
Recenzja 

Rozprawy doktorskiej 

lek. Marcina Sobiecha pt. 

 

„Wpływ sposobu programowania implantowanego kardiowertera – defibrylatora na 

interwencje urządzenia oraz rokowanie chorych z niewydolnością serca i obniżoną 

frakcją wyrzutową lewej komory w profilaktyce pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu 

sercowego.”  

 

Niewydolność serca z upośledzoną frakcją wyrzutową stanowi dzisiaj istotny problem 

dla systemu opieki zdrowotnej, z jednej strony ze względu na wzrastającą liczbę pacjentów z 

tym schorzeniem, z drugiej ze względu na konieczność intensywnego przewlekłego leczenia i 

złożonej terapii. Terapia uwzględnia zarówno postępowanie niefarmakologiczne, leczenie 

farmakologiczne, jak i zastosowanie urządzeń z zakresu elektroterapii. W ostatnim czasie 

obserwujemy bardzo intensywny rozwój technik elektroterapii serca stosowanych w terapii 

niewydolności serca i istotny postęp w tej metodzie leczenia. Podstawowe metody 

elektroterapii stosowane w przewlekłej niewydolności serca uwzględniają zastosowanie 

implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz stymulatorów 

resynchronizujących. Chociaż wiele badań klinicznych wykazało skuteczność tych metod 

poprzez wpływ na poprawę rokowania pacjentów, zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo – 

naczyniowych oraz poprawę wydolności krążenia, nadal istotnym problemem pozostają 

kwestie związane z funkcjonowaniem wszczepionego urządzenia. Jednym z istotnych 

problemów jest możliwość wystąpienia nieadekwatnych terapii kardiowertera – defibrylatora. 

Jest to zdarzenie nie tylko dotkliwe, nieprzyjemne i bolesne dla pacjenta, ale także może 

wpływać niekorzystnie na rokowanie pacjenta. Szereg analiz wykazało większe ryzyko 

dalszego niepomyślnego przebiegu choroby u pacjentów, u których wystąpiły nieadekwatne 

terapie kardiowertera – defibrylatora, dlatego jednym z intensywniej badanych kierunków 

rozwoju elektroterapii są badania w celu lepszego programowania urządzenia i redukcji 

nieadekwatnych terapii.  

Biorąc pod uwagę powyższe, temat wybrany przez lek. Marcina Sobiecha uważam za 

bardzo ciekawy i istotny praktycznie, ale też aktualny i innowacyjny z możliwością przełożenia 



wyników pracy na praktykę kliniczną. Tym bardziej, że praca pochodzi z wiodącego Ośrodka 

zajmującego się od dawna elektroterapią niewydolności serca. 

Układ pracy jest typowy. Składa się ona ze 195 stron, zawiera 106 pozycji 

piśmiennictwa. Wyróżnionych zostało 26 tabeli i 29 rycin. Wstęp liczy 35 stron i jest 

opracowany na podstawie aktualnego piśmiennictwa. Doktorant rozpoczyna od przypomnienia 

zagadnień dotyczących programowania detekcji i terapii, progu i czasu detekcji, zasad działania 

dyskryminatorów arytmii. 

 

Celami pracy była: 

• analiza wpływu programowania ICD u pacjentów w profilaktyce pierwotnej i wtórnej 

nagłego zgonu sercowego (SCD) na występowanie interwencji urządzenia, 

• ocena wpływu programowania ICD na śmiertelność, 

• ocena sposobu programowania ICD u pacjentów z migotaniem przedsionków 

(napadowym i utrwalonym), 

• opracowanie zaleceń optymalnego sposobu programowania ICD u pacjentów z 

niewydolnością serca, 

• analiza zmian sposobów programowania ICD w latach 2008-2013. 

 

Doktorant postawił następujące hipotezy badawcze: 

• programowanie implantowanego kardiowertera-defibrylatora z wysokim progiem 

detekcji dla częstości rytmu i długim czasem detekcji arytmii zmniejsza odsetek 

adekwatnych i nieadekwatnych interwencji defibrylatora u pacjentów w profilaktyce 

pierwotnej SCD, 

• programowanie implantowanego kardiowertera - defibrylatora z wysokim progiem 

detekcji dla częstości rytmu i długiego czasu detekcji arytmii zmniejsza ryzyko zgonu 

z jakiejkolwiek przyczyny, 

• pacjenci z migotaniem przedsionków wymagają programowania bardziej zaostrzonych 

kryteriów detekcji arytmii niż pacjenci bez tej arytmii, 

wydłużenie czasu detekcji arytmii u pacjentów w profilaktyce wtórnej SCD zmniejsza 

ilość adekwatnych i nieadekwatnych interwencji ICD, 

• w kolejnych latach obserwacji programowane kryteria detekcji arytmii w warunkach 

codziennej praktyki klinicznej ulegają istotnej zmianie. 

 



Do badania włączono kolejnych pacjentów z niewydolnością serca o etiologii 

niedokrwiennej lub nie-niedokrwiennej, którym wszczepiono lub wymieniono kardiowerter – 

defibrylator (z lub bez funkcji resynchronizacji) w II Klinice Choroby Wieńcowej w latach 

2008 – 2013 w profilaktyce pierwotnej i wtórnej NZK spełniających kryteria włączenia do 

badania. Czas obserwacji pacjentów obejmował 2 lata. Praca miała charakter retrospektywnego 

rejestru jednoośrodkowego. Na potrzeby badania poddano analizie dostępną dokumentację 

medyczną chorych i wyniki z kontroli urządzeń w Poradni Kontroli Defibrylatorów II Kliniki 

Choroby Wieńcowej. Pacjentów oceniano w okresie szpitalnym, po 2 - 3 miesiącach od 

wszczepienia urządzenia, a następnie standardowo co 6 miesięcy lub wcześniej w razie 

zgłoszenia się do Poradni Kontroli Defibrylatorów z powodu wyładowania lub innych przyczyn 

sugerujących związek ze wszczepionym urządzeniem. Ostatecznie rejestr objął 1376 pacjentów 

(84,2% mężczyzn) z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej (65,7% pacjentów) i nie-

niedokrwiennej (34,3%) poddanych zabiegowi wszczepienia (83,4%) lub wymiany (16,6%) 

kardiowertera – defibrylatora w latach 2008 – 2013. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników Autor podsumowuje pracę następującymi wnioskami: 

• Programowanie ICD w zapobieganiu nagłemu zgonowi sercowemu wymaga 

indywidualizacji w zakresie progu oraz czasu detekcji z uwzględnieniem 

charakterystyki klinicznej pacjenta i powinno być odmienne w grupie profilaktyki 

pierwotnej, wtórnej, a także u chorych z migotaniem/trzepotaniem przedsionków. 

• W grupie profilaktyki pierwotnej sposób zaprogramowania zarówno progów jak i 

czasów detekcji pozostawał bez wpływu na przeżycie chorych natomiast miał wpływ 

na występowanie adekwatnych i nieadekwatnych interwencji. 

• W grupie profilaktyki pierwotnej oraz u pacjentów z AF/AFL programowanie detekcji 

arytmii poniżej 185 bpm nie powinno być stosowane z uwagi na wysoki odsetek 

interwencji ICD.  

• W badanej grupie napadowe lub utrwalone migotanie/trzepotanie przedsionków było 

niezależnym wskaźnikiem wystąpienia adekwatnych jak i nieadekwatnych interwencji 

ICD.  

• W grupie profilaktyki wtórnej zarówno próg jak i czas detekcji wpływał na częstość 

adekwatnych interwencji. Wraz ze wzrostem progu i wydłużeniem czasu detekcji liczba 

interwencji ICD spadała, bez wpływu na przeżycie chorych. 



• W grupie profilaktyki pierwotnej, wtórnej oraz u chorych z AF/AFL czynnikiem 

prognostycznym zgonu w czasie dwuletniej obserwacji było wystąpienie adekwatnej 

interwencji wysokoenergetycznej ICD. 

• U pacjentów w profilaktyce pierwotnej w kolejnych latach obserwacji (2008-2013) 

kryteria detekcji arytmii w warunkach codziennej praktyki klinicznej ulegały zmianie 

w zakresie wydłużania czasu detekcji arytmii. Nie obserwowano natomiast istotnych 

statystycznie zmian w zakresie progu detekcji. 

• Zmiana programu w zakresie wydłużania czasu i podwyższania progu detekcji istotnie 

statystycznie zmniejsza liczbę terapii adekwatnych i nieadekwatnych u chorych, którzy 

doświadczyli takich interwencji w okresie obserwacji. 

 

Z obowiązku recenzenta mam następujące spostrzeżenia, uwagi i zapytania: 

• Zagadnienia omówione we wstępie są przedstawione poprawnie, ale ze względu na 

„specjalistyczny” temat pracy, dla mnie osobiście zabrakło rycin i schematów 

tłumaczących sposoby programowania i działania ICD. Mogłoby to być szczególnie 

przydatne dla czytelników mniej obeznanych z tematyką programowania urządzeń 

wysokoenergetycznych. Namawiam Doktoranta do przygotowania pracy poglądowej 

na ten temat. 

• Warto podkreślić rzetelny opis metodologii sposobu programowania. Osobiście jestem 

zainteresowany, czy w grupie urządzeń dwujamowych „DR” były ICD 

jednoelektrodowe, z elektrodą komorową i „pływającym” pierścieniem 

przedsionkowym (tzw. układ typu DX). Jeśli tak to zachęcam do wyodrębnienia tej 

grupy do osobnej analizy, oczywiście pod warunkiem, że jej liczebność na to pozwoli. 

• Od strony metodologicznej można też dyskutować ze sposobem oceny funkcji 

skurczowej lewej komory. Czy były stosowane inne metody niż echokardiografia? 

• W analizie wieloczynnikowej frakcja wyrzutowa nie była silnym czynnikiem 

prognostycznym. Czy „słabość”, w wynikach omawianej pracy, tego parametru nie 

jestem spowodowana tym, że uwzględniono go jako wartość liniową. Namawiam do 

sprawdzenia tego zjawiska. 

• Dużą wartością przeprowadzonej analizy jest wykorzystanie wieloletniego materiału 

Ośrodka typu „high-volume”. Ciekawa byłaby choć wzmianka nt. powikłań 



okołozabiegowych i odległych związanych z wszczepionym układem. One też rzutują 

na przyszłe interwencje oraz rokowanie. 

• W wynikach pracy najbardziej zabrakło mi dokładnej analizy wpływu rodzaju 

urządzenia (ICD-VR vs. ICD-DR vs. CRT-D) na sposób programowania, interwencje 

oraz rokowanie. Z drugiej strony jestem świadomy, że byłoby to niezależne 

opracowanie mogące samo w sobie wystarczyć na osobną pracę.   

• Jedną z ciekawszych analiz jest przedstawienie zmiany sposobów programowania 

urządzeń w kolejnych latach doświadczeń Ośrodka. W analizie tej zabrakło mi 

wzmianki nt. trendów w charakterystyce populacji oraz farmakoterapii współistniejącej 

i częstości ablacji w kolejnych latach. 

• W dyskusji, w której Autor dowodzi swojej dużej znajomości tematu, według mnie 

zabrakło szerszej dywagacji nt. potencjalnych implikacji klinicznych uzyskanych 

wyników, np. poprzez zaproponowanie autorskich schematów programowania w 

danych grupach pacjentów. 

• Jest kilka ograniczeń pracy, które zresztą Doktorant rzetelnie omawia na stronie 152. W 

opinii recenzenta długi czas rekrutacji jest atutem zaprezentowanego materiału. 

Recenzent zachęca do dalszej pracy badawczej, szczególnie do analizy uwzględniającej 

parametry sposobu zaprogramowania stymulacji. 

• Co do uwag edytorskich, zwracam uwagę na: brak „rozkodowania” akronimów badań 

klinicznych i nazw towarzystw naukowych; brak w legendach opisu zastosowanych w 

rycinach i tabelach skrótów; zastosowanie różnych formatów tabel; zamienne 

stosowanie kropek i przecinków w liczbach dziesiętnych; stosowanie zamienne NZK i 

SCD; zastosowanie nazw firmowych leków (np. Biosotal) oraz niepoprawnego 

nazewnictwa („beta-blokery” zamiast „beta-adrenolityki”, „klasy” przewlekłej choroby 

nerek zamiast „stadia”); niekonsekwentną kolorystykę rycin; pojedyncze literówki, np. 

„zwale serca”; zamienne stosowanie „St. Jude” i „St Jude”. Ponadto streszczenie jest 

zdecydowanie za długie (9 stron), przez co nie spełnia swojej funkcji.  

 

Powyższe uwagi nie umniejszają pracy i nie wpływają znacząco na moją pozytywną 

ocenę pracy doktorskiej lek. Marcina Sobiecha. Podsumowując, stwierdzam, że powierzona mi 

do recenzji praca doktorska lek. lek. Marcina Sobiecha pt. „Wpływ sposobu programowania 

implantowanego kardiowertera – defibrylatora na interwencje urządzenia oraz rokowanie 

chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory w profilaktyce 



pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego” spełnia wymogi stawiane rozprawom na 

stopień naukowy doktora nauk medycznych.  

Upoważnia mnie to do zgłoszenia Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii 

Stefana kardynała Wyszyńskiego wniosku o dopuszczenie lek. Marcina Sobiecha do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. Z uwagi na poziom wykonanej pracy doktorskiej i 

jej znaczenie wnioskuję o wyróżnienie. 

 

Warszawa, 27 kwietnia 2020r.  


