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Recenzja rozprawy doktorskiej 

„Obserwacje odległe pacjentów poddanych rozszerzeniu układu 

stymulującego lub kardiowertera-defibrylatora do terapii resynchronizującej 

w latach 2010-2014 – analiza czynników prognostycznych na podstawie 

doświadczeń jednego ośrodka” 

Lek. Małgorzaty Łodygi 

 

 Z niezwykłą uwagą i dużym zainteresowaniem rozpocząłem lekturę rozprawy lek. 

Małgorzaty Łodygi dotyczącej rokowania, w długim okresie obserwacji, u chorych poddanych 

zabiegom rozbudowy wcześniej implantowanego stymulatora lub kardiowertera-

defibrylatora do układu resynchronizującego (CRT). Stymulacja resynchronizująca należy do 

podstawowych metod postępowania u objawowych chorych z niewydolnością serca, obniżoną 

frakcją wyrzutową, wydłużonym czasem trwania zespołów QRS, zwłaszcza o morfologii bloku 

lewej odnogi pęczka Hisa, w celu zmniejszenia ryzyka zgonu i/lub hospitalizacji z powodu 

niewydolności serca. Mimo znacznego doświadczenia zespołów implantujących oraz coraz 

lepszych narzędzi i algorytmów ułatwiających właściwe dostarczenie stymulacji 

resynchronizującej, wciąż 20-40% pacjentów zakwalifikowanych zgodnie z zaleceniami nie 

odnosi korzyści z tej terapii. O ile skuteczność leczenia przy użyciu CRT u chorych 

implantowanych de-novo jest dobrze udokumentowana, wciąż brakuje przekonujących 

dowodów, że rozszerzenie dotychczas implantowanego układu do CRT przynosi podobne 

korzyści. Porównanie rokowania pacjentów po wszczepieniu systemu do stymulacji 

resynchronizującej pierwszorazowe i związane z rozbudową pochodzące z Ośrodka o 

olbrzymim doświadczeniu we wdrażaniu tej terapii, będzie z pewnością stanowiło podstawę 

do podejmowania decyzji w innych ośrodkach zajmujących się elektroterapią, nie tylko w 

Polsce, ale również zagranicą. 
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 Szacuje się, że w Polsce na różne postaci niewydolności serca choruje 600-700 tysięcy 

osób, choć według niektórych liczba ta może sięgać nawet miliona osób. Każdego roku 

implantuje się i wymienia ponad 5 tysięcy układów CRT. Mimo braku dokładnych statystyk, jak 

sugeruje Autorka dysertacji, około 1 tysiąc, stanowią rozbudowy (rozszerzenia) dotychczas 

implantowanych układów do CRT. Te ostatnie zabiegi w porównaniu do implantacji de-novo 

są znacznie trudniejsze z powodu zwężeń i niedrożności w układzie naczyniowym, czy 

konieczności usunięcia elektrod, które są niepotrzebne lub dla odzyskania dostępu 

naczyniowego. Zabiegi trwają dłużej, co zwiększa ryzyko powikłań infekcyjnych. To wszystko 

sprawia, że powszechnie poszukuje się argumentów raczej za pozostawieniem układu w 

dotychczasowej formie, niż stosowaniem terapii zgodnej z obowiązującymi zaleceniami. W 

tym aspekcie podjęcie tematu rokowania po rozbudowie układu oraz poszukiwanie 

czynników, które mają wpływ na to rokowanie pozwoli na bardziej świadome podejmowanie 

decyzji dotyczących wykonania takiego zabiegu.  

Autorka w celach pracy podjęła się oceny: 1) rokowania pacjentów poddanych 

zabiegowi rozszerzenia układu do CRT oraz 2) analizy czynników na to rokowanie 

wpływających. Pewnym zaskoczeniem jest oddzielne sformułowanie hipotezy zerowej i 

hipotezy alternatywnej. Testowanie statystyczne wymaga sformułowania hipotezy przed 

każdą analizą statystyczną, jednak jest to pomijane w gotowych pracach naukowych. Poza tym 

domyślam się, że przy wielu testach wykonanych w tej pracy przedstawiony zestaw hipotez 

nie jest jedyny, zatem nie widzę sensu, aby ten jeden wybrany specjalnie eksponować. 

 W obszernym wstępie omówiono epidemiologię niewydolności serca oraz podano jej 

definicję. Zawarto podstawowe informacje dotyczące farmakoterapii tego zespołu 

chorobowego. Bardzo szeroko omówiono leczenie niefarmakologiczne niewydolności serca 

przy użyciu stymulacji resynchronizującej. W tej części znalazły się informacje z zakresu 

patofizjologii dyssynchronii zarówno przedsionkowo-komorowej jak i śródkomorowej. W 

przypadku tej ostatniej omówiono zmiany strukturalne (remodeling) lewej komory. 

Wspomniano o dyssynchronii międzykomorowej - wydaje się jednak, że ten rodzaj 

dyssynchroni nie odgrywa istotnej roli w progresji niewydolności serca. Chętnie wysłucham 

opinii Doktorantki w tej kwestii (pytanie 1). W celu korekty dyssynchronii skurczu lewej 

komory przy użyciu stymulacji resynchronizującej co prawda używamy elektrody prawo- i 

lewokomorowej, jednak nie chodzi nam o równoczesny skurcz obydwu komór, ale o 
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uporządkowany skurcz segmentów lewej komory, stąd elektroda prawokomorowa jest 

umieszczona w wierzchołku prawej komory w łączności z przegrodą międzykomorową, a 

elektrodę lewokomorową, przynajmniej w teorii, wszczepia się nad miejsce najbardziej 

opóźnionej depolaryzacji. Domyślam się, że Doktorantka zastosowała pewien skrót myślowy.  

Następnie dokonano szczegółowego omówienia wyników kluczowych badań 

dotyczących skuteczności terapii resynchronizującej, które miały wpływ na stworzenie 

aktualnie obowiązujących zaleceń w zakresie wskazań do stosowania terapii 

resynchronizującej. Badanie COMPANION nie było jednak pierwszym, w którym 

zaobserwowano istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia złożonego punktu końcowego w 

postaci zgonu i konieczności hospitalizacji z powodu niewydolności serca u chorych leczonych 

CRT. Sama Autorka wskazuje uzyskanie takiego samego efektu w badaniu MIRACLE, co prawda 

nie był on w nim zdefiniowany jako pierwszorzędowy punkt końcowy. Kolejny skrót znaleźć 

można w opisie badania CARE-HF. Potwierdzenia dyssynchronii przy użyciu badania 

echokardiograficznego wymagali jedynie chorzy z czasem trwania QRS pomiędzy 120 a 150 

ms, a nie cała grupa, jak można by to zrozumieć z lektury tekstu. W dalszej części wstępu 

znajdujemy omówienie aktualnie obowiązujących zaleceń dotyczących wskazań do stymulacji 

resynchronizującej, w tym do rozszerzenia dotychczasowego układu do CRT. Za usterkę 

redakcyjną należy uznać w tabeli 1, pozostawienie w zaleceniach z 2016 roku, zakresu czasu 

trwania QRS i chorych z rytmem zatokowym i zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego 

o morfologii innej niż LBBB w przedziale 120-149 zamiast 130-149 ms. Wstęp kończą 

informacje o technicznych aspektach wszczepianie układu CRT, skuteczności zabiegu i jego 

powikłaniach. Wstęp może stanowić wartościową, samodzielną pracę poglądową. 

 Do badania Doktorantka włączyła 98 kolejnych chorych z niewydolnością serca, u 

których w latach 2010-14 wykonano zabieg rozbudowy układu do systemu CRT w Pracowni 

Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie. Grupę 

kontrolną stanowiło innych 94 chorych, u których implantowano układ CRT-D „de novo”. 

Badanie miało charakter retrospektywny. Należy podkreślić, że grupa kontrolna została 

dobrana w taki sposób, aby ją dopasować do grupy badanej pod względem wieku, płci, 

etiologii niewydolności serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Zastosowanie 

procedury dopasowania, mimo że nie pozwoliło do końca uniknąć różnic w parametrach 

klinicznych pomiędzy analizowanych grupami w zakresie odsetka morfologii zespołów QRS, 
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tryby wykonania zabiegu i wywiadu w kierunku występowania migotania przedsionków, jest 

rzadko spotykane w dysertacjach na stopień naukowy doktora, zasługuje zatem na zauważenie 

i pochwałę. 

Autorka zastosowała poprawne analizy statystyczne. 

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

rokowanie pacjentów poddawanych procedurze rozbudowy do CRT jest znacznie 

poważniejsze niż u chorych, u których implantowano taki układ jako pierwszy. Dotyczy to 

zarówno zdefiniowanego pierwszoplanowego punktu końcowego (zgon, transplantacja serca), 

jak i ryzyka zgonu. Warto chwilę skupić uwagę na propozycje, którymi doktor Małgorzata 

Łodyga próbuje wyjaśnić tę obserwację. Z pewnością populacja Instytutu Kardiologii to 

populacja niezwykle wyselekcjonowana. To pacjenci po nieudanych próbach implantacji CRT, 

pacjenci, którzy ulegli szybkiemu pogorszeniu hemodynamicznemu, chorzy wymagający 

dożylnego stosowania katecholamin. To populacja, dla której rozbudowa do CRT jest ostatnią 

szansą na przeżycie. To populacja „przeterminowana”. Świadczy o tym także spory odsetek 

pacjentów, u których zabieg wykonano ze wskazań pilnych, czyli u pacjentów bez innej 

rozsądnej opcji. 

 Kolejnym wartościowym spostrzeżeniem jest stwierdzenie, że u 40% chorych czas, 

który minął od ostatniego zabiegu wynosił mniej niż 2 lata. W tej grupie u bez mała ¾ chorych 

zabieg był przeprowadzony w trybie planowym. Ponad połowa pacjentów z tej grupy miała już 

wskazania do układu CRT w okresie przeprowadzania poprzedniej interwencji. Płynie stąd 

ważna lekcja – każdy chorych przed jakimkolwiek zabiegiem w dziedzinie elektroterapii 

powinien być bardzo szczegółowo analizowany pod kątem zmiany wskazań do samej 

stymulacji, jej trybu i ewentualnej rozbudowy. Chętnie wysłucham opinii Doktorantki na temat 

algorytmu postępowania u chorych kwalifikowanych do zabiegu wymiany urządzenia w celu 

wyodrębnienia chorych wymagających rozbudowy układu (pytanie 2). 

 Bardzo ważnym elementem pracy jest wyodrębnienie czynników ryzyka zgonu lub 

przeszczepu serca w grupie badanej. Czynnikami poprawiającymi rokowanie są wiek >40 lat w 

chwili przeprowadzenia zabiegu rozbudowy i stwierdzony odsetek stymulacji prawej komory 

>40%. Dramatycznie pogarsza rokowanie konieczność przeprowadzenia zabiegu w trybie 

pilnym. Młody wiek, w którym wystąpiła niewydolność serca, wymagająca rozbudowy układu 
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świadczy o tym, że albo choroba dokonała znacznego spustoszenia, albo postępuje bardzo 

szybko. Wysoki odsetek stymulacji sugeruje, że w patomechanizmie pogorszenia wydolności 

serca istotną rolę odgrywa dyssynchronizująca stymulacja prawokomorowa. Stymulacja 

resynchronizująca w takim przypadku może doprowadzić do korekty czynnika przyczynowego 

i zatrzymać spiralę dekompensacji hemodynamicznej. Co istotne, w analizie wieloczynnikowej 

zarówno odsetek stymulacji RV >40% jak i konieczność przeprowadzenia zabiegu w trybie 

pilnym pozostały niezależnymi czynnikami ryzyka wpływającymi na rokowanie. Być może 

zwiększenie grupy badanej umożliwiłoby zdefiniowanie innych, powszechnie uznanych 

czynników ryzyka złego rokowania, o czym również wspomina dr Łodyga. 

 Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie gorszego rokowania w grupie z niewydolnością 

serca o etiologii innej niż choroba niedokrwienna. Z pewnością ta grupa jest zdecydowanie 

bardziej heterogenna, o trudnej do przewidzenia szybkości procesów etiopatogenetycznych, 

co może tłumaczyć uzyskany wynik. Intersującą jest obserwacja, że różnice tracą swoją 

istotność w obserwacji 5 letniej. Interesuje mnie opinia Doktorantki w tej sprawie (pytanie 3). 

 Rolą recenzenta jest wyszukanie słabych stron pracy podlegającej recenzji. Muszę 

przyznać, że w przypadku rozprawy doktorskiej lek. Małgorzaty Łodygi było to dość trudne 

zadanie. Udało mi się jednak znaleźć kilka błędów redakcyjnych, które w żaden sposób nie 

wpływają na wartość merytoryczną dysertacji, jednak powinny zostać uwzględnione w 

przypadku publikacji. Kilka przykładów: dla wartości policzalnych powinniśmy używać słowa 

„liczba”, a nie „ilość” (str.5, 6 linia od góry), OMT to nie „optymalna terapia medyczna” tylko 

„optymalna terapia farmakologiczna” (strona 8), w odniesieniu do strategii postępowania w 

migotaniu przedsionków należy bardzo precyzyjnie odróżniać pojęcie „kontroli rytmu” od 

„kontroli częstotliwości”, to ostatnie jest podstawą skutecznego wdrożenia terapii CRT u 

chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków. Zręczniejsze językowo, wydaje się 

stosowanie zwrotu „w porównaniu” zamiast „w stosunku” dla opisu różnic pomiędzy grupami 

(np. str. 19, linia 1). Poprawa jest raczej „większa” niż „lepsza” (str. 20, 4 linia od dołu). W 

związku z implantacją mówimy raczej o „powikłaniach zabiegu” niż o „działaniach 

niepożądanych” (str. 29, linia 7). Nie znalazłem w tekście odniesienia do ryciny 1 i 4. W tekście 

na stronie 54 znalazłem informację, że 80% pacjentów, u których zabieg wykonano w trybie 

pilnym osiągnęło punkt końcowy; w tabeli 9 jest to 91%? Wymienione drobne ułomności nie 
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mają żadnego wpływu na istotę pracy, uzyskane wyniki, ich interpretację i wnioski. 

Przytoczone zostały jedynie dla potwierdzenia skrupulatności dokonanej recenzji. 

 Podsumowując, niewątpliwymi walorami pracy są: 

- wybór tematu, 

- dobór reprezentatywnej i bardzo dużej grupy badanej, 

- skrupulatne opracowanie metodologiczne, 

- systematyczne opracowanie wyników pomiarów, prowadzące do stwierdzenia rzeczywistej 

wartości parametrów. 

 Dysertacja jest napisana z zachowaniem wymogów klasycznej rozprawy naukowej, 

starannym językiem. 

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

postawionych problemów powodują, że praca stanowi poszerzenie literatury przedmiotu. 

Jestem przekonany, że będzie stanowić odniesienie dla innych prac dotykających podobnych 

zagadnień. 

 Wprowadzenie do rozprawy i omówienie świadczą o bardzo dużej znajomości 

zagadnień obejmujących temat pracy i o dążeniu do obiektywnej interpretacji uzyskanych 

danych. 

 Dołączona literatura jest wystarczająco obszerna, obejmuje aż 104 pozycje. 

 Strona graficzna pracy jest wysoka, jakość i czytelność rycin - doskonała. Zwraca uwagę 

bardzo przejrzysty, przyjazny czytelnikowi, układ pracy. 

 Zauważalny i godny podkreślenia jest indywidualny wkład pracy Autorki, który był 

potrzebny dla uzyskania wyników i przygotowania ostatecznej wersji rozprawy. 

 

 W mojej opinii przedstawiona praca spełnia wymogi stawiane rozprawom na stopień 

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

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

2017 roku poz. 1789), stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a Doktorantka 
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wykazała się wiedzą teoretyczną w zakresie dyscypliny: nauki medyczne. Lek. Małgorzata 

Łodyga posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych. 

 

 Zwracam się do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii im Stefana 

kardynała Wyszyńskiego z wnioskiem o dopuszczenie lek. Małgorzaty Łodygi do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego oraz o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przemysław Mitkowski 


