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Recenzja  
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z Katedry i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej UM w Lublinie                  

pod tytułem:  

„Zabiegi małoinwazyjne w chirurgii śledziony u dzieci leczonych w Klinice 

Chirurgii i Traumatologii USD w Lublinie – ocena wyników leczenia” 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz 

 

 Chirurgia śledziony w ostatnich 35 latach bardzo zmieniła swoje oblicze. Poza 

operacjami polegającymi na usunięciu narządu w całości, rozpowszechniły się 

zabiegi oszczędzające miąższ śledziony. Było to możliwe dzięki pracom z lat 60 

dwudziestego wieku na temat budowy segmentarnej śledziony. Z kolei w roku 1991 

wykonano pierwszą splenektomię techniką laparoskopową, co po kilku latach 

doprowadziło to tego, iż dostęp małoinwazyjny stał się standardem w chirurgii tego 

narządu. Obecnie zabiegi laparoskopowe śledziony wykonuje się ze wskazań 

pourazowych, onkologicznych, hematologicznych, metabolicznych, zakaźnych i 

innych łagodnych chorób śledziony (torbiele, naczyniaki, itp.).  

Kandydat za cele pracy doktorskiej wybrał sobie właśnie tak dynamicznie 

rozwijającą się chirurgię małoinwazyjną i jej zastosowanie w chirurgii śledziony. 

 Rozprawa doktorska lekarza Błażeja Rogowskiego została mi przedstawiona 

do oceny w formie oprawionej, przygotowanej bardzo starannie. Praca składa się ze 

101 kolejno ponumerowanych stron. Uzupełnieniem tekstu są 22 tabele oraz 21 



rycin. Układ pracy jest typowy, podzielony na klasyczne rozdziały : wstęp, cel pracy, 

materiał i metody, wyniki, omówienie wyników i dyskusja, wnioski, streszczenie w 

języku polskim i angielskim, wykaz tabel i rycin, piśmiennictwo, kopia uchwały komisji 

bioetycznej oraz spis skrótów.  Umieszczenie go na końcu pracy nie jest w mojej 

ocenie wielkim ułatwieniem, ale być może taki był wymóg formalny. Praca jest 

napisana poprawną polszczyzną, przystępną w czytaniu. 

 We wstępie, liczącym 27 stron autor omówił zagadnienia historii chirurgii 

śledziony, jej anatomię i fizjologię oraz patofizjologię chorób śledziony. Poruszył 

problem wskazań do leczenia operacyjnego, opisał technikę wykonania splenektomii  

i stosowane do tego instrumentarium, a także technikę zabiegów oszczędzających 

miąższ śledziony. Poddał analizie najczęściej występujące powikłania pooperacyjne.  

W tej części rozprawy moją uwagę zwrócił zwrot „częściowa splenektomia”, 

który jest niezrozumiały. Splenektomia oznacza usunięcie narządu w całości (tak jak 

gastrektomia czy hepatektomia). Częściowe usunięcie narządu można nazwać 

resekcją fragmentu narządu (segmentów) lub nawet hemisplenektomią. Również w 

tej części rozprawy pojawiają się pierwsze zdjęcia przedoperacyjne, śródoperacyjne           

i ryciny – przypuszczam, iż są to osiągnięcia edytorskie autora dysertacji, chociaż 

nigdzie w całej rozprawie doktorskiej nie zostało to wyjaśnione. Nie do końca mogę 

zgodzić się z entuzjazmem autora co do technicznych nowości typu Liga-Sure, 

koagulacja argonowa czy różne kleje tkankowe. Niewątpliwie są użyteczne, ale nie 

wydaje się by wyparły tradycyjne podkłucia czy podwiązki, co zapowiada na stronie 

16 autor dysertacji. Drobne językowe błędy – typu „technika splenektomii 

ewaluowała…” zamiast „ewoluowała”, „wacha” zamiast „waha” czy błąd w nazwisku 

Janosa Veressa (Węgier) łatwo będzie wyeliminować w ostatecznej wersji pracy. 

 

Cel pracy jest jasny a hipotezy badawcze zawarte w pięciu punktach stanowią 

istotę omawianego problemu. 

Analizowany materiał obejmował 60 pacjentów dziecięcych (31 dziewczynek       

i 29 chłopców) w wieku 3 miesiące – 17 rok życia hospitalizowanych w Klinice 

Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie 

w latach 2005–2016. Pacjenci zostali podzielenie na dwie grupy: operowanych 

techniką otwartą – 33 osoby; i operowanych techniką laparoskopową – 27 dzieci. 

Najczęstszym wskazaniem do leczenia operacyjnego w obydwu grupach była 



sferocytoza wrodzona oraz torbiele śledziony. U 13 dzieci stwierdzono dodatkowo 

kamicę pęcherzyka żółciowego. W grupie dzieci operowanych techniką otwartą 

zabieg wykonywano              z powodu sferocytozy, torbieli, trombocytopenii oraz 

obrażeń śledziony. W grupie operowanych techniką laparoskopową nie było ani 

jednego przypadku operacji                z powodu uszkodzenia śledziony ani z powodu 

trombocytopenii – czy to oznacza,        że od 2011 roku wszystkie takie przypadki 

leczone są zachowawczo ?    

        

Metodyka pracy jest dobrana w taki sposób, by uzyskać odpowiedzi na 

postawione problemy kliniczne stanowiące cel rozprawy doktorskiej. Dobór metod 

analizy statystycznej umożliwił uzyskanie wiarygodnej oceny znaczenia uzyskanych 

wyników badań. 

 Wyniki pracy opisane zostały na 22 stronach starannie i profesjonalnie                                       

z uwzględnieniem licznych tabel i rycin, które stanowią niewątpliwy atut dysertacji. 

Doktorant wykazał przewagę technik małoinwazyjnych nad technikami klasycznymi    

w chirurgii śledziony u dzieci. Udowodnił, że czas zabiegu jak i długość hospitalizacji 

były istotnie krótsze w grupie leczonej laparoskopowo w porównaniu do grupy dzieci 

operowanych na otwarto. Stwierdził, że ból pooperacyjny towarzyszący uszkodzeniu 

tkanek jest mniejszy po zastosowaniu technik małoinwazyjnych, a tym samym 

rehabilitacja ruchowa jest zdecydowanie szybsza u dzieci leczonych laparoskopowo.     

           W tej części dysertacji zabrakło mi szczegółowych informacji na temat 

operowanych chorych z uwzględnieniem poszczególnych wskazań do interwencji 

chirurgicznej i porównania tych grup w zależności od zastosowanej techniki 

operacyjnej. Interesujące za to są niektóre analizy statystyczne, np. „płeć a długość 

hospitalizacji”, „płeć a czas trwania zabiegu” czy „wiek i czas zabiegu”. Jaka jest ich 

rola w analizie technik małoinwazyjnych w chirurgii śledziony ?  

 Omówienie wyników i dyskusja opisane zostały na 12 stronach w sposób 

rzeczowy, logiczny i systematyczny. Autor odniósł uzyskane wyniki do pozycji 

piśmiennictwa krajowego i światowego. Krytycznie podsumował jedną z wysuniętych 

hipotez na temat skuteczności fenestracji w leczeniu torbieli śledziony 

Pięć końcowych wniosków wynika z uzyskanych wyników badań                                

i przeprowadzonych korelacji. W moim odczuciu dokładniejszy dobór grup badanych 



oraz większa ich liczebność nadałyby wysuniętym wnioskom niezbędną siłę 

oddziaływania. 

Piśmiennictwo zawierało 98 pozycji, które uszeregowano w kolejności 

cytowania. Biorąc pod uwagę bogactwo prac wynikające ze znaczenia klinicznego 

omawianego tematu, doktorant stanął przed trudnym zagadnieniem wyboru 

najważniejszych i znaczących pozycji piśmiennictwa odzwierciedlających aktualny 

stan wiedzy w poddanym analizie przedmiocie badań. Dokonaną selekcję uważam 

za właściwą. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród cytowanych prac były prace 

polskich autorów. 

Przytoczone powyżej uwagi, wynikające z obowiązków recenzenta, w żaden 

sposób nie obniżają wartości naukowej pracy, która spełnia wszystkie kryteria 

stawiane dysertacjom doktorskim. 

  Uważam, że doktorant wykazał się dużą wiedzą teoretyczną i zmierzył się                      

z trudnym i odpowiedzialnym problemem klinicznym.  Zastosował krytyczną analizę 

własnych wyników i przeprowadził dojrzałą dyskusję. Omawiana praca doktorska 

stanowi przykład dobrze przygotowanej dokumentacji naukowo-badawczej, a wnioski 

z niej wynikające mają istotne znaczenie w praktyce lekarskiej.   

Z tego względu uważam, że rozprawa spełnia wymagania stawiane 

rozprawom na stopień doktora nauk medycznych określane art. 13 i 14 Ustawy o 

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

dn. 14.03.2003 r. 

Na tej podstawie przedkładam Wysokiej Radzie II Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o 

dopuszczenie lekarza Błażeja Rogowskiego do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.   

                                            


