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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej lekarza medycyny Błażeja Rogowskiego pt. „Zabiegi 

małoinwazyjne w chirurgii śledziony u dzieci leczonych w Klinice Chirurgii 

i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – ocena wyników 

leczenia”.  

 

Śledziona jest  największym narządem należącym do układu limfatycznego, pełni liczne 

funkcje hematologiczne oraz związane z układem immunologicznym. Istnieje wiele procesów 

patologicznych śledziony przebiegających z zaburzeniami czynnościowymi, które wymagają 

leczenia chirurgicznego. Najczęstszymi schorzeniami śledziony, z którymi może mieć 

do czynienia chirurg dziecięcy są urazy oraz zaburzenia hematologiczne – sferocytoza 

i idiopatyczna trombocytopenia. Ze względu na rolę śledziony, w wielu przypadkach należy 

prowadzić postępowanie oszczędzające, z jej częściową resekcją włącznie, co wymaga dużego 

doświadczenia. W ostatnim czasie dokonał się znaczny postęp w chirurgii tego narządu,  

w czym swój udział mają nowe techniki chirurgiczne, nowoczesne instrumentarium, jak i środki 

hemostatyczne. Istotnym postępem w chirurgii śledziony było wprowadzenie technik 

małoinwazyjnych z wykorzystaniem laparoskopii. Obecnie zabiegi z zastosowaniem 

laparoskopii stały się standardem postępowania w wielu ośrodkach zajmujących się chorobami 

śledziony, aczkolwiek wymagają one większego doświadczenia i stawiają przed chirurgiem 

duże wymagania. Nadal jednak w przypadku urazów chirurgia klasyczna ma priorytet. Podjęty 

przez lekarza medycyny Błażeja Rogowskiego w  rozprawie doktorskiej problem oceny 

wyników leczenia chorób śledziony u dzieci z wykorzystaniem zabiegów małoinwazyjnych jest 

niezwykle cenny i aktualny w aspekcie postępów w chirurgii śledziony. 
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Przedstawiona mi do oceny praca stanowi oprawiony wydruk komputerowy o typowym 

układzie: liczy 101 stron, zawiera 21 rycin i wykresów, 22 tabele.  Układ graficzny i edytorski 

są starannie przygotowane. Dysertacja podzielona jest na  rozdziały: część ogólną, cele pracy, 

materiał i metodę, wyniki, dyskusję, wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim. Praca 

zawiera 98 pozycji piśmiennictwa, uchwałę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie oraz indeks skrótów używanych w tekście.   

Spis treści jest zbudowany szczegółowo, co ułatwia korzystanie z tekstu. Mam 

zastrzeżenia do niektórych tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Tytuły „ubytek hemoglobiny” 

i „ubytek hematokrytu” nie brzmią w mojej opinii właściwie - może lepiej „wykładniki utraty 

krwi”. Tytuł podrozdziału „cholecystektomia czy usunięcie kamieni w przypadku złogów 

hemosyderyny?” w formie pytania nie koresponduje w  moim odczuciu  z formą pracy 

naukowej jaką jest dysertacja. 

Część ogólna została przedstawiona na 27 stronach tekstu pracy. Jest podzielona  

na podrozdziały, w których autor przedstawił rys historyczny chirurgii śledziony, embriologię, 

anatomię, fizjologię i patofizjologię tego narządu. W oparciu o dane z piśmiennictwa - 

Doktorant opisał techniki stosowane w chirurgii śledziony zarówno klasyczne, 

jak i małoinwazyjne, w tym oszczędzające śledzionę. Autor omówił zasady diagnostyki, 

przygotowania do zabiegu operacyjnego oraz poruszył problem powikłań wczesnych i późnych 

po zabiegach na śledzionie. Ta część stanowi wprowadzenie i podstawę teoretyczną dalszej 

analizy prowadzonej przez Doktoranta. Część ogólna do rozprawy doktorskiej powinna być 

jednak pracą poglądową, opartą o informacje z literatury. Czytając niektóre podrozdziały 

można odnieść wrażenie, że są napisane w oparciu o wiedzę autora, aczkolwiek dobrze 

ugruntowaną. Np. podrozdziały „rozwój śledziony”, „fizjologia śledziony”, „patologia 

śledziony” nie są poparte ani jednym cytowaniem. Doktorant opisując powikłania 

śródoperacyjne i wczesne pooperacyjne zrobił  to mało starannie - nie podał chociażby odsetka 

możliwych powikłań na podstawie danych z literatury. Kolejna uwaga - jeżeli umieszczone 

ryciny pochodzą z piśmiennictwa to powinny być podane źródła np. ryc. 2 i 3. Jak się domyślam 

dokumentacja fotograficzna stanowi materiał własny autora, co też powinno być zaznaczone. 

W moim przekonaniu zabrakło również w tej części podrozdziału opisującego właściwą opiekę 

pooperacyjną - uwzględniającą chociażby rodzaj i czas stosowania antybiotykoterapii oraz 

profilaktykę powikłań zakrzepowo-zatorowych po splenektomii.  

Lekarz medycyny Błażej Rogowski wyznaczył za cel  ogólny pracy ocenę leczenia 

operacyjnego patologii śledziony metodą laparoskopową. 
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Cele szczegółowe pracy sformułowano w formie pięciu hipotez badawczych 

dotyczących różnych aspektów zabiegów laparoskopowych w chirurgii śledziony. Hipoteza 

pierwsza sformułowana: „obecnie stosowane techniki małoinwazyjne w operacjach śledziony 

mają przewagę nad zabiegami klasycznymi?” jest moim zdaniem zbyt ogólna,  

a jej potwierdzenie może wynikać z pozostałych hipotez postawionych przez doktoranta.  

Dysertacja obejmuje materiał  kliniczny, zawiera retrospektywną analizę danych  

60 pacjentów pediatrycznych hospitalizowanych i operowanych z powodu chorób śledziony 

w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (USD) 

w Lublinie w latach 2005-2016. Analizie porównawczej poddano dwie grupy pacjentów. 

Pierwsza grupa obejmowała pacjentów leczonych w tutejszej Klinice w latach 2005-2010. 

W grupie tej leczono operacyjnie 33 pacjentów - wszyscy operowani byli metodą otwartą. 

Druga grupa obejmowała pacjentów leczonych w latach 2011-2016. W grupie tej operowano 

27 pacjentów - wszystkich metodami małoinwazyjnymi. Wiek pacjentów operowanych  

z powodu chorób śledziony zawierał się w przedziale od 3 do 17 roku życia (średnia – 10,6). 

Procentowy rozkład poszczególnych rozpoznań chorób śledziony z uwzględnieniem sposobu 

operacji Doktorant przedstawił w tabeli. Najczęstszym wskazaniem do splenektomii była 

sferocytoza wrodzona (66,6%). Z powodu sferocytozy wrodzonej wykonano ogółem  

40 splenektomii. Drugim co do częstości wskazaniem do operacyjnego leczenia śledziony były 

torbiele. Stanowiły one 20% przyczyn operacyjnego leczenia. Autor nie wskazał jednak jakiego 

charakteru były to torbiele. Trombocytopenia i urazy stanowiły po 6,7% wszystkich pacjentów 

poddawanym zabiegom resekcyjnym śledziony. Zasadniczym rozpoznaniem dodatkowym, 

jakie odnotowano u 16 pacjentów operowanych z powodu chorób śledziony była kamica 

pęcherzyka żółciowego, która dotyczyła 13 pacjentów ze sferocytozą wrodzoną. Jednoczasową 

cholecystektomię wykonano u 11 z nich. Mam dwie uwagi do tej części dysertacji. Być może 

z analizy należało wyłączyć czworo pacjentów operowanych z powodu urazu śledziony, gdyż 

były to dzieci operowane wyłącznie metodą klasyczną. Krótki fragment na końcu tego 

rozdziału dotyczący postępowania pooperacyjnego w klinice Autora, według mnie powinien 

znaleźć się w metodyce pracy. 

Metodyka badań opisana jest na 12 stronach pracy. W pracy poddano analizie 

dokumentację medyczną pacjentów, leczonych chirurgicznie z powodu chorób śledziony  

w latach 2005-2016, w podziale na dwie grupy. Pacjenci z pierwszej grupy operowani byli 

metodą otwartą. Grupa druga obejmowała pacjentów operowanych metodami 

małoinwazyjnymi. Autor przedstawił analizowane dane i oceniane parametry. Doktorant opisał 
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zastosowane metody diagnostyczne w przypadku chorób śledziony, sposób postępowania 

operacyjnego metodą klasyczną i z zastosowaniem laparoskopii. Przeprowadzono analizę 

statystyczną uzyskanych danych z uwzględnieniem podziału na dwie wymienione grupy  

w zależności od czasu trwania zabiegu, czasu hospitalizacji oraz czasu stosowania leków 

p/bólowych w okresie pooperacyjnym. Wykorzystano odpowiednio dobrane metody i analizy 

statystyczne. Zastosowana metodyka badań jest właściwa dla analiz o charakterze 

retrospektywnym. Podane metody statystyczne odpowiadają standardom pracy naukowej  

i są starannie zaplanowane. Mam jednak kilka uwag odnoszących się do tej, bardzo ważnej 

części każdej dysertacji. Przeprowadzając analizę porównawczą obu grup, być może lepiej 

byłoby porównać poszczególne, adekwatne rodzaje zabiegów wykonywane w obu grupach,  

a nie analizować zbiorczo wszystkie operacje. Zabrakło mi szczegółowego opisu postępowania 

pooperacyjnego, stosowanych leków p/bólowych, ich dawkowania i podziału, na który Autor 

powołuje się w dalszych częściach pracy - na silnie i słabo działające. W podrozdziale  

|o badaniach laboratoryjnych wymieniono tyko bardzo skromny panel, a właściwie tylko trzy 

podstawowe badania. Poziom płytek krwi wymieniony przez Autora jako parametr podlegający 

analizie  nie jest przywołany w żadnej z dalszych części pracy. Doktorant pisze, iż pacjenci  

ze schorzeniami hematologicznymi śledziony mieli oznaczany panel badań laboratoryjnych 

niezbędny dla precyzyjnej kwalifikacji do jej usunięcia – nie wymienia żadnego z nich. Tytuły 

rycin nr 18 i 19  są  nieprecyzyjne - powinny być one dokładniej opisane. 

Wyniki analizy przedstawione są zgodnie z metodyką badania na 23 stronach. 

Doktorant przeanalizował porównawczo dane uzyskane u 60 pacjentów pediatrycznych  

w podziale na grupę operowaną klasycznie i laparoskopowo. W grupie I było 33 pacjentów, 

średnia wieku wyniosła 10,85 lat, w grupie II było 27 pacjentów, średnia wieku wyniosła 10,33 

lat. Różnice średnich wieku pacjentów w analizowanych grupach były nieistotne statystycznie. 

W grupie I było 29 chłopców, średni czas hospitalizacji wynosił 14,31 dnia, w grupie II było 

31 dziewczynek, średni czas hospitalizacji wynosił 10,68 dnia. Różnice średniego czasu 

hospitalizacji pacjentów w analizowanych grupach były nieistotne statystycznie. Wiek pacjenta 

nie wpływał na czas hospitalizacji, był zmienną niezależną. Analizę zależności średniego czasu 

hospitalizacji od rodzaju zabiegu przeprowadzono przy użyciu testu t-studenta dla prób 

niezależnych. W grupie I średni czas hospitalizacji wynosił 17,15 dnia, w grupie II  wynosił 

6,67 dnia. Różnice średniego czasu hospitalizacji pacjentów w analizowanych grupach  

są istotne statystycznie. Testem t-studenta wykazano związek rodzaju zabiegu z czasem 

hospitalizacji. Różnice średniego czasu operacji w analizowanych grupach są istotne 
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statystycznie p<0,05. Analizę zależności rodzaju zabiegu i rozpoznania dodatkowego 

przeprowadzono testem nieparametrycznym chi². W teście chi² Pearsona nie wykazano 

zależności pomiędzy analizowanymi zmiennymi – p > 0,05. Różnice średniego czasu zabiegu 

pacjentów w analizowanych grupach są istotne statystycznie. Testem t-studenta wykazano 

związek rozpoznania dodatkowego z czasem zabiegu. Różnice średniej masy ciała pacjentów 

w analizowanych grupach są nieistotne statystycznie. Testem t-studenta wykazano brak 

związku rodzaju zabiegu z masą ciała dziecka. Analizę zależności rozpoznania zasadniczego  

i dodatkowego przeprowadzono testem nieparametrycznym chi². W teście chi² Pearsona 

wykazano zależność pomiędzy analizowanymi zmiennymi – p< 0,05. Rozpoznanie dodatkowe 

dotyczyło 16 pacjentów (26,7%). W 87,5% rozpoznanie dodatkowe związane było 

z rozpoznaniem zasadniczym: sferocytozą wrodzoną. Testem t-studenta wykazano, że różnice 

w średnich pooperacyjnych ubytkach hemoglobiny i hematokrytu u pacjentów 

 w analizowanych grupach są nieistotne statystycznie. Testem t-studenta wykazano, że różnica 

w czasie stosowania leków p/bólowych silnych i słabych w okresie pooperacyjnym u pacjentów 

operowanych laparoskopowo i klasycznie była istotna statystycznie. Ponadto nie stwierdzono 

w badanych grupach wczesnych powikłań pooperacyjnych. W analizowanej grupie pacjentów, 

zarówno operowanych klasycznie jak i przy użyciu technik małoinwazyjnych nie zanotowano 

odległych powikłań pooperacyjnych w przypadku splenektomii czy hemisplenektomii.  

W 9 przypadkach, gdzie zastosowano laparoskopową metodę marsupializacji torbieli u dwóch 

pacjentów stwierdzono nawrót torbieli. Analiza statystyczna została przeprowadzona  

starannie, w oparciu o prawidłowo dobrane narzędzia i testy statystyczne, z uwzględnieniem 

tych badających niezależność zmiennych w obu grupach pacjentów. Mam dwie uwagi 

dotyczące tej części. Niektóre podrozdziały nie zostały opisane i skomentowane, zawierają 

tylko tabele. Ponadto Autor zmiennie określa grupę I i II jako laparoskopową i laparotomijną, 

a nie tak jak podaje w metodyce i materiale. 

Rozdział dyskusja liczy 11 stron. Na wstępie tej części, Doktorant opisuje i analizuje 

kolejno uzyskane wyniki - wyciąga logiczne wynikające z nich wnioski. Dyskusja prowadzona 

jest sprawnie, ale w moim odczuciu Autor zbyt rzadko przytacza opinie i porównuje swoje 

wyniki z danymi z piśmiennictwa. Właściwą dyskusję rozwija w części dotyczącej 

splenektomii, a zwłaszcza wykonywanej laparoskopowo - widać, że to jest pasja Doktoranta.  

Przeprowadzone badania doprowadziły do wyciągnięcia 5 wniosków, które  

są odpowiedzią na postawione hipotezy. Wydaje mi się jednak, iż wniosek pierwszy 

sformułowany jest zbyt ogólnie i wynika z pozostałych wniosków. Piąta hipoteza badawcza 
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wymaga dalszych analiz na liczebniejszej grupie pacjentów, o czym wspomina Autor - 

analizowany materiał nie pozwala na jednoznaczne rekomendowanie zastosowanej metody 

operacji w tej patologii śledziony jaką są torbiele. 

Praca liczy 98 pozycji piśmiennictwa uszeregowanych w kolejności cytowania, 

zarówno zagranicznego, jak i krajowego, moim zdaniem trafnie dobranego.  

Dysertacja zawiera również wykazy tabel i rycin oraz streszczenia w języku polskim  

i angielskim, do których nie zgłaszam zastrzeżeń. Załączony przez autora spis skrótów  

jest niepełny, nie zawiera części skrótów użytych w tekście przez Doktoranta.  

Rozprawa doktorska lekarza medycyny Błażeja Rogowskiego oparta jest o dość duży, 

dobrze udokumentowany materiał kliniczny. Dysertacja napisana jest poprawną polszczyzną, 

znalazłem tylko kilka błędów fleksyjnych i interpunkcyjnych. 

 Moim zdaniem Autor wykazał umiejętność przeprowadzenia analizy badawczej  

z dobraniem właściwych metod. Dowiódł on bardzo dużej znajomości problematyki leczenia 

chirurgicznego chorób śledziony oraz umiejętności posługiwania się metodami pracy 

naukowej. Wykazał on, iż laparoskopowe leczenie chorób śledziony u dzieci jest bezpiecznym 

sposobem i przewyższa metodę klasyczną. Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska jest 

oryginalnym opracowaniem dotyczącym chirurgii śledziony, stanowi wartość naukową  

i praktyczną.  

Chciałbym poznać w trakcie dyskusji pogląd Doktoranta na uwagi i pytania jakie  

nasunęły mi się po przeczytaniu pracy: 

1. Doktorant poświęcił w części ogólnej bardzo mało miejsca radiologii zabiegowej, 

która jest coraz szerzej wykorzystywana w schorzeniach śledziony. 

2. Przydatne byłoby dokładniejsze omówienie instrumentarium używanego  

w chirurgii śledziony - nóż harmoniczny, LigaSure, koagulacja argonowa itp. 

3. Doktorant wspomina w części ogólnej, iż najczęstszą opisywaną przyczyną zgonów 

pacjentów po splenektomii był proces nowotworowy powikłany dodatkowo sepsą - 

jakie to były nowotwory? 

 

Niezależnie od przedstawionych powyżej uwag i zastrzeżeń, o których wspomniałem  

z obowiązku recenzenta, oceniam rozprawę doktorską lekarza medycyny Błażeja Rogowskiego 

pozytywnie.  




