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1.1 Imię i Nazwisko: Michał-Goran Stanišić 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

2.1 Dyplomy: 

• Dyplom lekarza z wyróżnieniem ukończenia Akademii Medycznej im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 22 czerwca 1995 

• Dyplom specjalizacji pierwszego stopnia w zakresu chirurgii ogólnej, Wielkopolski 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Ochrony Zdrowia, 6 października 1998 

 Dyplom tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii, Centrum Egzaminów Medycznych w 

Łodzi, 2 kwietnia 2004 

 Dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Orzecznictwo i Ubezpieczenia” 

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2006 

 Dyplom tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej, Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi, maj 2007 

 

2.2. Stopnie naukowe: 

Doktor nauk medycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zmiany zapalne w 

miażdżycy tętnic u chorych leczonych operacyjną rewaskularyzacją”, Akademia Medyczna 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, listopad 2005, promotor: prof. dr hab. Wacław 

Majewski. 

 

2.2 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych/artystycznych. 

1996-1998 Stypendium specjalizacyjne rządu RP Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM 

w Poznaniu 

1999-2003 Studia Doktoranckie Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu 

2003-2005 Starszy asystent Oddział Chirurgii Naczyniowej Szpitala Przemienia Pańskiego 

Akademii Medycznej w Poznaniu 

2006-2013 Stanowisko asystenta z doktoratem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
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Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2013-nadal stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. 

 

 

2.3 Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej 

Okres studiów 1989-1995 

Od III roku studiów byłem członkiem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice 

Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w Poznaniu. Wyniki badań naukowych, w 

których brałem aktywny udział były przedstawiane na studenckich konferencjach naukowych 

w kraju (Poznań). Jedna z prac została opublikowana w pierwszym numerze Acta Angiologica 

w 1995 roku. 

Staż podyplomowy 

Staż odbyłem w Szpitalu wojewódzkim w Poznaniu. Równolegle na zasadach 

wolontariatu brałem udział w pracy Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Akademii Medycznej w 

Poznaniu, w której aktywnie i regularnie asystowałem do operacji. Nauczyłem się 

podstawowych czynności chirurgicznych, m.in. szycia tętnic, pobierania żyły odpiszczelowej. 

Jednocześnie angażowałem się naukowo. 

Specjalizacja Chirurgii I stopnia 

Po zakończeniu stażu podyplomowego na warunkach stypendium specjalizacyjnego 

Rządu RP podjąłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu. Poza 

odbyciem wymaganego pełnego szkolenia zakończonego egzaminem, który zdałem w 

październiku 1998 z wynikiem bardzo dobrym, zaangażowałem się projekty naukowe 

dotyczące badań nad występowaniem miażdżycy tętnic kończyn dolnych u pacjentów poniżej 

50 roku życia, oraz brałem udział w badaniach nad zachowaniem się protez pierścieniowych 

w modelu zwierzęcym (publikacje poniżej). W 1997 roku rozpocząłem współpracę z KRUS, 

jako lekarz rzeczoznawca, a obecnie konsultant w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 

Okres Studiów doktoranckich i specjalizacji z chirurgii ogólnej 

Ze względu na zmianę programu specjalizacji, w 1999 roku rozpocząłem uzupełniający 

cykl szkolenia z chirurgii ogólnej, zastępujący dotychczasowy program specjalizacji z Chirurgii 

ogólnej II stopnia. Kierownikiem specjalizacji, tak jak i podczas poprzedniego szkolenia 



 

specjalizacyjnego był prof. dr hab. med. Stanisław Zapalski. Również w 1999 roku prof. dr. 

hab. med. Wacław Majewski wyraził zgodę, bym pod jego kierownictwem rozpoczął studia 

doktoranckie.  

W początkowym okresie studiów doktoranckich poza nauką metodologii badań naukowych 

brałem udział w projektach dotyczących diagnostyki i leczenia choroby Buergera. 

Realizowałem projekt oceny wyników odległych sympatektomii torakoskopowej w objawie 

Raynaud i nadpotliwości. Podstawowym tematem rozprawy doktorskiej, byłą ocena 

immunohistochemiczna i histologiczna ściany tętnicy u chorych operowanych w sposób 

klasyczny. Okres studiów doktoranckich zaowocował licznymi wystąpienia na konferencjach 

polskich i międzynarodowych oraz publikacjami w czasopismach recenzowanych. 

W 2004 roku ukończyłem wymagany okres szkolenia specjalizacyjnego oraz z wynikiem bardzo 

dobrym zdałem egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej. Jednocześnie rozpocząłem 

specjalizację z chirurgii naczyniowej. W 2007 z najlepszym wynikiem w kraju zdałem egzamin z 

chirurgii naczyniowej. 

Równolegle rozwijałem moje umiejętności w dziedzinie orzecznictwa i orzekania zdolności do 

pracy, kończąc w 2006 roku studia podyplomowe Orzecznictwo i Ubezpieczenia na Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. Orzecznictwo w chirurgii naczyniowej jest tematem wielu moich 

publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.  

Praca specjalisty chirurga ogólnego i chirurga naczyniowego 

W kolejnych latach kontynuowałem swój rozwój chirurgiczny. Od 2004 roku 

regularnie wykonuję wszystkie operacje z zakresu chirurgii naczyniowej w tym zabiegi: 

a. Naprawcze tętniaków aorty brzusznej sposobem otwartym i wewnątrznaczyniowym 

b. Rewaskularyzację tętnic kończyn dolnych i górnych sposobem otwartym 

i wewnątrznaczyniowym. 

c. Operację w obrębie tętnic szyjnych sposobem otwartym i wewnątrznaczyniowym. 

d. Wewnątrznaczyniowego leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych 

e. Wewnątrznaczyniowego leczenia zwężeń żył biodrowych i żyły głównej dolnej 

f. Wytwarzania dostępu do dializ i zabiegi naprawcze dostępów do dializ. 

Regularnie kilka razy w roku odbywam szkolenia z zaawansowanych technik 

chirurgicznych w Polsce i poza granicami kraju. 

Do najważniejszych szkoleń należy zaliczyć: 

2005 i 2006 Starsbourg/Paryż (prof. Alimi) – Laparoskopowe leczenie tętniaków aorty 
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brzusznej – zdobyta wiedza zaowocowała wykonaniem pierwszych zabiegów typu hand-

assisted na aorcie brzusznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu. (Publikacje 

poniżej) 

2010-2011-2012Lipsk (Prof. Scheinert) –Zaawansowane techniki rewaskularyzacji 

wewnątrznaczyniowej w niedokrwieniu kończyn dolnych – zdobyte doświadczenie przełożyło 

się na wzrost ilości i poprawę jakości interwencji wewnątrznaczyniowych wykonywanych w 

Klinice. 

2013 Galway (dr O’Sullivan) –wewnątrznaczyniowa trombektomia żylna, 

wewnątrznaczyniowe interwencję w zwężeniach i niedrożnościach żył biodrowych i żyły 

głównej dolnej - Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu została pierwszym w Polsce 

ośrodkiem w sposób rutynowy wykonującym ww. procedury. 

Jako jeden z pierwszych w Klinice zwróciłem uwagę na konieczność rewaskularyzacji 

wewnątrznaczyniowej poniżej stawu kolanowego u chorych z zespołem niedokrwiennej i 

mieszanej stopy cukrzycowej. Wspólnie z Kliniką Diabetologii UM w Poznaniu stworzyłem 

system szybkiej ścieżki rewaskularyzacji dla chorych z ZSC. W chwili obecnej rozwijany jest 

program telemonitoringu w zespole stopy cukrzycowej finansowany przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. System zespołowej opieki nad chorymi w zespole stopy cukrzycowej został 

zaprezentowany, jako modelowy podczas Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 

Naczyniowej w Sztokholmie w 2014 roku, oraz na Dorocznej konferencji Rosyjskiego 

Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej w Nowosybirsku w 2013 roku. 

Brałem aktywny udział w organizacji trzech edycji konferencji poświęconej Problematyce 

rewaskularyzacji i opieki nad zespołem stopy cukrzycowej w Poznaniu w latach 2012-2014. W 

2013 roku z ramienia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej utworzyłem Klub Młodych 

Chirurgów naczyniowych przy PTCHN. W kadencji 2014-2016 pełnię rolę sekretarza PTChN. 

Prowadzę szkolenia zorganizowane przez Klinikę oraz Fundację Stop Amputacjom z zakresu 

leczenia endowaskularnego tętnic i żył obwodowych. 

 

Lista projektów naukowych z moim udziałem została wymieniona w dalszych częściach 

autoreferatu. 

Do dnia dzisiejszego wykonałem samodzielnie około 4000 operacji na układzie tętnic i żył 

obwodowych, w tym ponad 1000 interwencji wewnątrznaczyniowych. Rocznie asystuje do 

około 100 operacji wykonywanych przez chirurgów w trakcie specjalizacji.  

 



 

2.4 Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

„Wybrane zagadnienia kliniczne w ocenie kwalifikacji i wyników leczenia zabiegowego w 

chirurgii naczyniowej” 

Cykl 5 jednotematycznych prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

1. Michał-Goran Stanisić, Natalia Majewska, Marcin Makałowski, Robert Juszkat, 

Magdalena Błaszak, Wacław Majewski. Patient radiation exposure during carotid artery 

stenting Vascular : 2015: Vol. 23, nr 2, s. 154-160. (IF: 1.000) 

MÓJ WKŁAD W POWSTANIE PRACY POLEGAŁ NA ZAPLANOWANIU BADANIA, OPRACOWANIU METODOLOGII 

BADANIA, WYKONYWANIU I ASYSTOWANIU DO PROCEDUR, ANALIZIE I OBLICZENIACH STATYSTYCZNYCH, NAPISANIU 

WSZYSTKICH WERSJI PRACY ORAZ NANIESIENIU WSZYSTKICH POPRAWEK SUGEROWANYCH PRZEZ RECENZENTÓW. 

MÓJ UDZIAŁ PROCENTOWY SZACUJĘ NA 70%. 

2. Michał-Goran Stanišić, Teresa Rzepa: Reasons underlying the consent to endovascular 

treatment, displayed by patients diagnosed with asymptomatic internal carotid artery 

stenosis. Med. Sci. Monit.  2014 : Vol. 20, s. 1503-1509,  (IF: 1,216) 

MÓJ WKŁAD W POWSTANIE PRACY POLEGAŁ NA STWORZENIU KONCEPCJI BADANIA, ZAPLANOWANIU JEGO 

WYKONANIA I OPRACOWANIU JEGO METODOLOGII, ZEBRANIE MATERIAŁY ŹRÓDŁOWEGO, OCENIE KWALIFIKACJI 

DOLECZENIA I PLANOWANIA ZABIEGÓW, WYKONYWANIU PROCEDUR, WYKONANIU ANALIZY I OBLICZEŃ 

STATYSTYCZNYCH, NAPISANIU WSZYSTKICH WERSJI PRACY I NANIESIENIU POPRAWEK SUGEROWANYCH PRZEZ 

RECENZENTÓW. MÓJ UDZIAŁ PROCENTOWY SZACUJĘ NA 70%. 

3. Michał-Goran Stanišić, Teresa Rzepa. Attitude towards one's illness vs. attitude towards a 

surgical operation, displayed by patients diagnosed with asymptomatic abdominal aortic 

aneurysm and asymptomatic internal carotid artery stenosis: Int. Angiol. 2012 Vol. 31, nr 4, 

s. 376-385 (IF 1,462)  

MÓJ WKŁAD W POWSTANIE PRACY POLEGAŁ NA STWORZENIU KONCEPCJI BADANIA, ZAPLANOWANIU JEGO 

WYKONANIA I OPRACOWANIU JEGO METODOLOGII, ZEBRANIE MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO, OCENIE KWALIFIKACJI DO 

LECZENIA I PLANOWANIA ZABIEGÓW, WYKONYWANIU PROCEDUR, WYKONANIU ANALIZY I OBLICZEŃ 

STATYSTYCZNYCH, NAPISANIU WSZYSTKICH WERSJI PRACY I NANIESIENIU POPRAWEK SUGEROWANYCH PRZEZ 

RECENZENTÓW. MÓJ UDZIAŁ PROCENTOWY SZACUJĘ NA 70%. 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Stanisi%E6+Micha%B3-Goran+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Majewska+Natalia+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Maka%B3owski+Marcin+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Juszkat+Robert+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=B%B3aszak+Magdalena+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Majewski+Wac%B3aw+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Vascular+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Stanis~31i%E6+Micha%B3-Goran+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Rzepa+Teresa+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Med+Sci+Monit+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Stanisi%E6+Micha%B3+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Rzepa+Teresa+
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4. Michał-Goran Stanišić, Wacław Majewski, Jakub Żurawski, Kinga Leśniewska, 

Przemysław Majewski. IL-6, TNF-alpha, IL-1-beta arterial wall expression is independent of 

serum concentration in patients sustaining primary or secondary open vascular 

reconstructions.  Int. Angiol. 2010: Vol. 29, nr 6, s. 496-506 (IF: 0,993) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu badania, opracowaniu metodologii 

badania, pobieraniu lub nadzorowaniu pobierania materiału biologicznego do badań histologicznych, 

ocenie preparatów histologicznych, ocenie części wyników badań immunohistochemicznych, 

wykonaniu analizy i obliczeń statystycznych, napisaniu wszystkich wersji pracy i naniesieniu poprawek 

po uwagach recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

5. Michał-Goran Stanišić, Wojciech Bućko, Wacław Majewski. Hand-assisted laparoscopic 

aortic surgery as an initial step towards totally laparoscopic techniques in patients with 

aorto-iliac occlusion in critical limb ischaemia. Wideochir. Tech. Małoinwaz. 2009: Vol. 4, nr 

2, s. 67-71, IF (0,826) 

MÓJ WKŁAD W POWSTANIE TEJ PRACY POLEGAŁ NA ZAPLANOWANIU BADANIA, OPRACOWANIU METODOLOGII BADANIA, 

WYKONANIU OPERACJI, OCENIE WYNIKÓW ODLEGŁYCH, WYKONANIU ANALIZY I OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH, NAPISANIU 

WSZYSTKICH WERSJI PRACY I POPRAWIENIU JEJ PO UWAGACH RECENZENTÓW. MÓJ UDZIAŁ PROCENTOWY SZACUJĘ NA 

80%. 

 

Wartość IF : 5,497 
Punktacja Min. Nauki: 79 
 

 

c) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW WRAZ Z OMÓWIENIEM ICH 

EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA 

Dynamiczny rozwój chirurgii naczyniowej w ostatnim dwudziestoleciu, oraz rozwój 

nowoczesnych sposobów leczenia, oparty na statystycznej analizie skuteczności terapii 

spowodował, że zainteresowanie badaczy wiąże się głównie z technicznymi aspektami 

leczenia zachowawczego i operacyjnego, takimi jak ilość powikłań, śmiertelność 

okołooperacyjna, drożność pomostu, uniknięcie amputacji, czy udaru mózgu. Z punktu 

widzenia farmakoekonomiki podstawowymi parametrami oceniającymi skuteczność 

leczenia poza ilością i kosztem interwencji oraz czasem hospitalizacji, jest możliwie szybki 

powrót pacjenta do samodzielnego zarobkowania, a przynajmniej do samodzielnej 

egzystencji. Dla świadomego pacjenta możliwość powrotu do swobodnej aktywności 

zawodowej jest równie ważna, jak uratowanie kończyny, czy eliminacja tętniaka. 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Stanisi%E6+Micha%B3+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Majewski+Wac%B3aw+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=%AFurawski+Jakub+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=02&V_00=Le%B6niewska+Kinga+
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Nowoczesna chirurgia naczyniowa jedynie marginalnie traktuje aspekty zdolności do pracy. 

Leczenie jest nastawione na doraźny sukces terapeutyczny i utrzymanie drożności naczynia, 

lub osiągniętego efektu operacyjnego, co nie zawsze jest tożsame ze skutecznym 

przywróceniem zdolności do pracy. Dodatkowo niektóre schorzenia, takie jak tętniak aorty 

brzusznej, czy krytyczne niedokrwienie kończyny, są stygmatyzowane przez społeczeństwo 

z powodu niewiedzy, lub strachu, zakorzenionym w negatywnych doświadczeniach z 

przeszłości. Pacjent kojarzy schorzenia naczyń obwodowych z ryzykiem utraty kończyny i 

śmierci, co utrudnia rozpoczęcie terapii, a po skutecznej interwencji utrudnia powrót do 

normalnego życia.  

Pacjent jest zmuszony przerwać prace zawodową na nieokreśloną z góry ilość czasu, 

zaakceptować ryzyko śmierci i ciężkiego kalectwa związane z interwencją chirurgiczną oraz 

spróbować powrócić do pełnej sprawności, ze świadomością nawrotu schorzenia lub 

pojawienia się odległych komplikacji związanych z metoda leczenia. 

Rola lekarza polega na uwzględnieniu tych wszystkich czynników, oraz poprzez 

podejście kompleksowe, zaproponowanie choremu racjonalnego sposobu powrotu do 

maksymalnej sprawności, z uwzględnieniem oczekiwań chorego. 

Celem zbioru prac było wyjaśnienie istotnego pytania medycznego: czy kompleksowe 

postępowanie polegające na zmianie ścieżki kwalifikacji i przygotowania do operacji, poprzez 

zmianę schematu komunikacji oraz zmniejszenie inwazyjności procedury chirurgicznej, może 

doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka towarzyszącego operacji. 

Celem poprawy kompleksowej opieki nad pacjentem postawiono następujące pytania 

szczegółowe, rozważone w przedstawionych artykułach: 

 Czy reakcja pacjenta na wiadomość o bezobjawowej chorobie naczyniowej 

wymagającej leczenia rożni się w zależności od rodzaju schorzenia 

naczyniowego. 

 Czy odpowiedni schemat komunikacji ułatwia odpowiednią kwalifikację do 

leczenia operacyjnego z uwzględnieniem jego inwazyjności. 

 Czy rodzaj zaproponowanego leczenia ma wpływ na mechanizm podejmowania 

decyzji o operacji. 
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 Czy wprowadzenie zabiegów laparoskopowych do chirurgii aorty przynosi 

korzyści pacjentowi w stosunku do operacji otwartych, w obserwacji 

średnioterminowej. 

 W jakim stopniu techniki endowaskularne oparte na zastosowaniu 

promieniowania jonizującego wpływają na ryzyko przekroczenia bezpiecznej 

dawki promieniowania podczas operacji na tętnicach obwodowych 

 Czy surowicze stężenie prozapalnych cytokin takich jak TNF –Alpha, IL-1 Beta, Il-

6 może być wykorzystywane jako wyznacznik nasilenia zmian zapalnych w 

tętnicy u pacjentów zaplanowanych do pierwotnej i powtórnej rekonstrukcji 

naczyniowej. 

Omówienie: 

Zrozumienie intencji pacjenta, w chwili decyzji o wyrażeniu zgody na proponowane 

leczenie, otwiera przed lekarzem zdecydowanie szersze możliwości terapeutyczne i ułatwia 

wytłumaczenie choremu skomplikowanej materii wyników leczenia chirurgicznego.  

W pracy Attitude towards one's illness vs. attitude towards a surgical operation, displayed by 

patients diagnosed with asymptomatic abdominal aortic aneurysm and asymptomatic 

internal carotid artery stenosis: Int. Angiol. 2012 Vol. 31, nr 4, s. 376-385 omówiono 

zagadnienie rozpoznania bezobjawowej choroby zagrażającej życiu, co jest trudnym 

doświadczeniem dla pacjentów ze względu na konieczność podejmowania decyzji o leczeniu, 

które niesie ze sobą ryzyko powikłań i śmierci. Decyzja pacjenta rzadko opiera się na tych 

samych przesłankach, co kwalifikacja wykonywana przez lekarza. Empiryczne spostrzeżenia 

dotyczące braku zrozumienia przez chorych istoty leczenia i zagrożeń z nim związanych podczas 

wizyt kwalifikujących do operacji, skłoniły nas do podjęcia badań nad mechanizmami 

podejmowania decyzji o zabiegu. Jednocześnie w świetle dylematów leczniczych wynikających 

z wyboru metody leczenia tętniaka aorty brzusznej czy zwężenia tętnicy szyjnej (otwarta czy 

wewnątrznaczyniowa) niezbędne było określenie schematów komunikacji umożliwiających 

ułatwienie pacjentowi podjęcie świadomej i optymalnej decyzji. 

Celem badań była ocena, czy silna początkowa reakcja emocjonalna może prowadzić do 

racjonalnej decyzji o operacji a co za tym idzie sformułowanie praktycznych wskazówek dla 

lekarzy prowadzących rozmowy z bezobjawowymi chorymi, w celu zwiększenia skuteczności 



 

tych rozmów. Badaniem objęto dwie grupy pacjentów, hospitalizowanych z powodu 

bezobjawowego tętniaka aorty brzusznej (AAA) i bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej 

wewnętrznej (ICA). Badania zostały przeprowadzone za pomocą specjalnie skonstruowanej 

ankiety, złożonej z 18 pytań o charakterze półotwartym, z możliwością wyrażenia własnego 

zdania. Pytania ankietowe dotyczyły trzech kategorii psychologicznych i jednej kategorii 

psychospołecznej, mianowicie: 1) obrazu samego siebie i oceny swego życia; 2) stosunku do 

własnej choroby; 3) rodzaju motywacji leżącej u podstaw decyzji o poddaniu się zabiegowi 

operacyjnemu; 4) postaw zajmowanych przez otoczenie społeczne wobec pacjenta i jego 

choroby.  

Uzyskane wyniki różniły się od założonej hipotezy. O ile u każdego z chorych można było się 

spodziewać reakcji emocjonalnej, to sposób radzenia sobie z chorobą, droga podejmowania 

decyzji, motywacja oraz samoocena były powiązane z lokalizacją choroby. Pacjent z 

bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICAS) nie doświadczał takiego 

dysonansu poznawczego jak chory z tętniakiem aorty brzusznej (AAA). Ta zależność oraz 

poziom lęku, który występuje u pacjentów z AAA wymagały opracowania różnych technik 

rozmowy z pacjentami, który zastały ujęte w obydwu publikacjach. Analizując ankiety 

wypełnione po dwóch latach od operacji dochodzi się do następujących wniosków. Ze względu 

na wyjątkowo trudną sytuację życiową, pacjenci z AAA znajdujący się w stresujących 

okolicznościach oczekiwania na operację przejawiają przeważnie negatywny obraz siebie. 

Większość z nich dokonała surowej charakterystyki samych siebie, często obciążając się 

cechami negatywnymi. Pod wpływem choroby ich stosunek do siebie uległ pogorszeniu lub stał 

się chwiejny. Prawdopodobnie ze względu na skuteczne poradzenie sobie ze stresem i 

potraktowanie choroby, jako stresora, który już przeminął i został skutecznie usunięty, grupa 

pacjentów po przebytym wcześniej zabiegu wewnątrznaczyniowym tętniaka aorty brzusznej 

(EVAR) zaprezentowała pozytywny obraz siebie. Osoby po operacji prezentują się, jako 

przeważnie optymistyczne, ze skłonnością do przypisywania sobie pozytywnych i 

prospołecznych cech, właściwie jakby zapominając o określeniach negatywnych. Większość z 

nich przyznała, że po operacji ich stosunek do siebie uległ poprawie. Ponadto, grupa osób 

będących po operacji przejawiła generalnie pozytywną ocenę jakości własnego życia. Własną 

przyszłość ta grupa badanych spostrzega w kategoriach zdecydowanie pozytywnych, z nadzieją 

oczekując na ciekawe wydarzenia. Przedstawione zdecydowanie różne charakterystyki chorych 

przed i po operacji upoważniają do stwierdzenia o ważnym oddziaływaniu skutecznego zabiegu 
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endowaskularnego nie tylko na ciało, lecz i na psychikę pacjenta. Prawdopodobnie, 

doświadczenia związane z wewnątrznaczyniową formą leczenia oraz jej indywidualnie 

stwierdzony efekt, zyskują w ocenie osób będących po operacji rangę ważnego sukcesu z 

własnym udziałem, co pozytywnie modyfikuje zarówno obraz samego siebie, jak i ocenę, 

jakości własnego życia. Poza tym nie bez znaczenia jest tu świadomość zmiany sytuacji 

życiowej ze stresującej na wolną od stanu stresu, związanego głównie z nieoczekiwaną 

informacją o bezobjawowej chorobie zagrażającej życiu oraz z koniecznością dokonania 

trudnego wyboru między groźnym nic nierobieniem i niemniej zagrażającym leczeniem 

operacyjnym. Wyniki dotyczące obaw związanych ze stanem zdrowia nie pozwalają na 

potwierdzenie hipotezy o pozytywnej zmianie w tym zakresie u osób po operacji. Większość 

chorych jest nadal pełna poważnych obaw. Niemal wszyscy badani z tej grupy lękają się 

nawrotu choroby, a spora ich część obawia się śmierci. Wynika to z konieczności stałej kontroli 

oraz okresowych reinterwencji po EVAR jak i ze świadomości pogorszenia ogólnego stanu 

zdrowia w związku z wiekiem i przybywaniem lat.  Interwencja chirurgiczna pozytywnie wpływa 

na postrzeganie własnej osoby i jakość życia, przy niepowikłanym przebiegu.  Lekarze 

prowadzący rozmowy z chorymi w celu zwiększenia efektywności tych rozmów, powinny 

eksponować te spostrzeżenia. Ponadto, warto poddać uważnej refleksji ustalenie dotyczące 

utrzymywania się obaw przed nawrotem choroby i śmiercią, nawet kilka lat po operacji. 

Dowodzi to, bowiem skuteczności takiego prowadzenia rozmowy, w trakcie, której pacjent 

otrzyma bezpośredni komunikat przestrzegający go przed stereotypowym i piętnującym 

charakterem skojarzeń dotyczących lokalizacji choroby („brudne miejsce”), możliwością jej 

gwałtownego zakończenia („tykająca w brzuchu bomba zegarowa”) oraz powikłań związanych z 

leczeniem operacyjnym. Te wskazania powinny być zwłaszcza uwzględniane w przypadku 

pacjentów z obciążonym wywiadem rodzinnym oraz z dodatkowymi schorzeniami. 

Rozwój metod małoinwazyjnych, oraz ich nie zawsze słuszne propagowanie w dobie nowych 

kanałów komunikacji międzyludzkiej, stawia lekarza przed problemem rzetelnej kwalifikacji 

pacjenta do leczenia operacyjnego.  

Trwałość i bezpieczeństwo operacji otwartych przez długie lata były niekwestionowane, 

jednakże rozwój technik endowaskularnych opartych na kontroli radiologicznej spowodował 

wzrost zainteresowania stentowaniem tętnic dotychczas uznawanych za domenę chirurgii 

otwartej. Stentowanie tętnic szyjnych jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych metod leczenia 

w chirurgii naczyniowej. Kontrowersyjne wyniki badań klinicznych, prawdopodobieństwo 



 

wystąpienia powikłań, oraz nie zawsze ewidentne korzyści wynikające z zastosowanej metody 

wewnątrznaczyniowej wymagają szerszego spojrzenia na stentowanie tętnic szyjnych. 

Szczególnie intersujące wydają się dwa aspekty stentowania tętnic szyjnych: mechanizm 

podejmowania zgody na operację teoretycznie małoinwazyjną, ale cechującą się wysokim 

ryzykiem udaru mózgu w porównaniu do operacji klasycznej, oraz narażeniem na wpływ 

promieniowania jonizującego, jako dodatkowego czynnika wczesnych i odległych powikłań. 

W przypadku bezobjawowego zwężenia tętnic szyjnych, jak wykazano w uprzednio 

prezentowanej pracy, pacjenci aktywnie poszukują informacji na temat schorzenia. W sposób 

naturalny może powstawać presja na zastosowanie metody, w opinii pacjenta, mniej 

inwazyjnej, niezależnie od dodatkowego ryzyka generowanych przez tę metodę. 

W pracy Reasons underlying the consent to endovascular treatment, displayed by 

patients diagnosed with asymptomatic internal carotid artery stenosis. Med. Sci. Monit.  

2014 : Vol. 20, s. 1503-1509, kontynuując tematykę podjętą w poprzednim artykule oceniono 

proces wyrażania zgody na stentowanie bezobjawowego zwężenia tętnic szyjnych 

wewnętrznych, z perspektywy pacjenta. Podejmowanie takiej decyzji jest zdecydowanie 

łatwiejsze w objawowym przebiegu choroby, gdyż wtedy związek przyczynowo-skutkowy jest 

jasny: „brak operacji - niedokrwienie mózgu (afazja, zaburzenia zmysłowe i poznawcze) – 

śmierć”. Jeśli jednak choroba przebiega bezobjawowo, to pacjent z trudem uwierzy w diagnozę 

lekarską i w to, że jak najszybciej musi podjąć decyzję o poddaniu się (lub nie) operacji. Z zasady 

nie uwzględnia się psychologicznych aspektów sytuacji trudnej dla chorego pomija jego 

przeżycia, jako odbiorcy szokująco negatywnej informacji o chorobie zagrażającej życiu. Lekarz 

uważa, że fachowo sformułowany komunikat został właściwie odebrany przez pacjenta, 

zakładając, że to wystarcza, aby pacjent stał się równoprawnym uczestnikiem procesu leczenia, 

w pełni gotowym do podjęcia natychmiastowej i racjonalnej decyzji o operacji. Rzeczywistość 

kliniczna i obserwacje psychologiczne wskazują na obarczenie takiego założenia podwójnym 

błędem. Po pierwsze, lekarz najczęściej nie jest odpowiednio przygotowany do 

przeprowadzania tak trudnych rozmów. Poziom jego kompetencji komunikacyjnych i 

psychologicznych nie jest wysoki. Poza tym w warunkach poradni lekarz pracuje zazwyczaj pod 

silną presją czasu, więc przekazuje informacje szybko i wybiórczo oraz jest skłonny raczej ucinać 

pytania, aniżeli udzielać na nie wyjaśnień. Proces podejmowania przez pacjenta ważnej decyzji 

życiowej w krańcowo trudnej sytuacji, rzadko opiera się na przesłankach istotnych dla lekarza. 

Zgoda pacjenta na operację jest raczej efektem ulegania zewnętrznej presji, aniżeli świadomym 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Med+Sci+Monit+
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wyborem opartym na fachowych argumentach. W trudnej i nieoczekiwanej sytuacji pacjent 

doświadcza dysonansu poznawczego, związanego z nagłym i silnym napięciem oraz z 

negatywnymi emocjami. Najprawdopodobniej chory nie rozumie sensu argumentacji 

medycznej, gdyż skupia się na poradzeniu sobie z doświadczanymi emocjami i dysonansem. 

Pacjenci podejmują decyzję o poddaniu się operacji w trudnych warunkach poradnianych, 

pozostając pod presją czasu, nagłej informacji o zagrożeniu własnego życia i doświadczanych w 

związku z tym negatywnych emocji, lecz jak najszybciej przystępują do weryfikowania jej 

trafności. Najpierw jest to zaprzeczanie, niedowierzanie i szok, jako pierwsze reakcje na 

nieoczekiwaną wiadomość o chorobie wymagającej interwencji chirurgicznej. Doświadczany 

dysonans poznawczy i silne emocje wzmacniane obawami dotyczącymi pooperacyjnego stanu 

zdrowia, czynią pacjenta podatnym na sugestie lekarza. W sposób daleki od racjonalności 

zostaje podjęta zewnętrznie umotywowana decyzja o poddaniu się operacji. Po czym następuje 

weryfikowanie informacji na temat choroby, możliwości i skutków jej leczenia oraz 

konsekwencji niepoddania się zabiegowi, co prowadzi do zmiany umotywowania decyzji o 

operacji, a w konsekwencji do zniesienia dysonansu poznawczego i redukcji związanego z nim 

napięcia. Dlatego podjęta decyzja jest przeważnie oceniana, jako „konieczna” i racjonalna. 

Pacjenci zakwalifikowani do stentowania tętnic szyjnych (CAS) nie traktują decyzji, jako dobrej, 

czy złej, jest ona raczej konieczna i wewnętrznie motywowana. Zmiana podejścia może 

świadczyć o potraktowaniu choroby, jako pewnej przeszkody życiowej, którą można pokonać z 

pomocą lekarzy. Zmiana podejścia może również świadczyć o tym, że na bazie uzyskanych 

informacji pacjenci przeprowadzają dramatyczną kalkulację: czy „lepsze” jest świadome 

obarczanie bliskich sobą niedołężnym i cierpiącym, z zaburzeniami psychicznymi po 

nieuchronnym udarze; czy też - sobą z podobnymi objawami, lecz jednak mniej 

prawdopodobnymi po operacyjnym leczeniu choroby. Niezależnie od trafności tych 

interpretacji należy uznać, że decyzje pacjentów mają przede wszystkim charakter adaptacyjny 

do choroby, jako nieoczekiwanej sytuacji trudnej, w drastyczny sposób pogarszającej, jakość ich 

życia. Zwraca uwagę, że niezależnie od metody operacyjnej, pacjent ze zwężeniem tętnicy 

szyjnej wewnętrznej wykazuje tendencję do zasięgnięcia drugiej opinii medycznej, co powinno 

być uwzględniane przez lekarzy kwalifikujących do leczenia operacyjnego. Z pracy płyną 

następujące wnioski praktyczne pozwalające wpłynąć na poprawę praktyki klinicznej: a) W 

procesie podejmowania decyzji o operacji przez bezobjawowych pacjentów emocjonalna 

reakcja na informację o chorobie i negatywne skojarzenia ze stanem pooperacyjnym prowadzą 

do decyzji umotywowanej wewnętrznie i ocenianej, jako konieczna. a) Znaczącym czynnikiem 



 

wskazanej zmiany jest uzyskanie dodatkowych informacji od lekarza prowadzącego lub innego 

specjalisty. b) Po postawieniu diagnozy warto zaplanować przynajmniej dwie rozmowy z 

chorym. Pierwsza z nich powinna zawierać informację o chorobie, kolejny termin wizyty oraz 

wskazanie na konieczność oswojenia się z diagnozą i uporania z emocjami związanymi  z 

dysonansem poznawczym. c) Zasadniczym celem drugiej rozmowy byłoby rozwianie 

ewentualnych wątpliwości i powtórzenie, (jeśli trzeba) tych argumentów na rzecz operacji, 

które mogą obniżyć poziomu lęku przed powikłaniami neurologicznymi i zaburzeniami 

psychicznymi. Wskazane, aby druga rozmowa była skoncentrowana na poprawie, jakości życia 

wskutek uwolnienia się od choroby i związanych z nią zagrożeń oraz odbywała się w obecności 

osoby bliskiej pacjentowi i otwartej na racjonalne argumenty lekarza. Uzupełnieniem 

przedstawionych dwóch prac są publikacje ujęte w pkt 6.2.2. 

  

Ważnym elementem takiej rozmowy jest przedstawienie bezpieczeństwa operacji stentowania 

tętnic szyjnych, w tym bezpieczeństwa radiologicznego. Każdy operacja czy zabieg 

diagnostyczny z użyciem promieniowania jonizującego niesie w sobie ryzyko stochastycznego i 

deterministycznego efektu promieniowania. Efekt deterministyczny bezpośrednio zależy od 

wielkości dawki i stwarza możliwość powikłań wczesnych; efekt stochastyczny promieniowania 

zależy od wielkości dawki, lecz jego nasilenie i moment wystąpienia są trudne do przewidzenia. 

W przypadku efektu stochastycznego, prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu 

złośliwego wzrasta znacząco przy otrzymanej dawce powyżej 10mSv - co odpowiada 

przeciętnej tomografii komputerowej. Wysoka dawka promieniowania jonizującego (efekt 

determistyczny) może doprowadzić do zaburzeń hematologicznych, zaburzeń ze stronu skory 

oraz układu pokarmowego. Najczęściej występuje ostre uszkodzenie skóry, które może ię 

pojawić do 30 dni od zabiegu. Zmiany skórne pojawiają się najczęściej po przekroczeniu AIR 

Kerma (AK) 2Gy, jednakże opisywane są przypadki mniejszych dawek powodujących zmiany 

skórne w tym owrzodzenia. W odróżnieniu od innych operacji w obrębie naczyń obwodowych, 

aspekt narażenia na działanie promieniowania jonizującego w stentowaniu tętnic szyjnych jest 

w sposób nieuzasadniony traktowany marginalnie. W pracy Patient radiation exposure during 

carotid artery stenting Vascular : 2015: Vol. 23, nr 2, s. 154-160 przedstawiono wnioski z 

analizy retrospektywnej stentowania tętnic szyjnych (CAS) u 160 chorych, wyodrębniając 

główne czynniki narażenia na wysoką dawkę promieniowania. U 80% analizowanych chorych 

całkowita AIR Kerma (AK) był mniejsza od 0.5 Gy, u 17% przekraczała 0.5 Gy. U 3% chorych 

notowano dawki powyżej 1 Gy. Średni całkowity DAP dla stentowania tętnic szyjnych wynosił 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Vascular+
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54 Gy cm². Średnia AK (fluoroskopia), AK (ekspozycja), całkowite AK i DAP (fluoroskopia), DAP 

(eksopzycja), całkowity DAP u pacjentów z BMI >30 ulegały istotnemu wzrostowi w porównaniu 

do przedziału BMI 18-24.9 (H=40.2, df=2; p=0.0000001 oraz p=0.000003, odpowiednio) 

Z przedstawionych danych wynika, że stentowanie tętnic szyjnych jest relatywnie bezpiecznym, 

z punktu widzenia narażenia na promieniowanie jonizujące zabiegiem. Dawka otrzymana przez 

pacjenta rzadko przekracza 1Gy. Czynniki wpływające na zwiększenie dawki promieniowania 

można podzielić na zależne od operatora i niezależne od operatora. Na podstawie analizy 

statystycznej do czynników niezależnych od operatora zaliczono indeks masy ciała oraz stopień 

trudności zwężenia (zagięcie, tętnicy, trudny dostęp, nitkowate zwężenie). Do czynników 

zależnych od operatora należy umiejętność korzystania z optymalnych ustawień aparatury, 

zmniejszenie ilości projekcji, sprawność manualna w posługiwaniu się sprzętem 

endowaskularnym. Głównymi przyczynami przekroczenia dawki promieniowania były wysoki 

BMI oraz stopień trudności zwężenia, wymagający powtarzających się serii angiografii 

subtrakcyjnej DSA oraz wydłużonego czasu fluoroskopii. Przy zwężeniach powyżej 90% do 

wprowadzenia stentu była niezbędna predylatacja, co powodowało zwiększenie czasu 

fluoroskopii i ekspozycji. Zmniejszenie dawki można osiągnąć przez odpowiednie 

wykorzystywanie aparatury, minimalizując ilość serii angiografii subtrakcyjnej (DSA) i prace na 

zachowanym obrazie DSA. Wprowadzanie protekcji mózgowej nie jest czynnikiem ryzyka 

zwiększonej dawki promieniowania, ponieważ w dominujących obecnie systemach 

wprowadzenie protekcji jest tożsame z przejściem prowadnikiem przez zmianę. Zwrócono 

uwagę na parametry techniczne aparatury oraz umiejętność personelu w posługiwaniu się 

dostępnymi środkami technicznymi ochrony radiologicznej pacjenta. Zmian konta ustawienia 

źródła promieniowania i panelu cyfrowego zwiększa dawkę promieniowania otrzymaną przez 

pacjenta, co jest spowodowane zwiększeniem „drogi” promieniowania przez ciało pacjenta.  

Zakładając stosowanie w interwencjach z użyciem promieniowania jonizującego zasady ALARA 

(as low as reasonably achievable), należy przyjąć, że jeszcze na etapie kwalifikacji powinno się, 

wykluczyć ze stentowania osoby nadmiernie otyłe oraz, osoby z trudną anatomią dla zabiegu 

wewnątrznaczyniowego. Zabiegi stentowania tętnic szyjnych nie mogą być wykonywane przez 

zespoły z niską świadomością zasad ochrony radiologicznej. Stentowanie pacjentów z wysokim 

BMI oraz trudną anatomią zmiany, jest zasadne jedynie w razie istnienia istotnych 

przeciwwskazań medycznych do operacji otwartej. 

Informacja o ryzyku radiologicznym powinna być przedstawiana choremu podczas kwalifikacji 

doleczenia. Dodatkowe publikacje na temat bezpieczeństwa radiologicznego, będące 



 

rozwinięciem tematu bezpieczeństwa radiologicznego są przedstawione w rozdziale 6.2.6. 

autoreferatu. 

Właściwa kwalifikacja pacjenta do operacji na tętnicach obwodowych, w tym na aorcie 

brzusznej, powinna uwzględniać nie tylko aspekt morfologiczny i psychologiczny, ale również 

ogólnomedyczny trend do zmniejszenia urazu okołooperacyjnego. Wdrożenie procedur 

minimalnie inwazyjnych spełnia oczekiwania pacjenta wobec interwencji chirurgicznej. Na 

przełomie lat 90-tych i 2000-ch równolegle były rozwijane dwa podejścia do zmniejszenia 

inwazyjności operacji w obrębie aorty brzusznej: operacje laparoskopowe i operacje 

wewnątrznaczyniowe. Niejednoznaczne wyniki pierwszych pokoleń stentgraftów aortalnych 

dawały szansę chirurgii laparoskopowej i robotycznej zostać podstawowym sposobem leczenia 

tętniaków aorty brzusznej i rozległej niedrożności aortalno-biodrowej. Ze względu na 

ograniczenia sprzętowe i długą krzywą uczenia się pierwszym krokiem w laparoskopii aorty 

powinny być operację hand-assisted, zapewniające większe bezpieczeństwo chorego na 

wypadek konwersji podczas krzywej uczenia się.  Artykuł Hand-assisted laparoscopic aortic 

surgery as an initial step towards totally laparoscopic techniques in patients with aorto-iliac 

occlusion in critical limb ischaemia. Wideochir. Tech. Małoinwaz.  2009 : Vol. 4, nr 2, s. 67-

71 wykazał jedynie nieznaczne korzyści z laparoskopii z porównaniu do operacji klasycznych z 

laparotomią środkową. Do procedury laparoskopowej zakwalifikowano 15 chorych (mediana 

wieku 53 min 41 max 64) z niedrożnością aortalno-biodrową i krytycznym niedokrwieniem 

kończyn dolnych, Grupę kontrolną stanowiło 15 chorych (mediana wieku 58 lat min 40 max 73) 

o podobnym ryzyku operacyjnym, operowanych sposobem klasycznym przez ten sam zespół 

operacyjny. Oceniano czas trwania operacji, czas zakleszczenia aorty, utratę krwi, ilość płynów 

przetoczonych, czas pobytu na intensywnej terapii, natężenie bólu pooperacyjnego oraz czas 

hospitalizacji pooperacyjnej, wraz ze stanem chorych w 30 dniu po operacji. Dodatkowo 

dokonano oceny wyników po roku od operacji Wszyscy chorzy z grupy I i II przeżyli 30 dniowy 

okres pooperacyjny. Nie zaobserwowano różnicy w występowaniu poważnych powikłań 

pooperacyjnych w okresie obserwacji. Czas trwania operacji klasycznej (mediana 136 min) był 

znamiennie p<0,01 krótszy od czasu trwania procedury laparoskopowej (mediana 190 min). Nie 

stwierdzono różnicy w czasie zakleszczenia aorty. Śródoperacyjna utrata krwi w obydwu 

grupach wynosiła 350 ml (min 130 max 600) i nie wykazywała różnic pomiędzy grupami. Pobyt 

na OIOM wynosił 21 godzin (min 16 max 48) dla grupy laparoskopowej i był znamiennie krótszy 

(p<0,01) od grupy techniki klasycznej 70 godzin (min 24, max 56). Chorzy podczas procedury 

laparoskopowej otrzymywali około 1500 ml płynów mniej lecz nie była to różnica statystycznie 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Wideochir+Tech+Ma%B3oinwaz+
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istotna. Czas hospitalizacji pooperacyjnej był krótszy o 2 dni w procedurze laparoskopowej, 

jednakże nie była to różnica istotna statystycznie. Wszyscy chorzy przeżyli roczny okres 

obserwacji. Nie występowały różnice pomiędzy grupami w obserwacji średnioterminowej. Ze 

względu na trudność w opanowaniu techniki laparoskopowego preparowania dużych naczyń 

oraz szycia naczyniowego, w sposób jednorodny, przez cały zespół chirurgiczny, nie powiodło 

się wprowadzenie laparoskopii w chirurgii aorty, jako rutynowego sposobu leczenia. Relatywna 

łatwość i krótsza krzywa uczenia się w przypadku operacji endowaskularnych, pomimo 

większych kosztów zabiegu, powoduje wybór metody endowaskularnej bardziej naturalnym w 

porównaniu do pełnej laparoskopii lub laparoskopii w trybie hand-assistd. Spostrzeżenia 

zawarte w pracy zostały potwierdzone przez późniejszą międzynarodową praktykę kliniczną. 

Obecnie laparoskopia aorty jest zjawiskiem marginalnym, a ponad połowa interwencji w 

obrębie aorty brzusznej jest wykonywana wewnątrznaczyniowo przezskórnie. Dowodzi to, że 

metody potencjalnie mniej inwazyjne nie zawsze przynoszą rzeczywiste korzyści.  

Przedstawione stwierdzenia pozwalają na przejście do dyskusji nad zagadnieniem jakości i 

trwałości operacji na naczyniach obwodowych. Chirurgia naczyniowa, niezależnie od metody 

operacji, nie istnieje bez podjęcia tematu restenozy w obrębie zespolenia bądź miejsca po 

endowaskularnej interwencji. Wysiłki teoretyczne i technologiczne są skierowane na 

zmniejszenie występowania zjawiska restenozy, a tym samym zmniejszenie ilości reinterwencji. 

Od wielu lat podejmowane są próby wynalezienia markerów biochemicznych świadczących o 

ryzyku występowania restenozy. W kardiologii, za jeden z czynników prognostycznych 

związanych z prawdopodobieństwem występowania zawału serca, również w przebiegu 

restenozy, przyjmowało się podwyższone stężenie białka C-reaktywnego o wysokiej swoistości 

(hs-CRP) interleukiny I (IL-1), interleukiny 6 (Il-6) oraz czynnika martwicy nowotworów alfa 

(TNF-alpha). W chirurgii naczyń obwodowych podejmowano szereg prób wykazania 

podwyższonego stężenia wymienionych cytokin prozapalnych jako wskaźników 

prognostycznych pierwotnego lub wtórnego zwężenia tętnic kończyn dolnych. W pracy IL-6, 

TNF-alpha, IL-1-beta arterial wall expression is independent of serum concentration in 

patients sustaining primary or secondary open vascular reconstructions.  Int. Angiol. 2010 : 

Vol. 29, nr 6, s. 496-506 stwierdzono, że powszechnie uznawane za znaczące markery 

stabilności blaszki miażdżycowej i restenozy interleukiny prozapalne takie jak IL-6, TNF-alpha, 

IL-1-beta nie sprawdzają się, jako surowiczy wyznacznik stanu zapalnego w obrębie naczynia 

tętniczego kończyn dolnych i nie mogą świadczyć nasileniu zmian zapalnych w obrębie blaszki 

miażdżycowej. Badanie wymagało pobrania skrawku pełnej ściany tętnicy u 40 chorych w 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data12.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&B_00=015&C_00=3&D_00=0.000&mask=2&F_00=26&V_00=Int+Angiol+


 

różnych stadiach klinicznych przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Unikalność badania 

polegała na pobraniu do analizy miejsca planowanego zespolenia, po jego uprzednim 

opracowaniu chirurgicznym celem zapewnienia lepszych warunków hemodynamicznych 

zespolenia. W piśmiennictwie wyjątkowo rzadko spotyka się pracę wykorzystujące 

jednocześnie materiał ze ściany tętnicy oraz surowice krwi obwodowej do oceny zmian 

zapalnych w schorzeniach naczyniowych. W omawianej pracy metodami histologicznymi, 

immunohistochemicznymi i immunochemicznymi oznaczano stężenia surowicze i tkankowe 

cytokin powszechnie uważanych za prozapalne (Il-1Beta, Il-6, TNF-alpha). Te interleukiny były 

podawane w niektórych publikacjach, jako mające znaczenie w określeniu 

prawdopodobieństwa wystąpienia mięśnia sercowego. Surowicze stężenie Il-1-Beta, Il-6, TNF-

alpha nie korelowały ze stopniem nasilenia zmian zapalnych w blaszce miażdżycowej w badaniu 

histochemicznym. Również w badaniach immunohistochemicznych nie stwierdzono korelacji 

pomiędzy stopniem nasilenia zapalenia w ścianie naczynia – wyrażonego ekspresją Il-1-Beta, Il-

6, TNF-alpha a surowiczym stężeniem omawianych cytokin. Wyniki otrzymane w badaniu 

poddają w wątpliwość próby przełożenia zjawisk biochemicznych, stwierdzanych w zwężeniach 

naczyń wieńcowych na naczynia obwodowe. Zastanawiającym zjawiskiem było stwierdzenie 

braku różnic pomiędzy nasileniem stanu zapalnego w preparatach z pierwotnej i powtórnej 

interwencji. Oznacza to, że proces zapalny w miażdżycy i w restenozie ma podobną genezę, a 

jego nasilenie przekłada się na stopień zaawansowania zmian w tętnicy. Jedyną istotną różnicą 

była, zmiana w stężeniu IL-6 u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem, która wynikała z 

niedokrwienia tkankowego, a nie zmian w ścianie tętnicy w miejscu udrożnienia i planowanego 

zespolenia. W operacjach pierwotnych i operacjach wtórnych wzmożoną ekspresja Il-1Beta, Il-

6, TNF-alpha występowała w obrębie błony wewnętrznej na pograniczu ze skrzepliną 

przyścienną w odcinkach uszkodzonego śródbłonka. W obrębie błony środkowej główne 

zmiany zapalne stwierdzano w pobliżu blaszki sprężystej wewnętrznej oraz w okolicy vasa 

vasorum. Zwraca uwagę brak wzrostu surowiczego stężenia Il-1Beta i TNF-alpha w odpowiedzi 

na krytyczne niedokrwienie. Przekładając wiedzę zdobytą podczas badań, wydaję się, że obecny 

trend w stosowaniu technologii lekowych w leczeniu edowaskularnym w zmianach 

pierwotnych i restenozach ma immunohistochemiczne uzasadnienie. Dodatkowo, należy 

podkreślić, zasadność racjonalność stosowania terapii przeciwpłytkowej u pacjentów z 

miażdżycą, ze względu na przewagę zmian zapalnych w okolicy uszkodzonego śródbłonka, 

gdzie w preparatach histologicznych widoczna jest skrzeplina przyścienna. Również, rutynowe 

zastosowanie leków z grupy statyn w przypadku chorych leczonych z powodu miażdżycowego 



19  

niedokrwienia kończyn dolnych, wpływa nie tylko na stabilizację lipidogramu, ale sprzyja 

gojeniu się uszkodzonego śródbłonka w zmianach pierwotnych i w restenozach. Zmniejszenie 

stanu zapalnego w obrębie uszkodzonej przez proces chorobowy lub interwencję tętnicy ma 

pozytywny wpływ na zapobieganie restenozie i obniża prawdopodobieństwo reinterwencji. 

Uzyskane wyniki mogą być przyczynkiem do rozważenia wprowadzenia technologii lekowych w 

operacjach otwartych. Prace stanowiące rozwinięcie ww. tematu są ujęte w rozdziałach 6.2.3., 

6.2.4. i 6.2.5. autoreferatu 

 

Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 

Ustalono, że: 

 Reakcja pacjenta na wiadomość o bezobjawowej chorobie naczyń obwodowych 

zagrażającej życiu, zmienia postrzeganie własnej osoby, oraz zależy od lokalizacji i 

rodzaju schorzenia naczyń obwodowych. Występują istotne różnice w reakcjach 

pacjentów z tętniakami aorty brzusznej a zwężeniami tętnic szyjnych. 

 Stworzenie odpowiedniego schematu komunikacji opartego na zaplanowaniu rozmowy 

uwzględniającej rodzaj i lokalizację schorzenia naczyń obwodowych, stan emocjonalny 

pacjenta oraz zaangażowanie rodziny chorego, umożliwia rzetelną kwalifikację chorego 

do leczenia operacyjnego. Należy wyjaśnić choremu, że jego oczekiwania wobec 

leczenia operacyjnego mogą być różne od prognozowania lekarskiego. Charakter 

inwazyjności zaproponowanej interwencji chirurgicznej ma niewielki wpływ na 

mechanizm podejmowania decyzji. Najistotniejszym elementem, w podejmowaniu 

zgody na operacje na tętnicach obwodowych, jest włączenie przez pacjenta 

mechanizmu racjonalizacji choroby i radzenia sobie z przeżyciem stresogennym. 

Odpowiednie przedstawienie ryzyka towarzyszącego interwencji małoinwazyjnej 

powoduje wzrost motywacji wewnętrznej chorego z urealnieniem oczekiwań wobec 

lekarza i leczenia operacyjnego.   

 Wprowadzenie metod laparoskopowych, jako potencjalnie mniej inwazyjnych, nie 

przynosi istotnych korzyści dla pacjenta w porównaniu do operacji klasycznych na 

tętnicach obwodowych. Zysk z potencjalnej mniejszej inwazyjności zabiegu 

laparoskopowego jest niwelowany przez czas trwania operacji i czas niedokrwienia 

kończyn podczas wykonywania zespoleń w technice laparoskopowej. W chirurgii 

naczyniowej zabiegi laparoskopowe dodatkowo są wypierany przez operacje 

wewnątrznaczyniowe, w których obserwuje się rzeczywiste korzyści dla pacjenta. 



 

 Podczas operacji wewnątrznaczyniowych na tętnicach obwodowych z 

wykorzystywaniem promieniowania jonizującego, dochodzi do powstania ryzyka 

deterministycznego i stochastycznego promieniowania dla pacjenta. 

Zidentyfikowano, że wysoki indeks masy ciała oraz skomplikowana anatomia zmiany 

wraz ze stopniem zwężenia tętnicy, w sposób statystycznie istotny wpływają na 

wzrost otrzymanej dawki i ryzyko powikłań popromiennych. Powyższe czynniki 

anatomiczne muszą być bezwzględnie brane pod uwagę podczas kwalifikacji pacjenta 

do stentowania tętnic szyjnych.  

 Surowicze stężenie prozapalnych cytokin takich jak TNF–alpha, IL-1-Beta, Il-6 nie 

może być wykorzystywane, jako wyznacznik nasilenia zmian w tętnicy u pacjentów 

zaplanowanych do pierwotnej i powtórnej rekonstrukcji naczyniowej. Il-6 może być 

czynnikiem określającym stopień nasilenia niedokrwienia kończyn dolnych w 

przebiegu choroby. Nasilenie ekspresji tych cytokin w ścianie naczynia zależy od 

stopnia uszkodzenia śródbłonka w przebiegu miażdżycy. 

Omówione wnioski doprowadziły do zmiany praktyki w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń, 

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, wyboru inwazyjności 

leczenia i sposobów komunikacji z pacjentem. Są one niezbędnymi elementami leczenia 

kompleksowego, zapewniającego skuteczność i bezpieczeństwo operacji na naczyniach 

obwodowych. 
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6.1 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Analiza bibliometyczna dorobku naukowego z wyłączeniem cyklu prac stanowiących 

„osiągnięcie naukowe” sporządzona przez Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Zbiorczy wykaz publikacji oraz ocena dorobku naukowego 
na stopień doktora habilitowanego (poza osiągnięciem) 

 
 

 liczba prac punktacja IF punktacja MNiSW 

prace oryginalne: 
   

publikacje z IF 
13 18,120 247 

publikacje bez IF 
39 - 209 

prace poglądowe, kazuistyczne 
- - - 

podręczniki akademickie 
/monografie/ 

- - - 

rozdziały 

4 - 13 

razem  

56 18,120 469 

komunikaty naukowe: 
 

na zjazdach 
ogólnokrajowych 

57 

na zjazdach zagranicznych 

14 

 



 

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac                                     

w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako 

uczestnika badań wieloośrodkowych). 

 

A. w piśmiennictwie posiadającym „impact factor” – chronologicznie 

  

Rok Tytuł czasopisma IF KBN/MNiSW IC 

2004 

2005 

2007 

2007 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2012 

2012 

2013 

2014 

 

1.   Langenbecks  Arch. Surg. 

2.   Int. Angiol. 

3.   Int. Angiol. 

4.   Angiology 

5.   Vasa 

6.   Vasa 

7.   Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 

8.   Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 

9.   Kardiochir. Torakochir. Pol. 

10. Ann. Thorac. Surg.  

11. Phlebology 

12. Vascular 

13. Med. Sci. Monit. 

1,013 

0,808 

0,933 

0,625 

0,867 

0,867 

2,872 

2,872 

0,135 

3,454 

1,458 

1,000 

1,216 

 

 

9 

10 

20 

13 

13 

13 

32 

32 

15 

35 

25 

15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,42 

Łącznie liczba prac: 13  Łącznie liczba punktów 18,120 247 9,42 

B. w czasopismach bez „impact factor” 

Liczba prac: 38  Suma punktów 

  

203 

 

II. Opisy przypadków – liczba prac: 

A. w czasopismach z „impact factor” …..… , punkty 

B. w czsopismach bez „impact factor”…..…, punkty 

   

III.  Prace poglądowe – liczba prac: 

A. W czasopismach z „impact factor”…….. , punkty 

B. W czasopismach bez „impact factor”…....,punkty 

   

 

IV. Rozdziały w podręcznikach: 

A. Międzynarodowych, liczba …………….. 

B. Krajowych, liczba:  4 

C. Autorstwa…. lub redakcje podręcznika…….. 
 

V. Prace popularno-naukowe i inne 

Liczba:  2 
 

Łączna punktacja: IF = 18,120     KBN/MNiSW = 450  ; IC = 9,42 
 

Informacje dodatkowe: 
 

VI. Liczba streszczeń: 

A. Ze zjazdów międzynarodowych:  14   (bez punktacji) 

B. Ze zjazdów krajowych :  57   (bez punktacji) 
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Szczegółowy podział prac oryginalnych ( poza osiągnięciem) 
 

 liczba  

prac 

punktacja  

IF 

punktacja 

MNiSW 

jedyny autor 
2 - 12 

pierwszy autor lub 

równorzędny  

9 3,192 83 

autor drugi, autor ostatni 

lub korespondencyjny 

14 6,951 156 

razem 25 10,143 251 

 

              Zjazdy naukowe organizowane przez towarzystwa naukowe 

 
Indeks Hirscha (wg Web of Science) : 4 

Liczba cytowań (bez autocytowań, wg Web of Science): 30 

 

6.2 Tematyka pozostałych prac badawczych. 

Moja pozostała działalność naukowa dotyczy oceny wpływu operacji na naczyniach 

obwodowych na zdolność do pracy, aspektów psychologicznych decyzji o operacji i 

opracowania ścieżek komunikacji z pacjentem ze schorzeniem tętnic obwodowych; wpływu 

zjawiska niedokrwienia - reperfuzji na okres pooperacyjny pacjenta; określenia biologicznych 

markerów stanu zapalnego w poszczególnych stadiach niedokrwienia; przewidywalności 

reinterwencji, poprzez analizę ultrastrukturalną budowy naczyń tętniczych i żylnych kończyn 

dolnych; zmniejszenie inwazyjności procedur zabiegowych w chirurgii naczyniowej. Pragnę 

podkreślić, że wyniki prac badawczych, w których brałem aktywny udział przyczyniły się do 

 referaty 

 

prezentacje 

plakatowe 

 

materiały zjazdowe 

w czasopismach / 

suplementach 
inne 

zjazdy 

ogólnokrajowe 

57 - 47 10 

zjazdy 

międzynarodowe 

14 - 8 6 

razem 
71 - 55 16 



 

wprowadzenia nowych technik czy do modyfikacji dotychczasowych schematów 

postępowania w Klinice Chirurgii ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu. 

 

6.2.1. Zdolność do pracy po leczeniu chirurgicznym i zachowawczym w chorobach naczyń 

obwodowych 

Najbardziej pożądanym efektem leczenia zachowawczego i chirurgicznego schorzeń naczyń 

obwodowych jest nie tylko obniżenie ryzyka śmierci czy utraty kończyny, ale również poprawa 

jakości życia poprzez umożliwienie zarobkowania. W cyklu publikacji przeprowadziłem analizę 

orzecznictwa o niezdolności do pracy w poszczególnych schorzeniach naczyń obwodowych, co 

umożliwiło wykazanie typowych błędów orzeczniczych oraz złego rozumienia intencji leczenia 

naczyń obwodowych przez lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy orzeczników ZUS i KRUS. 

Prace dotyczące zdolności do pracy przed i po leczeniu tętnic obwodowych są niezmiernie 

rzadkie w piśmiennictwie. Publikacje koncentrują się na aspektach trwałości zabiegu i na 

aspektach jakości życia, jednakże nikt nie publikował dotychczas na temat możliwości powrotu 

zarobkowania po operacjach na tętnicach i żyłach obwodowych. W moich publikacjach 

wykazałem, ze dotychczasowa praktyka orzecznicza opierała się głównie na przesłankach 

subiektywnych (np. wielkość blizny pooperacyjnej). Ze względu na brak klarownych wytycznych 

orzeczniczych w schorzeniach naczyń obwodowych, w systemie ubezpieczeń społecznych, 

zaproponowałem nowe zasady postepowania orzeczniczego w schorzeniach tętnic i żył 

obwodowych oraz w obrzęku limfatycznym. Wniosku zawarte w publikacjach były 

przedstawiane podczas szkoleń lekarzy orzeczników ZUS i KRUS i bez wątpienia wpłynęły na 

praktykę orzeczniczą. Dodatkowo wykazałem problemy wynikające z zastosowania zbyt 

agresywnych metod leczenia w niezagrażających życiu schorzeniach naczyń obwodowych. 

Praca Intensive decongestive treatment restores ability to work in patients with advanced 

forms of primary and secondary lower extremity lymphoedema. Phlebology 2012 : Vol. 27, nr 

7, s. 347-351 jako jedna z pierwszych w sposób przedmiotowy udokumentowała zasadność 

intensywnego postępowania w obrzęku limfatycznym I określiła możliwości powrotu do pracy 

pacjentów ze słoniowacizną. W odróżnieniu od innych publikacji, gdzie dokumentowano 

jedynie stopień redukcji obrzęku, udało się wykazać wpływ terapii na przywrócenie zdolności 

do zarobkowania i nauki u większości pacjentów. W pracy Unjustified diagnosis of Raynaud's 

disease may lead to judicial decisions over non-existing medical condition. Orzecz. Lek.2009 : 

T. 6, nr 1, s. 13-16; przedstawiłem konsekwencje sądowe oraz społeczne płynące z 
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nieuzasadnionego rozpoznawania zespołu Raynaud. Uwzględniono przypadkowość i 

bezkrytyczność w rozpoznaniu choroby Raynaud oraz wykazano zagrożenia płynące z 

nieuzasadnionego rozpoznania dla pacjenta i dla systemu ubezpieczeń społecznych. W artykule 

Evaluation of the criteria influencing certification regarding the ability to work on patients 

after open or endovascular operations on the arterial system of lower limbs.  Acta Angiol. 

2008 : Vol. 14, nr 1, s. 9-17 przedstawiłem krytyczną analizę dotychczasowej linii orzecznictwa 

lekarskiego w operacjach na tętnicach obwodowych, opartej w głównej mierze na 

subiektywnych wrażeniach lekarzy. We wnioskach zaproponowano szczegółowe zasady 

orzekania o niezdolności do pracy w odniesieniu do rodzaju interwencji na naczyniach 

obwodowych i jej skuteczności. W artykule Thoracoscopic sympathectomy in treatment of 

upper extremity hyperhydrosis - improved quality of life, or restored ability to work? 

Possible problem in medical certification. Orzecz. Lek. 2008 : T. 5, nr 2, s. 82-85. 

Udokumentowałem paradoksalne zmniejszenie zdolności zarobkowania u pacjentów 

operowanych z powodu nadpotliwości dwu i czterokończynowej, ze względu na zjawisko 

pooperacyjnej nadpotliwości wyrównawczej. Zwrócono uwagę na brak wykorzystania 

wszystkich możliwości leczenia zachowawczego przed kwalifikacją do wielokrotnych 

interwencji chirurgicznych. W artykule Assessment of farmers' complete disability to work in 

chronic lower limb ischemia. Orzecz. Lek. 2007 : T. 4, nr 1, s. 26-34; przedstawiono linię 

orzecznictwa panującą w KRUS oraz sformułowałem zalecenia orzecznicze oparte na 

obiektywizacji wyników leczenia pacjenta oraz na rzetelnej ocenie jego stanu przedmiotowego. 

6.2.2. Aspekty psychologiczne decyzji o operacji, ścieżki komunikacji z pacjentem 

zaplanowanym do leczenia chirurgicznego z powodu schorzeń tętnic obwodowych 

Poza elementami przedstawionymi w podstawowym cyklu publikacji, zajmowałem się 

problematyką radzenia pacjenta z informacją o nieoczekiwanej i bezobjawowej chorobie, oraz 

mechanizmami wyparcia w przypadku zaawansowanych schorzeń tętnic obwodowych. Wyniki 

zostały przedstawione w formie artykułów oraz w formie publikacji zbiorczej. Przyczynkiem do 

badań był brak odpowiednich publikacji w piśmiennictwie opisujących mechanizmy zgody 

pacjenta na operacje naczyniowe oraz brak określenia wpływu świadomości schorzenia naczyń 

obwodowych na samoocenę pacjenta oraz wpływu rozpoznania przewlekłego schorzenia 

naczyń obwodowych na postawę pacjenta wobec własnej osoby, otoczenia oraz wobec własnej 

choroby. Badania obejmowały dwie istotne grupy bezobjawowych chorzy ze zwężeniem tętnicy 

szyjnej wewnętrznej i tętniakiem aorty brzusznej. Obecnie prowadzone są badania na 



 

pacjentami z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, pacjentami w przewlekłej 

obserwacji po leczeniu endowaskularnym tętniaków aorty brzusznej, nad kontrola 

emocjonalną pacjentów z zespołem Marfana i nad postrzeganiem bólu u pacjentów 

poddawanych zabiegom endowaskularnym w obrębie kończyn dolnych. Do najciekawszych 

zjawisk stwierdzonych podczas badań, nalezą różnice w samoocenie pacjentów, wynikające z 

konkretnego rozpoznania. Różne są również postawy pacjentów wobec choroby, w zależności 

od lokalizacji źródła choroby. Pacjenci z tętniakiem aorty brzusznej wykazują zjawisko 

stygmatyzacji schorzenia i cechują się zdecydowanie niższą samooceną, niż pacjenci ze 

zwężeniem tętnicy szyjnej. Nie udokumentowano wpływu wieku i płci na zmianę stosunku 

wobec siebie i własnej choroby po rozpoznaniu tętniaka aorty brzusznej i zwężenia tętnicy 

szyjnej. Godny uwagi jest fakt poszukiwania drugiej konsultacji przez pacjentów ze zwężeniem 

tętnicy szyjnej przed podjęciem decyzji o operacji. Badania zostały wykorzystane nie tylko w 

praktyce klinicznej, ale również w akcjach społecznych wspierających seniorów, którzy są 

główną grupa docelową leczenia AAA i ICAS. Do najistotniejszych publikacji z tego cyklu należą: 

Człowiek wobec nieoczekiwanej informacji o chorobie zagrażającej życiu. W: O utrudnieniach 

w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji. Pod red.: Moniki Obrębskiej. 

Poznań: Wydaw. Nauk. Wydz. Nauk Społ. UAM, 2011 157-174; Some determinants of 

relaying unexpected information concerning a life - threatening disease.  Czas. Psychol.  2011 

: T. 17, nr 2, s. 187-194 Patients' attitudes to own illness and reasons behind their decision on 

surgery for asymptomatic life-threatening disease.  Post. Psychiat. Neurol. 2011 : T. 20, nr 4, 

s. 269-276 Severe psychological repulsion reaction in patient with PAD resulted in natural 

lower extremity mummification. Vasa 2009 : Vol. 38, nr 3, s. 272-274 W tej publikacji 

omówiono reakcje wyparcia w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych , powodującą 

zaniechanie leczenia. Reakcja wyparcia, dotychczas, była opisywana u chorych na terminalne 

nowotwory. 

Na podstawie tych publikacji zaproponowano zmianę schematu komunikacji w zależności od 

rodzaju schorzenia oraz zmieniono sposób informowania pacjenta o występowaniu zwężenia 

tętnicy szyjnej I tętniaka aorty brzusznej. 

 

6.2.3. Ocena biochemiczna zmian w surowicy krwi obwodowej i ścianie tętnic w miażdżycy 

tętnic kończyn dolnych 

W początkowym etapie mojego rozwoju naukowego poświęcałem dużo uwagi zagadnieniom 
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biochemicznym związanych z niedokrwieniem i przebytym rozległym leczeniem operacyjnym. 

W pracach zbiorczych z moim udziałem koncentrowano się na zagadnieniach mechanizmów 

antyoksydacyjnych wspieranych przez postępowanie medyczne. Głównym elementem była 

ocena aktywności ceruloplazminy (Cp) oraz izoform alfa-1 Kwaśnej glikoproteiny (AGP) w 

niedokrwieniu kończyn dolnych oraz podczas operacji rekonstrukcyjnych tętnic kończyn 

dolnych. Ceruloplzamina jest wieloczynnikowym białkiem wiążącym około 90% miedzi w 

organizmie. Jej stężenie wzrasta dwukrotnie w przypadku urazu, operacji czy stanu zapalnego. 

Poza transportem miedzi, rolą Cp jest udział w mechanizmach antyoksydacyjnych, chroniących 

tkanki przed działaniem wolnych rodników tlenowych (ROS). AGP, z kolei, jest białkiem ostrej 

fazy rzadko opisywanym przez badaczy, ze względu na występowanie licznych izoform. Rola 

AGP w reakcjach antyoksydacyjnych jest traktowana powierzchownie. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenie i aktywność oksydacyjna Cp zależy od 

stopnia niedokrwienia kończyny dolnej i koreluje z takimi markerami stanu zapalnego jak białko 

C reaktywne (CRP) czy enzymami antyoksydacyjnymi takimi jak AGP. Krytyczne niedokrwienie 

kończyn dolnych powoduje rozwój stanu zapalnego, doprowadzając do wzrostu stężenia IL-6 i 

białek ostrej fazy takich jak CRP, AGP i Cp. Szczególnie wyrażone zmiany występują u pacjentów 

z obecnością ognisk martwiczych na kończynach dolnych. Z badań również wynika, ze w 

przypadku skrajnego niedokrwienia kończyn dolnych aktywność Cp jest niewystarczająca do 

zniwelowania niekorzystnego wpływu ROS powstających na skutek zjawisk niedokrwienia i 

reperfuzji, co implikuje konieczność wdrożenia celowanej terapii antyoksydacyjnej w okresie 

okołooperacyjnym. Do najistotniejszych publikacji z tego okresu należy zaliczyć The importance 

of ceruloplasmin oxidase activity in patients with chronic lower limb atherosclerotic 

ischemia. Int. Angiol. 2007 : Vol. 26, nr 4, s. 341-345  

6.2.4. OKOŁOOPERACYJNE ZJAWISKA NIEDOKRWIENIA- REPERFUZJI PODCZAS OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH W 

ODCINKU AORTALNO-BIODROWYM. 

Podczas badań nad zjawiskiem niedokrwienia-reperfuzji zastosowano pionierską metodę 

elektronowego rezonansu paramagnetycznego, celem bezpośredniego oznaczenia wolnych 

rodników podczas operacji rekonstrukcyjnych na aorcie brzusznej. We współpracy z Katedrą 

Fizyki UAM uzyskano unikalne wyniki dotyczące reperfuzji w czasie rzeczywistym bez 

wykorzystywania modelu zwierzęcego. Zrealizowany projekt z wykonaną ogromną ilością 

badań dodatkowych biofizycznych i biochemicznych, przy użyciu pułapki spinowej EPR-spin, 

wykazał, że w początkowej fazie reperfuzji dochodzi tymczasowego wzrostu poziomu wolnych 



 

rodników co jest reakcją na niedokrwienie tkanek prowadzące do spadku stężenia 

przeciwutleniaczy takich jak HO-1, GPX i SOD w czasie chirurgicznego leczenia patologii aorty 

brzusznej. Podwyższony poziom wolnych rodników na początku reperfuzji zmniejsza się do 24 

godzin od zabiegu z powodu różnych endogennych przeciwutleniaczy i odpowiedniej terapii. 

Zastosowanie odpowiedniego schematu leczenia operacyjnego oraz stopniowanego kampingu i 

deklampingu obniża ryzyko powikłań poreperfuzyjnych i związanej z nią śmiertelności. 

Dodatkowo w pierwszych 24 godzinach stwierdzano istotny wzrost stężenia surowiczego CRP, 

IL-6 TNF-alpha, co może wynikać nie tylko z faktu rozległej ingerencji chirurgicznej, ale również 

z niedokrwienia przed i okołooperacyjnego rozległych mas mięśniowych kończyn dolnych. Z 

drugiej strony nie zaobserwowano korelacji pomiędzy markerami stanu zapalnego a produkcją 

wolnych rodników. Spadek markerów stanu zapalnego występował po 6-7 dniach od operacji, 

pod warunkiem braku komplikacji pooperacyjnych. Endogenne enzymy antyoksydacyjne oraz 

odpowiednie leczenie antyokjsydacyjne powodują obniżenie produkcji ROS podczas 

rekonstrukcji aortalno-biodrowej u pacjentów z niedrożnością aortalną biodrowa, ze względu 

na mniejszą produkcje ROS w porównaniu do chorych operowanych z powodu tętniaka, którzy 

nie są zaadaptowaniu do zjawiska niedokrwienia kończyn. Dane pozyskane podczas tego 

projektu badawczego mogą prowadzić do zmiany postępowania anestezjologicznego i 

chirurgicznego podczas operacji na aorcie brzusznej z powodu tętniaka. Zmiany w 

postepowaniu powinny dotyczyć sposobu zakleszczenia aorty i odkleszczenia aorty 

(wprowadzenie zasady znanej z kardiochirurgii – precoditionng i postconditioning) oraz 

prewencyjnego rutynowego stosowania dostępnych antyoksydantów. Szczegóły w 

Measurement of free radicals using electron paramagnetic resonance spectroscopy during 

open aorto-iliac arterial reconstruction. Med. Sci. Monit.: 2014: Vol. 20, s. 2453-2460 

6.2.5. Ultrastrukturalne zmiany w ścianach naczyń tętniczych i żylnych. 

Trwałość operacji w układzie tętniczymi żylnym zależy od wizualnie zdrowego odcinka 

naczynia. Bez badań ultrastrukturalnych nie ma możliwości rzetelnej oceny, czy zespolenie 

chirurgiczne, czy mocowanie stentgraftu aortalnego w orcie brzusznej będzie trwałe i nie 

będzie generowało komplikacji w przyszłości. W publikowanych pracach nad 

ultrastrukturalną budową tętniaków aorty oceniano dotychczas jedynie budowę 

histologiczną. Nie przeprowadzano kompleksowej oceny porównawczej morfologii i 

właściwości mechanicznych ściany aorty w poszczególnych segmentach ściany aorty. Zespół 

Kliniki poddał ocenie morfologię ściany aorty w worku i szyi tętniaka z uwzględnieniem 
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wybranych właściwości mechanicznych poszczególnych badanych segmentów. Do badania 

włączono grupę 30 mężczyzn w wieku od 52 do 83 lat (mediana 67). Materiał do badań 

strukturalnych pobierano z worka tętniaka I szyi w odległości 5 mm od worka tętniaka, 

podnerkowo. Próbki poddawano analizie w mikroskopii elektronowej. U wszystkich chorych 

w okresie okołooperacyjnym wykonywano USG celem oceny średnicy i długości tętniaka oraz 

podatności wybranych segmentów ściany aorty. Pooperacyjny pomiar poszerzenia szyi aorty 

umożliwił wyodrębnienie dwóch grup chorych w badanej populacji. Grupa I - 11 chorych z 

niewielkim poszerzeniem aorty poniżej tętnic nerkowych a powyżej zespolenia bliższego (1-3 

mm mediana 1 mm) w okresie obserwacji średniotermionowej. Grupa II 19 chorych z 

istotnym poszerzeniem średnicy aorty (4-12 mm (mediana 5,2 mm)  W grupie II zmiany 

morfologiczne obserwowano głównie w zakresie włókien elastycznych, zmiany te były 

porównywalne w do worka tętniaka, chociaż o mniejszym nasileniu. Ultrasonograficzna 

ocena podatności ujawniła że podatność ściany aorty obliczana dla odcinków aorty  5 mm 

poniżej TT. Nerkowych 5mm powyżej worka tętniaka oraz w miejscu maksymalnej średnicy 

tętniaka wynosiła odpowiednio 11,29±2,64 mm2/mm Hg; 9,58,73±2,31 mm2/mm Hg; 

4,98±1,42 mm2/mm Hg w grupie I oraz  10,44±3,72 mm2/mm Hg; 6,73±2,94 mm2/mm Hg; 

5,36±1,47 mm2/mm Hg w grupie II. W grupie I nie stwierdzano różnicy w podatności 

pomiędzy odcinkiem podnerkowym I odcinkiem powyżej tętniaka. W grupie II różnice 

pomiędzy workiem a szyja tętniaka nie były statystycznie istotne, jednakże różniły się w 

sposób istotny od podatności mierzonej na poziomie tętnic nerkowych (p<0,01). Zmiany 

degeneracyjne w obrębie szyi i worka obejmowały wszystkie trzy warstwy aorty, a w 

szczególności kompleks IM. W grupie II stwierdzano niewłaściwe relacje pomiędzy 

komórkami mięśni gładkich, włóknami elastynowymi, wiązaniami kolagenu I proteoglikanów 

wraz z glikozaminoglikanami. Podatność ściany aorty korelowała w sposób istotny z jej 

budowa morfologiczną. Zmiany degeneracyjne w aorcie korelują z upośledzeniem 

podatności jej ściany. Zmiany strukturalne w szyi tętniaka wykazują podobieństwo do zmian 

stwierdzanych w worku tętniaka, jednakże nasilenie ich jest mniejsze. Rutynowe oznaczanie 

parametrów mechanicznych aorty może być pomocne w planowaniu otwartych lub 

wewnątrznaczyniowych procedur i w prognozowaniu wyników odległych interwencji 

chirurgicznej w aorcie brzusznej. Szczegółowe dane zostały przedstawione w artykule: 

MORPHOLOGICAL AND MECHANICAL CHANGES IN JUXTARENAL AORTIC SEGMENT AND ANEURYSM BEFORE AND 

AFTER OPEN SURGICAL REPAIR OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS. CZASOPISMO: EUR. J. VASC. ENDOVASC. 



 

SURG. SZCZEGÓŁY: 2010 :VOL. 40, NR 2, S. 202-208 Pokrewne zagadnienia dotyczące układu 

żylnego zostałe przedstawione w publikacji The influence of elastic components of the 

venous wall on the biomechanical properties of different veins used for arterial 

reconstruction. Czasopismo: Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg.: 2010 : Vol. 40, nr 2, s. 224-229 

6.2.6 Bezpieczeństwo radiologiczne podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych na 

naczyniach obwodowych 

Tematyką moich wspólnych badań w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz Zakładów 

Radiologii Klinicznej UM w Poznaniu było określenie czynników wpływających na otrzymanie 

wysokiej dawki promieniowania przez chorego podczas różnego rodzaju interwencji 

naczyniowych. Oceniano operacje na aorcie brzusznej, aorcie piersiowej oraz na tętnicach 

kończyn dolnych i tętnicach szyjnych. Określono czynniki ryzyka otrzymania zwiększonej dawki 

promieniowania dla poszczególnych zabiegów. Sformułowano zalecenia dotyczące 

minimalizacji dawki otrzymanej przez pacjenta i personel medyczny. Wyniki są 

zaprezentowane między innymi w następujących publikacjach. 

Patients' radiation doses during thoracic stent-graft implantation: the problem of long-

lasting procedures. Ann. Thorac. Surg. 2012: Vol. 93, nr 2, s. 465-472; W tej publikacji 

zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka narażenia na zwiększoną dawkę promieniowania 

jonizującego: BMI powyżej 25kg/m, zastosowanie kilku modułów stentgraftu, zagięcie szyi 

tętniaka powyżej 60 st. Dodatkowo stwierdzono korelację pomiędzy dawką promieniowania a 

czasem fluoroskopii i czasem ekspozycji. Zmniejszenie serii DSA powoduje zmniejszeni dawki 

promieniowania w sposób bezpośredni (0,1gy/3min). Dodatkowo w pracy zwrócono uwagę na 

trudności w dokładnym obrazownaiu wynikające z pulsacji aorty i ruchów oddechowych. 

Wykazano trend w kierunku zwiększenia dawki promieniowania, ze względu na powtarzanie 

serii DSA przy nadmiernych artefaktach ruchowych. Dla udowodnienia istotności wskazanego 

trendu konieczne są dalsze badania na szerzej grupie pacjentów. Obecnie tego rodzaju badania 

sa prowadzone w Klinice. 

Radiation overdose during stent-graft placement in aortic type B dissection. Acta Angiol. 

2012 : Vol. 18, nr 1, s. 18-22 W tej publikacji opisano I poddano dyskusji obecność powikłań 

skórnych po przekroczeniu dawki promieniowania u pacjenta z rozwarstwieniem typu B. 

Udowadniając, że potencjalne bezpieczne dawki promieniowania mogą powodować nie tylko 

zmiany skórne, ale również przejściowe zmiany w parametrach morfologii krwi obwodowej. W 

publikacji Clinical factors increasing radiation doses to patients undergoing long-lasting 
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procedures: Abdominal stent-graft implantation. Med. Sci. Monit. 2011 : Vol. 17, nr 11, s. 

MT97-MT103 zidentyfikowano czynniki ryzyka przekroczenia dawki promieniowania, w tym 

BMI >25 kg/m2. W przypadku pacjentów z BMI powyżej 30 za każdym razem otrzymana dawka 

przekraczała 1 Gy. Planowanie otyłych pacjentów do operacji z użyciem promieniowania 

jonizującego powinno uwzględniać ryzyko powikłań popromiennych. Kolejnym czynnikiem 

wpływającym na wysoką dawkę promieniowania, otrzymaną przez pacjenta jest krętość naczyń 

biodrowych, z zagięciami przekraczającymi 45 stopni. Krętość naczyń biodrowych zwiększa 

trudności w manewrowaniu sprzętem, oraz wydłuża czas kaniulacji kontrlateralnej nóżki 

stentgraftu, wydłużając czas fluoroskopii. Innym dodatkowym czynnikiem, zidentyfikowanym w 

omawianej pracy,  jest stan proksymalnej szyi tętniaka i jej zagięcie. Długość szyi tętniaka 

poniżej 15 mm wymaga zwiększenia precyzji w pozycjonowaniu stentgraftu aby uniknąć 

przykrycia tętnic nerkowych. Powoduje to wydłużenie czasu fluoroskopii, oraz konieczność 

zwiększenia ekspozycji poprzez powtarzające się serie DSA w różnych projekcjach. Zagię6.2.7cie 

szyi proksymalnej tętniaka wykazuje również trend w kierunku zwiększenia dawki 

promieniowania. 

W grupy pacjentów, którzy otrzymali sumaryczną dawkę powyżej 2Gy stwierdzono przede 

wszystkim chorych z BMI powyżej 30 kg/m2, oraz chorych z krótką zagiętą szyją proksymalną 

(powyżej 45 st). Z otrzymanych wyników należy wnioskować, że w przypadku młodych otyłych 

pacjentów o umiarkowanym ryzyku kardiologicznym operacja otwarta może być rozsądną 

alternatywą do operacji wewnątrznaczyniowej ze względu na ryzyko efektu deterministycznego 

i stochastycznego promieniowania. 

6.2.7 Leczenie i diagnostyka pierwotnego i wtórnego obrzęku chłonnego 

Zaawansowane postaci obrzęku limfatycznego kończyn dolnych stanowią poważny problem 

terapeutyczny. Dotyczą one około 300 mln osób na całym świecie i ze względu na brak leczenia 

przyczynowego często stanowią poważny problem społeczny. W przeciwieństwie do dobrze 

rozwiniętej opieki nad chorymi z obrzękami kończyn górnych, szczególnie po zabiegach 

onkologicznych w obrębie dołów pachowych i podobojczykowych, możliwość uzyskania 

kwalifikowanej pomocy przez osoby ze słoniowacizną kończyn dolnych jest znacznie 

ograniczona. Ograniczona świadomość możliwości terapeutycznych wśród pacjentów i ich 

rodzin oraz wśród personelu medycznego powoduje, że w odniesieniu do tej grupy chorych 

obserwujemy tendencję do ich wyłączania z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Z 

jednej strony stan taki jest konsekwencją stałego pogarszania się stanu kończyny, wynikającego 

z naturalnego przebiegu choroby oraz z częstego wdrażania nieodpowiednich form leczenia. Z 



 

drugiej strony występujące trudności w poruszaniu się oraz w utrzymaniu odpowiedniego 

poziomu higieny osobistej (np. występowanie cuchnącego wycieku chłonki) eliminują chorych z 

czynnego życia zawodowego. Tematyką moich prac na temat leczenia obrzęku chłonnego była 

diagnostyka obrzęków limfatycznych towarzyszących przewlekłej chorobie żylnej. W publikacji 

Lymphoscintigraphy of lower limbs in differential diagnosis of patients treated surgically for 

chronic venous insufficiency Acta Angiol. 2005 Vol. 11, No. 3, 173–181 omówiono wpływ 

operacji żylaków kończyn dolnych na stan układu chłonnego. Do badania wykorzystano przed i 

pooperacyjną limfoscyntygrafię, która jest badaniem małoinwazyjnym, nie powodującym 

pogorszenia spływu chłonki z kończyny dolnej U większości stwierdzano zmiany w układzie 

chłonnym o charakterze kompensacji bądź niewydolności I lub II stopnia w skali Weissledera. 

Po przeprowadzeniu leczenia operacyjnego żylaków kończyn dolnych w badaniu 

limfoscyntygraficznym nie stwierdzano pogorszenia funkcjonowania układu chłonnego. Jednak 

usunięcie zmienionych żył układu powierzchownego nie wpływało na poprawę stanu układu 

chłonnego u chorych z rozpoznaną przed operacją, niewydolnością chłonną. W przebadanych 

pooperacyjnie przypadkach nadal stwierdzano ten sam stopień upośledzenia funkcji układu 

chłonnego jak przed zastosowaniem leczenia operacyjnego. Oznacza to, że badanie 

limfoscyntygraficzne jest przydatne w potwierdzeniu współistnienia patologii chłonnej u 

chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. U pacjentów z obrzękami kończyn dolnych 

limfoscyntygrafia wykazuje znamienne różnice w czasie i ilości wychwytu znacznika w 

porównaniu z grupą chorych bez obrzęku. Radykalna operacja żylaków nie powoduje 

ustąpienia obrzęków u części chorych z istniejącą niewydolnością żylno-limfatyczną. Oznacza 

to, że operacja żylaków pomimo niewątpliwych korzyści w zapobieganiu powstawania 

owrzodzeń kończyn dolnych nie zawsze spowoduje, spodziewaną przez chorego redukcję 

obrzęku.  

W publikacji Intensive decongestive treatment restores ability to work in patients with 

advanced forms of primary and secondary lower extremity lymphoedema. Phlebology 2012 : 

Vol. 27, nr 7, s. 347-351 udokumentowano zasadność intensywnego postępowania w obrzęku 

limfatycznym i  określono możliwości powrotu do pracy pacjentów ze słoniowacizną poprzez 

zastosowanie kompleksowego postępowania przeciwobrzękowego, zgodnego z wytyczonymi 

standardami międzynarodowymi. W dotychczasowych publikacjach omawiano, jedynie 

redukcję obrzęku, bez jej wpływu na przywrócenie zdolności do pracy. Szczegółowy przebieg 

terapii obrzęku limfatycznego i powikłania zanim związane zostały omówione w szeregu 

publikacji dotyczących zagadnień leczenia i zdolności do pracy, do najważniejszych publikacji 
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omawiających korzyści z leczenia przeciwobrzękowego należą: Intensive edema treatment 

restores ability to work in patients with advanced form of lymphedema. Orzecz. Lek.: 2007 : 

T. 4, nr 2, s. 85-92 Local complications of combined edema reducing therapy in advanced 

lower limb lymphatic edema treatment. Lecz. Ran: 2008 : T. 5, z. 3, s. 81-88 Combined edema 

reducing therapy in the treatment of advanced lower limb lymphedema.: Wiad. Lek.: 2008 : 

T. 61, nr 1-3, s. 4-12 

6.2.8 Poza przedstawionymi projektami brałem udział w pracach nad zastosowaniem protez 

pierścieniowych w schorzeniach aorty brzusznej; w pracach nad leczeniem zakażeń protez 

naczyniowych w obrębie jam ciała; w pracach nad oceną skuteczności sympatektomii 

torakoskopowej w leczeniu objawu Raynaud i nadpotliwości; w pracach nad powikłaniami w 

operacjach na tętnicach kończyn dolnych. Szczegółowy wykaz publikacji wraz z ich 

pełnotekstowymi wersjami jest załączony do niniejszego autoreferatu. 

6.3. Kierowanie międzynarodowymi i krajowym projektami badawczymi oraz udział w 

takich projektach z ostatnich pięciu lat. 

6.3.1 Elektronowy rezonans paramagnetyczny, jako metoda oceny wolnych 

rodników w miażdżycy tętnic i tętniakach aorty brzusznej u chorych leczonych 

chirurgicznie . Grant ministerstwa informatyzacji i nauki N N403 587738 2009-2013 

6.3.2 Kontrola emocjonalna i umiejscowienie własnej choroby u chorych zagrożonych 

amputacją kończyny-kierownik projektu 2014-2016) 

6.3.3 Biopsja wewnątrznaczyniowa w schorzeniach aorty brzusznej – Badania własne 

KChOiN UM w Poznaniu(2009-nadal) 

6.3.4. Telemonitoring w zespole stopy cukrzycowej – projekt finansowany przez 

Wojewodę Wielkopolskiego - koordynator projektu (2013-2016) 

6.3.4. 2008-2011 Międzynarodowy rejestr „silvergraft registry” – protezy impregnowane 

srebrem metalicznym w prewencji zakażenia w chirurgii naczyniowej. 

 

 

6.4. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych (poniżej wymieniono jedynie referaty wygłoszone osobiście przez 

habilitanta i posiadające tekstowe streszczenie referatu w materiałach 

konferencyjnych i zjazdowych- pominięto wystąpienia nieposiadające streszczeń w 

dokumentacji konferencyjnej. 

a. Measurement of free radicals using electron paramagnetic resonance spectroscopy 



 

during aortic surgery. 

82nd EAS - European Atherosclerosis Society Congress. Madrid, Spain, 31 May-3 June 

2014. 

b. The feasibility of endovascular aortic biopsy during endovascular interventions. 

81th EAS Congress. Lyon, France, June 2-5, 2013. 

c. Czynniki wpływające na wielkość dawki promieniowania otrzymanej przez pacjenta 

podczas wewnątrznaczyniowych operacji naprawczych patologii aorty zstępującej. 

PTCHN 2012 Zakopane 

d. Ocena wykonalności biopsji wewnątrznaczyniowej aorty brzusznej podczas implantacji 

stentgraftu aortalnego. 

PTCHN 2012 Zakopane 

e. Worsening of cognitive abilities after carotid endarterectomy and carotid artery 

stenting. 

CIRSE 2012 Monachium  

f. Stosunek do własnej osoby i swojej choroby u chorych z bezobjawowym tętniakiem 

aorty brzusznej w porównaniu z chorymi z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej i 

jego wpływ na decyzje pacjenta. 

PTCHN 2011. 

g. Wielospecjalistyczna skoordynowana opieka nad chorymi z niedokrwienną postacią 

stopy cukrzycowej skraca czas oczekiwania na skuteczną interwencję i zmniejsza 

prawdopodobieństwo dużej amputacji. 

PTChN 2010 

h. Zastosowanie protez naczyniowych powlekanych srebrem w leczeniu i prewencji 

zakażeń w chirurgii naczyniowej - wyniki krótko- i średnioterminowe 80 chorych. 

PTChN 2010 

i. Wdrożenie jednolitego schematu postepowania opartego na zasadach EBM poprawia 

wyniki trzydziestodniowe u chorych amputowanych z powodu krytycznego 

niedokrwienia kończyn dolnych. 

PTCHN 2010 

j. Wpływ leczenia endowaskularnego opartego na zasadach TASC II oraz angioplastyki 

obwodowej poniżej stawu kolanowego na wyniki leczenia w niedokrwiennych 

postaciach stopy cukrzycowej.II Lubelskie Konfrontacje Medyczne. Lublin, 19-21 VI 
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2009. 

k. Morfologiczne i mechaniczne zmiany w ścianie okołonerkowego segmentu aorty w 

tętniaku przed i po otwartych operacjach. 

PTChN 2008 

l. Odległa skuteczność torakoskopowej sympatektomii piersiowej we wtórnym objawie 

Raynaud - doraźny efekt terapeutyczny czy trwała poprawa funkcji kończyny? 

I Lubelskie Konfrontacje Medyczne. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 13-15 VI 2008. 

m. Skuteczność sympatektomii piersiowej w leczeniu nadpotliwości dołów pachowych - czy 

możliwość nadpotliwości wyrównawczej nie przerasta uzyskanych korzyści. 

I Lubelskie Konfrontacje Medyczne. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 13-15 VI 2008. 

n. Bezkontrastowa limfografia rezonansu magnetycznego w ambulatoryjnej diagnostyce 

obrzęku PTF 2007 

o. Procedury video-assisst oraz hand-assisst jako wstęp do całkowicie laparoskopowych 

operacji naprawczych w zespole Leriche'a. Ocena wczesnych wyników leczenia. 

PTCHN 2007 

p. Comparison of TNF-alpha, Il-1, Il-6 in arterial wall and serum in patients with primary 

lower limb vascular reconstructions and restenosis. 

ESCVS 2006 Sankt Petersburg 

q. Ocena IL-6, TNF-alpha oraz IL-1beta w surowicy krwi obwodowej i w ścianie tętnicy u 

chorych z chromaniem przestankowym oraz krytycznym niedokrwieniem kończyn 

dolnych. 

PTChN 2006  

r. Porównanie zmian zapalnych w ścianie tętnicy u chorych poddawanych pierwotnej lub 

wtórnej rekonstrukcji naczyniowej kończyn dolnych z powodu miażdżycowego 

niedokrwienia na przykładzie Il-1, Il-6, TNF-alpha. 

PTCHN 2005 

s. Influence of surgical treatment of lower limb varices on lymphatic system function in 

operated limbs. 

PTF 2005 

t. Przydatność limfoscyntygrafii kończyn dolnych w różnicowaniu obrzęków u chorych 

leczonych operacyjnie z powodu objawów przewlekłej niewydolności żylnej. 

PTF 2003 

u. Problematyka młodych pacjentów z miażdżycą tętnic na oddziale chirurgii naczyniowej. 



 

II Ogólnopolskie Forum Młodych Chirurgów Wisła'98. Wisła, 24-26 IV 1998. 

 

7.1. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA 

Jestem osobą odpowiedzialną za organizację zajęć z przedmiotu Chirurgia ogólna dla 

studentów III roku V-letniego programu angielskojęzycznego DDS (2005-nadal), W latach 

2004-2011 byłem koordynatorem zajęć studentów VI roku 6-letniego programu 

anglojęzycznego MD i studentów III roku 4-letniego programu anglojęzycznego MD 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

W latach 2004-2011 odpowiadałem za przygotowanie końcowego egzaminu z chirurgii 

ogólnej dla studentów VI roku wydziału lekarskiego. 

Współorganizowałem akcję „ocal nogę” prowadzoną w 2013 roku przez Polskie 

Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. 

Kilkakrotnie występowałem z wykładami dla pacjentów chorych na cukrzycę (organizowane 

przez lokalne stowarzyszenia diabetyków) 

Brałem udział w popularyzacji badań nad komunikacją z pacjentem w ramach miesiąca 

opieki nad seniorami (wywiady dla radio TOKFM oraz Gazety Wyborczej) 

Jestem promotorem następujących prac licencjackich: 

Mariola Chruszcz 

Różnice w okołooperacyjnej opiece pielęgniarskiej u chorych poddanych otwartym i 

wewnątrznaczyniowym zabiegom z powodu niedrożności tętnicy udowej na podstawie 

porównania dwóch przypadków. 

TERESA PLACKOWSKA 

Różnice w okołooperacyjnej opiece pielęgniarskiej u chorych poddawanych otwartym i 

wewnątrznaczyniowym zabiegom z powodu zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na postawie 

porównania dwóch przypadków. 

Grażyna Wiertelak 

Różnice w okołooperacyjnej opiece pielęgniarskiej u chorych poddawanych otwartym i 

wewnątrznaczyniowym zabiegom z powodu niedrożności tętnicy biodrowej na podstawie 

porównania dwóch przypadków. 

I magisterskich: 

Katarzyna Krajewska 

Wpływ opieki pielęgniarskiej na stan zdrowia pacjentów po małych amputacjach kończyn 

dolnych we wczesnym okresie pooperacyjnym 
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Emilia Cicha 

Zastosowanie testów oceny stanu psychofizycznego pacjentów ze zwężeniem tętnic 

szyjnych w opiece okołooperacyjnej  

Kinga Popko 

Wpływ rozpoznania tętniaka aorty brzusznej na życie codzienne i aktywność chorych 

7.2. Inne osiągnięcia 

7.3. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

 Cardiovascular and interventional radiology, 2012-2014, liczba manuskryptów: 4

(artykuly o tematyce interwencji wewnątrznaczyniowych i bezpieczeństwa 

radiologicznego) 

 Archive of Medical Sciences, 2012-2013, liczba manuskryptów: 3 (artykuły o

wpływie czynnicków biochemicznych na zmniejszenie zjawiska restenozy, artykuł o 

krótkoterminowych wynikach wytwarzania przetok dializacyjnych) 

 Advances in interventional cardiology, 2015, liczba manuskryptów: 1 (artykuł o

reinterwencji w obrebie stentgaftów aorty bzrusznej) 

 Phlebology, 2015, liczba manuskryptów: 1 (artykuł o leczeniu obrzęku limfatycznego)

7.4. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych 

 Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej (PTChN), 2002-nadal, członek,

sekretarz zarządu 2014-2016; Organizator klubu młodych chirurgów

naczyniowych przy PTCHN 2013

 Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP), 1999-nadal, członek

 European Society of Vascular Surgery  (ESVS), 2005-nadal, członek

Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), 2008-nadal,

członek

 Polskie Towarzystwo orzecznictwa Lekarskiego (STS), 2007-2010, członek

 Skarbnik Fundacji” Stop Amputacjom) 2013-nadal

Poznań, 20 czerwca 2015 


