnyc h przec ieków okolozastawkowych

dzieci.

oshlgnięć

5. Omówienie pozostalyc h

naukowo-badawczych.

An'llizu bibliomclryczl1a dorobku sllOrz:,dzoll:'1 prl.cz Bibliotek ę C lówn:j Ś lqs kicgo

A.

Uniwersytetu Medycznego

(uzysk~\llcgo

po doktoracie)

Mój dorobek obejmuje 60 publi kacj i (ł ączna punktacja MN iSW wynosi 720). z któ rych 34
zostalo opub li kowanych w czasopismach pos i adających impact facto r ( ł ączn i e 34.579),
w tym:
•

27 publ ikacj i oryginalnych pelnotekslowych.
19

posiadającyc h

impact factor

( l ącz na

( l ączn a

punktacja MNiSW 414), w tym

punktacja 27.233) - jako pi erwszy autor z 27

(6)

•

JO

d o ni esień

14 prac

\II

opisów przypadków klini cznych

czasopismach

posiadających

( ł ączna

punktacja MNiSW 287) w tym

impact factor

(łączna

punktacja 7.174): jako

pierwszy autor: 30 (5)

•

J prace

poglądowc

po s i adających

Liczba

rozdz iał ów

Całkowity

w

( l ączna

illlpact ractor

punktacja MN iSW 19) w tym l w czasop ismac h

(łączna

pod ręczn ikach:

punktacja 0.172)

I

IF pub likacji: 34,579 Ca lkowita punktacja MNiSW 724

Liczba li stów do redakcji - l (impact factor G.802 MNiSW 27)
Doni esieni a zjazdowe drukowane w suplemen tach - 7 (MNiSW 27)
Liczba cytOWali z bazy Web or Sc ience: 196 z bazy Scopus: 254
Wskaźnik

Ili rscha z bazy Web ofScience: 6 z bazy Scopus: 6
21

Jestem promotorem pomocniczym w 2 przc\.vodach doktorskich.

B.

Tematyk:\ pozostalych prac badawczych i lista
osillguięci:1

pubłik:\cji

nic wchodz:lcych w sl<l:td

w rozumieniu art. 16 ust. 2 ust:lwy z dni:1 14 m:H"c:1 2003 r. o stopniach

naukowych i tytulc n:lUkowym

OnlZ

o stopniach i tytule w z:lkrcsic sztuki (Dz. U.

nr 65, poz. 595 ze zm.)

początkowo

W trakcie pracy zawodowej

moje zadan ia koncentrowaly

zainteresowa6
g ł ównym

sta ł y się

lub

bez,

g ł ównym

związku

w

z

punktem moich

techniki kardiologii interwencyjnej wrodzonych wad serca. Obecnie

moim zadanicm

zewnątrzsercowych.

przede wszystkim

Wcze~nie

na diagnostyce, ni einwazyjnej i inwazyjnej wrodzonych wad sercu.
szybkim rozwojem technik kardiologii interwcncyjnej centralnym

się

są

poszcrl.anic

przezskórne

połączcJi. wewnątrz

zabiegi zamykania nieprawidlowych
zw<;żen

implantacje

zastawkowych, plastyki naczyn Z
inne

zastawek

nowoczesnc

użyciem

techniki

i

stcntów
leczenia

przezskórnego.
Dynamiczny rozwój kardiologii

dziecięcej stał

si<;

możli\vy dzięki

nowym

diagnostycznym wrodzonych wad serca. Ec hokard iografia dwuwymiaro\\a
badanie

doppłcrowskic

stała się

krokiem milowym w jcj rozwoju. \V

a

takźc

badani e

·przepływów dopp ł erowskich

początku

mojej pracy

możliwościom
uzupełniona

znaczonych kolorem

g ł ównym

celem sta lo

wykor.lystan ie badania cchokard iograficznego w diagnostyce wrodzonych wad serca
Szczególnie

interesująca

była

diagnostyka kardiologiczna

o

bezpośrednio

na

LI

się

dzieci.

oddziałach

noworodkowych. W tym celu wykonano badania przesiewowe wszystkich noworodków
urodzonych na oddzia le

położniczym

duzego szpi tala miejskiego w Gdmlskll. Badanie

przeprowadzone w ramach grantu naukowo-badawczego
badanie echokard iogra fi czne

LI

noworodków" w którym

za t ytu ł owanego

brałem udział.

"Pr.lesiewowe

a wynik i zosta ly

opublikowane w periodykach pediatrycznych i neonatologicznych. Badania
przydatność

•

szybkiej di agnostyki kardiologicznej nu

zosta ł o

potw i erdz ił y

oddziałach nconatołogicznych .

M. ChojnickL R. Sabiniewicz. J. Alcszcwicz-Baranowska. A. Biclawska-Sowa. !.
Fryze,

Ił..

Fiszer. I)rzesie\\'owe badanie echokardiograficzne

li

noworodków.

Przegląd

Pediatrycznyl995: 25 (3) sup!.: Materialy naukowe XXIV 7jazdu Po lskiego
Towarzystwa I)ediatrycznego s.123-127, 25. 123-127.
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"

•

M. ChojnickL R. Sabiniewicz, J.

Aleszewicz~Baranowska,

A. Bielawska~Sowa,

I. Fryze. R. Fiszer. Rozpoznanie wrodzonej wady serca w oddziale noworodkowym.
Postępy

w Neonatologii 1996, T.7.

• J. Kwiatkowska, J.

1.

Ercciński,

(PGE

~

Postępy

148~ 150.

Aleszewicz~Baranowska,

Przytarska~Bielii1ska,

Woźniak,

M.

M. Chojnicki, R. Sabinicwicz, R. Fiszer. Rola prostaglandyny E

I) w

przewodozależnych

wrodzonych waciach serca

~

1

~ materiał własny.

w Neonatologii 1996, '1'.7, 407 - 41 O.

• Sabiniewicz R.., Chojnicki M .. F'iszcr R.,
J.Ocena

B.

częstości

mięśniowej części

\V)'stępowania

przegrody

Aleszewicz ~ Baranowska

i spontanicznego zamykania

międzykomorowej. Postępy

J., Erecii1ski

się

ubytków

w

Nconatologii Surl I. 2000

str. 148-150.
•

Sabiniew icz R., Chojnicki M .. Fiszer

Ił., Alcsze\..vicz~Barano\'·/ska

Sabiniarz H., Gluszczak E .. Bielawska-Sowa A Ocena
wrodzonych

wad

s~rca

na

częstości

1., Erecii1ski J.,
występowania

podstawie badar'l cchokardiograficznych.

Postępy

Neonatologii Supl I. 2000. Str. 4\ 0- 4\2.

Równocześnie zająłem się

innymi technikami diagnostycznymi -

kardiolog i ą radioizotopową.

W diagnostyce kardiologicznej istnieje niezwykle trudna grupa pacjentów o granicznych
wskazaniach do zabieg6w operacyjnych lub interwencyjnych. Istnieje r6wniez grupa
pacjentów u których badanie echokardiograficzne jest

mało

czytelne lub nied iagnostyczne -

to pacjenci nieprzezierni echokardiograficznie. z licznymi deformacjami i innymi wadami
rozwojowymi. pacjenci po licznych zabiegach operacyjnych. W tych przypadkach
istnieje

konieczność

potwierdzenia rozpoznania i

wskazań

do zabiegu innym badaniem

echokardiograficzne, Przeprowadzone badania por6wnawcze oznaczania stosunku
płucnego

do systemowego w badaniu echokardiograficznym i radioizotopowym

potwierdzenia

możliwości

zastosowania tych badai1

granicznych w badaniu echokard iograficznym

zastępczo .

wątpliwości

często
niż

przepływu

pozwoliły

na

Natomiast w przypadkach

mozna

rozstrzygnąć wykonując

badanie radioizotopowe,
•

J, Erecillski, R. F'iszcr.

.r.

Aleszewicz-Baranowska. R. Sabinic'.vicz. M. Chojnicki.

G. Romanowicz. P. Lass. Ocena porównawcza

przepływu płucnego

i systemowego w

badaniu echokardiograficznym i radioizotopowym. Problcmy Medycyny Nuklearnej
1996.10,15.
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•

1. Erecil1ski, R. Fiszcr. J. Aleszcwicz·Baranowska. G. Rom:lnowicz. M. Choj nick i.
R. Sab iniewicz. P. Lass Ocena porównml,cza przep lywu plucnego i systemowego w
badani u echokardiogra ri cznym i rad io izotopowym w przeciekowych wadach serca.
Ultrasonograria 1998. 1.45-48.

Praca w

dużym

oddz i a ł ami

oś rod ku

zaowocowała

pediatrycznym

głęboką

ws pó łpracą

z innymi

pediatrycznymi w zakresie diagnostyki kardiologicznej - szczególnie

chorobami nowotworowymi.
ży ln yc h

naczyniach
zyl nego jak

również

Badania

dotyczące

pacj entów leczonych

li

dzieci z

diagnostyki zmia n zakrzepowych w

długotrwale

leczenie przczskórne wad serca

LI

użycie m

z

centra lnego cewn ika

pacjen tów z chorob,!

n owo tworową

zostaly opublikowane w li cznych streszczeniach zjazdowych.
•

R. Sabini ewicz. M. Choj nicki , R. Fiszel'. J. Ereciósk i, J. Aleszewicz - Baranowska,
D. Sierota, A. Balcerska. DSA w diagnostyce
centra lnych

li

d zieci z

chorobą nowotworową.

pow ikła li

zakrzepowych w zy lach

Pediatria Polska 1997: 72 (1 1) supl:

Ogólnopolskie Sympozjum Onko logii Dziec iyccj s.273-275.
•

J. Alcszewicz - Baranowska. M. Chojnicki. R. Sabi nic\, icz, R. FiszcI'. A. Ploszytiska,
E. Droż)'liska. A. Balcerska, A. Lu rowska P owi k łania zak rzepowe
n owo t worową

leczonych z

użyc i.~m

centra lnego cewnika

1997: 72 ( 11) sup l. : Ogólnopolskie Sympozjum Onkologii
•

li

dz ieci z ch orobą

ży l nego .. Ped iatria

Dziec i ęcej

Pol ska

s.277 -280.

Aleszewicz - Baranowska J., Chojn ieki M., Fisze!' R .. Sabi ni ewicz R.. Irga N.,
Balcerska A. Zabo rowska

-So łt ys

t ęt ni czego li

M. Rekanali zacja przcwodu

dziecka z

non- lI odgkin lytnphoma .. Wiadomo śc i Lek arski e 1998: 5 1 sup!. 4: Ogólnopolskie
Sympozjum Onko logii
•

Dzi ec ięcej

s.270-27 1.

M. Choj ni cki . J. Ereci liski. J. Aleszewicz - Baranowska. R. Fiszcr. R. Sabinicwicz,
E.

Drożyt'lska.

sp ręży nki

A. l3alce rska

Zamk ni ęc i e drożnego

wewl1<!trznaczyniowej u dz iecka z guzem Wil msa.

1998 : 5 1 sup!. 4: Ogólnopolskie Sympozj um Onko logii
•

J.

Aleszewicz- Baranowska,

1.

Erecit'lski.

tętniczego

przewodu

B.

za

Wiadomośc i

D z i ecięcej

Bielit'tska,

pomocą

Lekarsk ie

s.273 -275.
M.

Tomaszewski,

M. Choj nicki, R. Sabiniewicz, R. Fiszer. Nowotwo ry scrca u dz iec i - obraz
ec ho kardi ograriczny. Ult rasonografia 1998. l. 30- 34.
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W trakcie mojej praktyki klinicznej wielokrotnie bralem
nietypowymi wadami serca i chorobami
zaowocowała

układu krążenia.

w diagnostyce pacjentów z

Moje

akty\.vność

na tym polu

kilku doniesieniami z zakresu nietypowych anomalii rozwojowych se rca i

choroby kawasaki
•

udział

li

dzieci.

J. Alcszewicz

~

Baranowska, J. Ereeillski. A. Sysa. J. Moll, C. Stoba, R. Fiszcr,

R. Sabiniewicz. M. Chojnicki. Ectopia serca

~

opis przypadku .. Kardiologia Polska

1998,48 (3). 237 - 239.
•

J. Erccillski, M. Chojnicki, R. Sabiniewicz. J.
Choroba Kawasaki

•

J.

Ercciński,

LI 8~miesięczncj

J. Aleszewicz

~

Alcszcwic z~

dziewczynki.

Kardioł.

Baranowska, R. Fiszer.

Pol. 1998.48 (2),

146~ 149.

Baranowska, J. Filipowicz, M. Chojnicki, R. Sabinicwicz,

R. Fiszer, M. Tomaszewski. Choroba Kawasaki -

doświadc ze nia własne.

Pediatria

Polska 1998.73 (4). 329 - 334.
•

J. Aleszewicz - Baranowska, B. Przytarska - Bielit'tska M. Chojnicki, R. Sabiniewicz,
R.
z

F'iszcr.

I.

zarośnięc i em

Fryze,

J,

zastawki

Bezpłatkowc

Erecit'lski.
tętnicy

płucnej

i

ciągłą

ujście

zastawki

przegrodą

trójdzielnej

międzykomorowo!!

-

niezwykle rzadka wrodzona wada serca. Kardiologia Polska 1998,49 (1 0),344 - 346.
•

R. Sabiniewicz. J. Aleszcwicz-Baranowska, J. Erecióski. M. Chojnicki. R. Fiszer,
D. Ciećwierz. Regresja zmian
Kawasaki

potączona

\v

naczyniach wicllcowych w przebiegu choroby

z pojawieniem

się tętniaka tętnicy

obwodowej. Kardiol. Pol.

2000.52(1),54-57.

W

ciągu

zostały

ostatnich lat nowe metody diagnostycznc zarówno nieinwazyjne jak i IIlwazYJne

szerzej wprowadzone do praktyki kliniczncj. Publikacjc których jcstem

dowodzą

wysokiej

ultrasonografii

przydatności

współautorem

angiografii subtrakcyjnej, echokard iografii kontrastowej ,

wewnątrznaczyniowej

i innych technik diagnostycznych w kardiologii

dziecięcej.

•

.I. Aleszewiez-Barano\','ska. R. Sabini ewicz. J. Erecillski. A.

R. Fiszer. Koarktacja aorty - nowe

możliwości

Zapaśnik.

M. Chojnicki,

obrazowania .. Kardiologia Polska

1999.50 (6), 586 - 587.
•

J.Aleszewicz-Baranowska, l. Fryze.

n.

Ereeit'tski Echokardiografia kontrastowa

25

li

Fiszer, M. Chojnicki, R. Sabiniewicz, J.
dzieci. Wiad Lek 2000, 53; 9-10: 481-487.

•

R. Sabiniewicz. W. Rzyman. J. Skokowski. J. Erecillski. M. Chojnicki. R. Fiszer,
tętniczo - żylna

J. Wierzba Przetoka

pluca

trudno śc i

diagnostyczne i terapeutyczne.

Kardiol. Pol. 2000. 52 (4). 298-301.
•

R. Sabiniewicz. J. Kubica. M. Chojnicki. J. Erec illsk i. R. F'iszcr. Zastosowan ie
ultrasonografii

wewnątrznaczyniowej

w diagnostyce wad se rca

li

dzieci. Kardiol. Pol.

200 1, 55: 238-239.

Mój dalszy rozwój zawodowy zdeterminowany zostal szybk im wprowadzeniem nowych
technik kardiologii inter\-vencyjnych. Ta dzied zi na kardiologii
serca sta la

S ię

wspólpraca

z

moim

wiodącym

ekspertami

zagranicznych

z

doprowadzily

dziecięcej

i wad wrodzonych

przedmiotem zainteresowania. Szybko

zagrallley
do

oraz

uczestn ictwo

wczesnego

w

prowadzcnia

rozwijająca się

zjazdach

krajowych

nowoczesnych

technik

przezskórnego leczenia wrodzonych wad serca w Polsce. Moje pierwsze doniesienia
s tanowią głównie

z 7..ak rcsu kardiologii interwencyjnej

opisy ciekawych i nietypowych

pr.lypadków.
•

J. Aleszcwicz-Baranowska. J. Ereciliski, R Fisze l', R. Sabi niewicz. M. Chojnicki.
Za mknięcie

ubytk u w przegrodzie

międ zy pr.led s ionkowcj

zestawem ,. Amplatz Septal

Occluder" w obrazie echokardiograficznym. Kardi o log ia Po lska 1998, 49 ( 11).
488 - 489.

•

J. Alcszcwicz-Baranowska, M. Chojnicki, R. Sabinicwicz. R. F' iszcr Septostomia
balonowa

metodą

Rashkinda pod

kontrolą

obrazu cchokardiograficznego .. Kardiologia

Pol ska 1998,48 (7), 84-85.
•

R. Tarnowska, R. Sabiniewicz, R. Wilczek. M. Chojnieki. P.

Pota ż. Ił..

Fiszcr,

t ę tnic y

plucnej

M. Tomaszewski. J. Erecit'lski. Jednocza sowa balonoplastyka zasta\vki
i implantacja sten tu do prawej
s t ymu lującego

•

gałęzi tętni cy

plucnej

z

imp l antacją układu

serca. Kardiologia Po lska 1999,51 ( 1). 53 - 55.

M. Chojnicki, J. Erecil'lski. K. Sabiniewicz, R.
wrodzonego

polączona

zwęże nia

zastawki aortalnej

li

f iSZC I".

Nieoperacyjne leczeni e

dzieci. Folia Cardiologica 1999.6(4): 363-

366
•

R. Sabiniewicz, M. Chojnicki. R. Fisze r, J. Aleszewicz-Baranowska. J.
Ilcmoli za - rzadkie

powikłanie

po nieoperacyjnym

zamkn ięciu

sprężynkami wewnątrznaczyniowymi" Kardiol. Pol. 2000; 53

26

przewod u

(7). 38-39.

Ereciński.
tętniczego

•

R. Sabi ni ewicz,

Ił..

Fiszer, M. Choj ni cki, J.

Zmiana pozycji Slentu implantowanego do

Alcszewicz~Banl11owska.
galęzi tętnicy

J.

Ereciński.

plucnej. Kardio l. Po l.

200 1;5 4:454-455.
•

R. Sabinicwicz, A.

Zapaśn ik ,

l3aranowska. Przetoka

M. Chojnicki, R. Fiszer. J. Erec il1ski, J.

t ętniczo · Ź:y l na

powłok

brzusznych -

A l eszew i cz~

przykład

diagnostyki

i leczenia Po l. PrLegl. Rad. 200 I ;66( I): 91-93.
•

J. Erec inski , M. Tynan, S. Qureshi. M. Choj ni cki . R. Sab iniewicz. R. Fisze r.

J. Aleszewicz-Bara nowska.

I.

Fryze,

w. Kosiak. Nieoperacyj ne zamkniec ie

ni ep raw idł owcj t ę tni cy un aczy niaj ącej płat

pluca prawego. Case Rep. Cli nic Pract

Rev, 200 1;2: 126-128.

\V ramach pracy naukowcj w laboratorium molekularnym Neurobiological Laboratory

Friedrich Alexander Uni ve rsity w Erl angen prowadzi lem badania genetyczne
z chorobami psychicznymi. W
zw i ązku

zw iąz ku

ze

zwiększającą się ilo ścią

doniesie li o

związane
możliwym

podwyzszo nego poziomu homocyslc iny o raz zab urze niach transportu se roton iny

w alkoholizmi e. depresji , anoreksji oraz chorob ie Alzheimera

podjąłem

badania

dotyczące

mutacji genetycznych prowadz<lcych do zaburzcó metabolizmu tych substancj i w organi zmie.
Wyniki potw i erdzają zw i ąze k po li morfi zmu dl ugich a ll eli 5· IITTLI>R z przew l ekłym
alkoho lizmem. Badania
mety!enotetrahydrofo lianu

równ i eż

potwierd z ił y

(MT I-IFR)

w

metabo li zmie

z lIzaleznieniami od alko ho lu . Potwi erdzono
li

Z<"1!cżn ość

różnyc h

ge notypów reduktazy

homocysteiny

także podwyższo n y

u

pacjentów

poziom hOlll ocystc iny

pacjentek z chorobą anorexia nervosa.

•

Frieli ng I-I. Romer K. Roschke 13, BOllsc h D. Wilhelm J. Fisze r R. de Zwaan M,
Jacoby GE, Kornhubcr J, Bleich S. lIo lllocystei ne p!asma lcvel s are clcvated

111

females wilh anorex ia ncrvosa ..J Neural Tran sm (Vicnna). 2005; 11 2(7):979-85 .
•

Bonsch Dl , Bayerlcin K, Reul bac h U. Fislcr R. Hill emacher T , Sperling W,
Kornllllber J. Bleich S. Oiffcrent allele· di stri but ion of mthfr 677 C

~>

T and mthfr-

393 C .> a in pati ent s classified according to subtypes of Lesch's typo logy .. A1cohol
Alcohol. 2006 .lul-Aug:41 (4): 364-7.
•

Bonsch O. Lenz B. Fiszer R. Frie ling II. Kornh llbcr J. Blcich S. Lowc red DNA
methyltransferasc (DNMT-3b) mRNA cxpression is assoc iated wit h geno mie DNA

27

hypermethylarion in patients wi th chronic alcoholism. J Neural Transm (Vienna).
2006; 113(9): 1299-304.
•

Bleich S, B6nsch D, Rauh J, Bayerlcin K. F'iszer R, Frieling II. IIilIcmacher T.
Association of thc long alicie of thc 5·1-ITTLPR polymorphislll with compu lsive
craving in alcohol dcpcndcncc .. Alcohol Alcohol. 2007;42(6):509·12.

Po okresie pracy laboratoryj nej dalsza
doktorskiej i
ubytków

dotyczyła

wysokiej

przecieków

llliędzyprzedsionkO\vych

dowodzą skuteczn ości

przetrwałych

i

dowiodłem

moich badml

różnych impłantów

zastosowania

Illiędzyprzedsionkowych

część

skutecznośc i

zw i ązana by ł a

z lematem pracy

i technik zabiegu w zamykaniu

otworów owalnych. W pierwszej pracy

zabiegów przezskórnych

w leczcnilJ

po zabicgach kardiochirurgicznych.

zamykania prLCcicków

międzyprzedsionkowych

resztkowych

Następne

prace

z zastosowaniem

nowych lub nielypowych implan tów jak Cardi-O-F ix lub Amplalzer Cribrirorm Occluder.
W pracach udowodniono
li

małych

zamknięcia

skuteczność

dzieci

poniżej

10 kg.

nawet

dużych

ubytków

i bezpicczeilstwo zab iegu przezsk6rnego

Jednocześnie

udowodniono

możliwość

międzyprzedsionkowych 11 małych

zamknięcia

samoistnego

dzieci co

skłania

jednak do postawy wyczekujqcej w kwalifikacji do zabiegu przezskórnego u najmniejszych
pacjentów.
•

Fiszer R. Szkutn ik M, Kusa J, Bialkowski J. Expcrience in perClIlancous

atr i a ł

septal

derects closure arter previous cardiac surgcry. Postepy w Kardiologii Interwencyjnej
2008;4(4): 129-1 32
•

Białkowski

J. Szkutn ik M, Fisze .. R,

G ł owacki

J. Banaszak P. Zembala M.

App li cation ol' Carelio-O-Fix occluders for transeatheter closurc of patent ductus
arteriosus and

inleralrial communications:

Preliminary cxpericnce.

Careliol J.

2010: 17(6):607- 11.
•

Białkowski

J, WawrzYI1czyk M. Karwol B, Fisze r R. Knop M, Szkutnik M. Medium-

term results or transeatheter closurc of patem foramen ovalc (PFO) wilh Amplalzcr
PFO and Cribriform occluders. Kardiol Pol. 2012:70(11):1 142-6.
•

Ilercdia 1., Szkutnik M .. Fiszer R .. Żyln-Frycz M .. Białkowski J. Early neurological
complic3tio ns aOcr transcatheter closure or atria I septal defecI wi th nitinol wi re mesh
occludcr. Kardiologia Polska 20 13;71 (9):957-9

•

Fiszer R. Szkulnik M, Chodór 13, Bialkowski J. Spontaneous closure or a large atria l
sepIa l derect in an inrant.. Postepy Karcliollnlcrwencyjnej. 2014: 10(4):264-6
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•

Knop M, Szk utnik M, F'iszcr

Ił ,

Białkowska

G ł o\vaek i

B,

J,

Białkowski

J.

Transeatheter cIosure ar atri al septa l defeet in ehildren up to 10 kg ar body weight
with Amplatzer deviee. CardioJ J. 2014;21 (3):279-83 .
•

Kurdziel M, G ierl aszytlska K, Kazik A. Kurek A, Pytel G,
F'iszcr

Ił ,

Gacl ula-Gaeek E, Bialkowski .I,

Gąsior

Wacławski

J, Wasilewski J,

M. Should People with Patent

Foramen Ovale Go to High A ltitude? A Case Report of an Alpinist w ith a Patent
Foramen Ovale Exposed to Ex treme Altitude .. High Alt Med Biol. 2016 Mar;
17(1):54-5

Wraz z rozwojem technik inten,vencyjnych poszerzen iu

uległo

spektrum wad

dostępnych

leczeniu przezskórnclllu. Dodatkowo poszerzone wskazania i zastosowanie implantów
przeznaczonych
leczen ia

wyjściowo

dotąd wyłącznie

następnego

do leczenia innych wad serca

operacyjnych pacjentów. Te

s t worzy ł y idealną możliwość

\vłaśnie

badan ia

stały

si y tematem

potwierdziły wysoką skuteczność

cyk lu publikacji. Przeprowadzone badan ia

i bezpieczetlstwo przezskórtlego zamykania dużych istotnych hemoclynamicznie przetok
tętniczo żylnych

i przetok wiet'lcowych. Wyniki

w tych przypadkach leczeniem z wyboru.
okołozastawkowyc h
zachęcający

ważnym

leczenie przezskórne jest

wynik leczenia przezskórnego przecieków

także pękniętych tętniaków

na l eży równ i eż rozważyć tę metodę

zatok valsalvy jest

zabiegu. Szczególni e

zagadn ieniem poruszonym w badaniach jest zamykanie ubytków przegrody

międzykomorowej.

bloku

Również

m itralnych i aortalnych a

i u tych pacjentów

uzasadniają tezę że

całkowitego

Dotychczasowe badania

wskazują

na

duży

odsetek

powikłaT1

przedsionkowo - komorowego. W tym cyklu publi kacji wskazujemy na

dobry wynik zabiegu przezskórnego z zastosowaniem nowych implantów
dedykowanych zamykaniu
istotnych
•

w postaci

powikł at'l -

drożnych

przewodów

tętniczych.

wyjściowo

W badaniu nie stwierdzono

przede wszystki m istotnych zaburzell rytmu.

Szkutnik M, Dymitrow L. Kusa .I, Fiszer R, Kaneva A,
clos ure of aorto-venous

fistulae

IS

ił

always

Białkowski

necessary?

J. Transcatheter
Kardiol

Pol.

2009;67(12): 1371-3.
•

Swiatk iewicz I, Chojnicki M,

Woźnicki

M, Gierach .I. Fiszer R , Sielski S, Kubica .I

Percutaneous c10sure or mitral perivalvular !eak. Kardiol Pol. 2009 .Iul;67(7):762-4.
•

Szkutnik M, Kusa J. Glowacki .I, Fiszer R, Bialkowski .I. Transcatheter cJosure ar
ruptured sinus of valsalva ancurysllls with an Amplatzcr OccJuder. Rev Esp Cardiol.
2009 Nov;62( 11 ): 1317-2 1.
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•

Bialkowski J, Szkutnik M. Kusa J. Fiszc r R. Fcw cOlllmcnts regard ing transcathctcr
closure of congcnital perimcmbranous and vascula r ventri cu lar septal defects.
Int J Cardiol. 20 I O Nov 5: 145( I ):69

•

Bialkowsk i 1.. Szkutnik M., f isze r R., M. Zembala . T ranscat hete r occlllsion of
a large coronary artcry fistula lIsing a patent ductlls a rteriosus occluder.Kardiol. Po l.
2011 ;69(12): 1318-9

•

Wiśnicwska·Szmyt

J.

Sw i ątkiewicz

I. C hojnicki M.

Woźnicki

M, Fisze r

R,

Sukien nik A, S ie lski S, Zabielska E, Bialoszyrlski T, Kubica J. Percutancolls cł os ure
of the coronary artcry fi slula cotlnecting left main coronary artery and the ri ght atrium
in a 61 year·old woman. Kardiol Po l. 20 11 ; 69(7):734·7: di sclIssion 738.
•

Jeronimo Danie l I-Ic redia. Malgormta Szk utnik, Rola n d F iszer . Bogus lawa Serzysko,
Jacek Bialkowski. Use of an Amplalzer Vascular Plug type [I to

occł ude

elongaled

palent ductus arteriosus in aduh patient..Po st. Kardi ol. lnterw.20 12;.8(3):246·249.
•

Wicrzyk A, Szkutnik M. Fisze r R. Banaszak P. Pawlak S. Bialkowski J. Tran scatheter
cłos ure

of ventric ula r septal de fects w ith nitino l wire occl uders of type patent ducllls

arteriosus. Poste py Kardiol Interwencyjnej. 20 14: 1O( 1):21·5.

\V ciągu ostatnich lat ważnym zagadn ieni e m w kardiologii inte rwencyj nej stalo przezskórne

leczenie

zwężen ia cieśni

aorty. Zabiegi przezskó rne wykonuj e

się

jako

pla sty kę balonową

natywnej koarktacji lub rekoarktacji ao rty lub z lIzycicl1l Slen tów. W ciągu ostatnich la t
szczególnego znaczenia nabiera leczenie interwcneyjne z zastoso waniem
wewnątrznaczyniowych.

NastfTpne

moje

publikacje

pośw i fTcone

ciekawemu zagadn ieniu. W moich publikacjach potwierdzono

są

dużych

temu

stentów

szczególn ie

wysoką sk uteczność

zabiegów

poszerzania koarktacji i rekoarktacji s te nta mi zarówno C P jak i AndraStent XL i XXL oraz
niewielką lic z bę

•

istotnych powikla(, zabiegu.

Coarctation of the aorla • Clinical picture and therapeut ical options. Bialkowski J.,
Szkutnik M. , G lowacki L

F isze .' R. Postepy w

Kardiologu

Inte rwencyjnej

20 I0;4(4): 167-1 72
•

Percutaneolls dilatalion of aonic coarc tation with batloon ang ioplasty and/or stent
implantation - own experiencc.Szkutnik M. IJialkowski .I , F iszer R. Pos tępy w
Kardio logii Interwcncyj nej 20 10; 1( 1):1-5.

•

Pe reutaneous dilatation of coarclation o f the ao rt a. stc noti c pulmonary arteries
or hOl11ografts, and ste notic superior vena cava lIs ing Andrastents XL and XXL
30

Białkowski

Głowacki

J. Szkutnik M. Fiszer R,

J.

Zemba ła

M.Kardiol Pol.

2011;69(12):1213-9.
•

Implantation of an Andrastent XL in an adult with adva nced chronic hean failure due
10 coarclalion of the

aona.Białkows ki

Nowa l any-Kozicłska

E.

Nadciśnienie

płucne

jest

Zc mbała

poważną

podwyższo ne ciśnienie

Dodatkowo

J, Szkutnik M. FiszcI' R, Wolny T. Knapik T,

M.Kardiol Po\. 20 11 ;69(9):983-5.

konsekwencją
\V

tętnicy

płucnych.

pierwotnej choroby naczyll

plucnej jest istotnym czynnikiem ryzyka

wczesnego zgoIlu u pacjentów po korekcji jednokomorowej serca. W nast9pnych moich
przeds tawiłem

pracach
płucnego

oraz

podwyższonego

ciśnienia

krążeniem

nadciśnieniem płucn y m

•

krążeniu

\V

jednokomorowych. W pracach udokumentowano
pacjentów z

nadciśnienia

efekty leczenia farmakologicznego i zabiegowego
płucnych

poprawę kliniczną

typu fonlanowskiego oraz

poprawę

po

korekcjach

po leczeniu sildenafilem

stanu pacjentki z pierwotnym

po zabiegu zespolenia typu Potts

Successfu l duonic treatment with sildena fil in a palienl with end-stage hean failure
following Fonlan procedure. Bialkowski l.

Głowacki

Rycaj l . Fiszcr R,

J.

Obersztyn A, Zyla-Frycz M. Szkutnik M.Kardiol Pol. 20 II ;69(3):302-4.
•

Trcatment of c1cvated pulmonar{ anery prcssure in a ehild after Glenn procedure:
transcatheter cJosure of pulmonary artery band ing with subseq uent sildellafil therapy.
Lłama s

•

JP. Szkutnik M. Fiszer R.

Białkowsk i

Midtenn results of sildenafił therapy in

IWO

J .Kardiol Pol. 2012:70(2):201-3.

complex patients with elcvated pulmonary

artery pressure after cavopulrnonary connection.l3ialkowski l , Szkutnik M. F"iszcr R.
Postepy Kardiollnterwencyjncj. 2013;9(3):262-4.
•

Potts' shunl in a chiłd with idiopathic pullllonary arterial hypencnsion - one-and-a-half
yea r observation.Fiszc.· R, Karwot B. Chodór B, Szkutnik M. Kobylarz K. Skalski l ,
Bialkowski l. Kardiocllir Torakochirurgia Pol. 2015 hm; 12(2): 170-2.

Zabieg przezsk6rncj implantacji zastawki plucnej
alternatywą

w

stosunku do zabiegu

wszczepieniu homograftu w pozycji
Rastci lcgo, Rossa, korekcji
Wskazaniem
lub/i

do

niedomykalnością.

operacyjnego u

płucnej.

w ostatnich latach

interesującą

wcześniejszym

pacjentów po

Dotyczy to zazwycz<.ti pacjentów po zabiegu

wspólnego pnia

zabiegu jest

stał s i ę

dysfunkcja

tętnic zego

homogra!tu

oraz atrezji
z

tętnic y

istotnym jego

Od czasu pierwszej implantacji dokonanej przez

31

płucnej.

zwężeniem

Bonhoeffera

w 2000 roku duia ilość zabiegów zostala dokonana z dobrymi wynikami . Kolejny cykl pnlC
dotyczy Polskich
są

doświadczcll

w implantacj i zastawk i plucnej na stencie.

podobne do powszechnie publikowanych i dowodzą bardzo dobrej

implantacji zastawki
•

płucnej

oraz

małej

liczby

Osiągnięte

skutccznośc i

wyn iki

zabiegów

powikłaJl.

Transcatheter implantation of pulmonary va lvc - own expcricnce.Kusa .I. Szkutnik M.
Bialkowski J, Fiszer R. Miszalski-Jamka K. Pawlak S. ]lajak J. Przybylski R.
Głowacki

•

J, Zembała M.

Kardioł

Pol. 2009 Mar;67(3):348-52.

PO L-PAVTI-Poli sh rcport o n transcatheler pulmonary arlery va lve imp lantati on of
Mclody-.'v1edtronic prosthesis in the first 14 patienls in Poland.Ruzy/lo W. Dcmkow
M, Wlodarska EK. Kowalski M. Spicwak M, Siudalska l!. Wolski P.

Miśko

J.

Jloffman P, Kusa J. Szkut nik M. l3ialkowski J, Fiszer R, Urba llska E, Sondcrgaard L.
Kardioł

llożoność

Pol. 2009 Oct:67( ł O): ł ł 55-6 I.

anatom iczna przegrody

międzykomorowej spowodowała

inwazyjnych technik zabiegu opartych na

ścis ł ej

współpracy

rozwój nowych

kard iochirurga

I11I1U-

dzieci~cego

i kardiologa interwencyjnego. Technika ta nosi nazw~ zabiegu hybrydowego i w zalożeniu
łączy korzyści wynikające

z procedury kardiologii inwazyj nej i kardiochi rurgii. W pracy

której jestem współautorem zaprezentowano wstępne doświadczenia z leczenia hybrydowego
mięśniowyc h
że

ubytków

międzykomorowych.

zabieg hybrydowy jest

Wstępne

skuteczną mctodą

kardiochirurgia lub kardiologia interv./cncyjna
są

wyniki pozwalaj,-] na stwierdzenie

Icczenia u pacjentów
są

li

których klasyczna

bardzo trudne technicznie lu b obarczone

dutym ryzykiem powiklal1.
•

lI ybrid approach for c10surc of Illuscular \entricular septal defects.llaponiuk I,
Choj ni cki M. Jaworsk i R. Steffek M, Juscinski .I , Sroka M, Fiszer !l, Scndrowska A,
Gierat-Ilaponiuk K. Maruszewsk i B Med Sci Monit. 2013:19:618-24.

Monogmfic
Tytuł oryginału:

Ubytek przegrody

międzykomorowej.

Autorzy: Rohmd Fiszer, Tomasz Kukuiski. Jacek l3ialkowski.
Ź.ródło: W; Wady serca. T.2./ Red. Nauk.: T. Ilrynicwiccki. Z. Gąsior. W. Rużyłło.

Adres wydawn iczy: Warszawa: Medical Tribulle Polska. 2013.
Opis fizyczny: s.51 3-538.
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6.

Członkostwo

w Towarzystwach Naukowych IRecenzent w czasopismach

naukowych
A.

Członkostwa:

> Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
);>

Sekcja Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

> Association for European Paediatric and Congenital Cardiology
B. Recenzent:

»7.

Udział

Od roku 2014 - Advances in Interventional Cardiology.

w projektach i grantach badawczych

A. Granty i programy

•

Udział

w grancie frnansowanym przez Komitet

06711 -

Tytuł.

..

Badań

Naukowych Nr P05E

Przesiewowe badania echokardiograficzne u noworodków.

Rola - wykonawca

•

Udział

w grancie promotorskim -

finansowanym przez Komitet

Badań

Naukowych Nr 1121IP05/98/14 - Tytul - Nieoperacyjne zamykanie ubytków

pr.tegrody międzyprzedsionkowej typu osium secundum przy
The

Amplatzer

Seplal

Occluder

(ASO).

w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym -

Prof. dr hab. n. med. Jan
•

Udział

w

projekcie

w przezsk6mej

Ereciński

Tytul

doktorski

uzyskany

promotor i kierownik grantu

POL-PAVTI-Polski

przezcewnikowej implantacji zastawki
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zestawów

. Rola - wykonawca.

wieloośrodkowym

Rola - główny badacz w ośrodku

użyciu

płucnej

raport
Melody.

B. Refernty

wygłoszone IW

konferencjach tematycznych mi zapl'oszenie

Wykonywanie zabiegów
Warsztatach

i

badań

echokardiograficznych przezprLelykowych na

interwencyjnego zamykania

ubytków przegrody

implantami Amplatza w ramach pomocy krajom

mi~dzyprzedsionkowej

rozwijającym

s ię

- 10.2013 roku

Department or Intervent ional Cardiology V. Vachidov's Republican Specialized Center of
Surgery Uzbekista n.
•

Referat -

I

Poznańskic

warsztaty: Interwencje w wadach strukturalnych serca

z transmisjami zabiegów na

żywo

7-8

października

201.6 roku

"Przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki pnia
powikłania

•

\1/

Poznaniu

płucnego"

temat -

- Sesja 2
"Możliwe

oraz monitorowanie chorych po zabiegu"

Referat na I!

Uhaińskilll

Kongresie Kardiologicznym. Kijów 21 -22 Kwiecieó2016

Temat I - Usagc of ADO II AS in diffcrent positions - Are Amplatzer Duct Occluder
I! Additional Sizes devices dedicated only for PDA and only for snla llcr childrcn?

Temat 11- How can interventionalist help a surgeon.
•

Referat - 5 Wietnamskim Kongresie Wrodzonych I Strukturalnych Wad Serca
- Zabiegi interwencyjne prawego serca od A do Z. 14-16 Styczel1 2015 w 1-10 Chi
Minh C ity, Wietnam - zabieg na

•

Referat

Ż)'WO -

Balonowa valvu lop lastyka zastawki

- 15 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii

Dziecięcej

płucnej.

Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego: Kliczków 17-18 czerwca 2016. Temat: Przezskórna
Implantacja Zastawki Plucnej na stencie.
•

Referat - XX Jubileuszowa

Międzynarodowa

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii

Konferencja Kardiologiczna oraz XII

Dziecięcej

Zabrze. Temat - Przezskórna implantacja zastawki
•

Referat - XVII

Międzynarodowa

Kardiologii Inwazyjnej

Referat

płucnej.

Konferencja Kardiologiczna oraz XI Warsztaty

21-22 maja 2013 roku, Zabrze. Temat

wlasne w impl antacji AndraStentów do
•

PTK 7-8 czerwca 2013 roku

dużych

-

Doświadczenia

naczyó.

- XVIII Warszawskie Warsztaty Kardiologii Interwencyj nej . Warszawa lO

styczn ia 2014. Funkcja czlonka Rady Naukowej XVII! Warsztatów Kardiologii
Interwencyjnej. Temat - Zamykan ie przetrwalego otworu owalnego.
•

Referat - XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 20-22 czerwca 2013
roku , Kraków. Temat - Przezskórne interwencje we \,vrodzonych wadach serca.
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C. N;lgrody i wyróżnienia
•

Nagroda za

najlepszą pracę

PTK w 2011 roku:

tytuł

z zakresy badall kli nicznych

wygloszoną

na kongresic

pracy: Transeatheter closure of Atrial Septal Dcfect

(ASD) with Amplatzer devices in chi ld ren less than 3 yea rs old.
•

Zespolowa Nagroda I stopnia Rektora Śląsk i ego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w zak resie
interwencyjnego

działalności

zamykania

bąd ź

naukowej za cykl publikacji
poszerzania

wybranych

dotyczących

struktur

serca.

10 grudnia 2012 ro ku.
•

Wyr6żnienia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - za
znaczące o s iągni ęc i e

naukowc - wsp61au torstwo

w cyklu prac

dotyczących

nowatorskich technik cewnikowania interwencyjnego w wybranych wadach serca.
16 grudnia 2013 roku.
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