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Recenzja Rozprawy Doktorskiej mgr. inż. Kingi Dawidowskiej
pt:

..Wpłvw zmianv parametrów qeometrycznvch na wvdainość i

efektvwnośó protezv zastawki aońa|nei Human Aońic

Bioprosthesis."

operacyjny postęp W |eczeniu chorób serca sprawił coraz Większą i|ość

wykonywanych w Polsce operacji kardiochirurgicznych. Wg. Krajowego Rejestru Operacji

Kardiochirurgicznych (KRoK) rocznie Wykonuje się około 25 tysięcy operacji. Większośó z

nich dotyczy choroby Wieńcowej, a|e ponad 15-2oo/o to operacje nabytych wad

zastawkowych' Rocznie to jest około 3 tysiące. W ostatnich |atach mimo, że Wzrosła ilośc

operacji naprawczych zastawek serca, to W da|szym ciagu istnieje konieczność

wszczepiania pacjentom zastawki mechanicznej (protezy) lub biologicznej (protezy).

Wybór protezy dla pacjenta zakwa|ifikowanego do Wymiany Wad|iwej zastawki

aońa|nej polega na ana|izie wskazań i zagro'jleń związanych z lerapią przeciwzakrzepową

(protezy mechaniczne) oraz ewentualną konieczność ponownej interwencji chirurgiczne,i



(protezy biologiczne).

Dożywotnia terapia przeciwzakŻepowa o|az konsekwencje z nią zwiazane to

aspektyl z którymi muszą zmierzyó się biorcy mechanicznych protez zastawek- zmiana

sty|u życia, często również aktywności zawodowej oraz ciągłe monitorowanie terapii

antykoagu|acyjnej coraz częściej determinuje Wybór bioprotezy jako subsMutu zastawki

nie ty|ko aorta|nej' Lekarze p|zy Wyborze Właściwej protezy zastawki serca kierują się

indywidualnymi czynnikami chorego takimi jak ryzyko chirurgiczne, czy ryzyko kMawienia,

jak róWnież czynnikami związanymi z samą protezą - jej trwałością i oczekiwaniami

hemodynamicznymi. Decyzja o zastosowaniu okreś|onej protezy zastawki jest

podejmowana z uśWiadomionym pod Wzg|ędem wszystkich aspektóW medycznych

cnorym.

D|atego uważam, że tematyka podjęta pŻez Doktorantkę jest W pełni uzasadniona

tym bardziej' Że mgr. inŻ' Kinga Dawidowicz pracuje W Wydzia|e |V]echanicznym Katedry

|nżynierii Materiałowej ispajania Po|itechniki Gdańskiej. Jednocześnie Współpracuje z

K|inikq Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mającej jedno z

największych doświadczeń W kraju ]eśli chodzi o operacyjne |eczenie wad zastawkowych.

Doktorantka podjęła się bardzo trudnego' a zarazem ba(dzo wainego zadania

dotyczącego optyma|izacji kształtu protezy zastawki aońa|nej (Human Aońic

Bioorosthesis).

Praca doktorska mgr' inż. Kingi Dawidowskiejjest to dość obszerne opracowanie na

90 stronach maszynopisu zawierajace 48 rycin, 16 tabe| oraz pełne piśmiennictwo

dotyczące omawianego zagadnienia W |iczbie 140 pozycji. szata 1raficzna, tabe|e, ryciny
są Wykonane W sposób poprawny i prząrzys|y. Pracę czyta się łatwo i z przyjemnościq, ze

wzg|ędu na Wysoki poziom naukowy'

Układ pracy jest typowy i obejmuje ,10 rozdziałóW: tj. Wstęp' ce| pracy, materiał i

metodykę, Wyniki' dyskusje, Wnioski, streszczenie' piśmiennictwo, Wykaz tabe| i rycin'
Praca składa się z ki|ku części: pierwsza częśó opracowania, mimo że przedstawia Wyniki

badań innych, nie Doktorantki, pozwa|a na zrozumienie anatomii, fizjo|ogii i patofizjo|ogii

zv,riązaną z zastawką natywną aoria|ną' Jest to niezbędne d|a zrozumienia da|ej

przedstawionego materiału i metodykijaką posługiwała się mgr' inż' Kinga Dawidowska.



W tej części Doktorantka Wkazała dużą wiedzę co do powstawania' rodzaju i
|eczenia Wady zastawki aońa|nej z powodu zmian degeneracyjnych. od |at 4o.tych
ubiegłego stu|ecia tMają prace badawcze iudoskona|ające to zagadnienie. Autorka w
pieMszej części pracy bardzo szczegółowo i z dużą wiedzą omawia to z na]nowszymi
doniesieniami z piśmiennictwa. DoktoIantka za ce| pracy postawiła przeprowadzenie prac
badawczych nad modyfikacjq konstrukcji bioprotezy HAB - Human Aońic Bioprothesis do
Wymagań Wynikających z Maściwości mechanicznych BNc - nanoce|u|oza bakteryjna W
oparciu o analizę WynikóW przeprowadzonych badań in vitro. GłóWnym założeniem było
zachowanie szczegóóW konstrukcyjnych protezy HAB Wpływających na jej Wysoka
efektywność' WyróŹniających ją pozytywnie w poróWnaniu do modeli dostępnych na rynku.

Aby osiągnąć ten cel mgr inż. Kinga Dawidowska postawiła sobie ki|ka zadań:
1) Badania przeprowadzono W |aboratorium zespołd |nżynierii Medycznej W centrum
Techniki okrętowej s'A w Gdańsku' Analizie poddano trzy mode|e konstrukcyjne protezy
zastawki aońa|nej.

2) stanowisko badawcze, na którym przeprowadzano próby zostało zaprojektowane i
Wykazane w zakładzie Badawczo . Rozwojowym cTo s.A' Badania in vitro
przeprowadzano w ramach projektu wspdfinansowanego Narodowego centrum Badań i
Rozwoju W aspekcie zastosowania bionanoce|u|ozy (BNC) w kardiochiruĘii ichirurgii
naczyntowe,

3) Mode|e badawcze wykonano z BNc W firmje BoWiI Biotech z Władvstawowa.

Mimo tak szerokiego zakresu, zadania te zosta|y Wykonane co pŻedstawia
Doktorantka W drugiej itŻecjej części'

Druga część pracy poświęcona materiałowi badawczemu oraz bardzo szczegołowej
metodzie badawczej' Metodyka badań Doktorantki jest bardzo nowoczesna i poorawna'
Wreszcie trzecia część pracy w której ooktorantka pŻedstawia w sposÓb przejrzysty i
bardzo rzete|ny uzyskane Wyniki' Do niektórych z nich podchodzi w sposób bardzo
krytyczny, mając na myś|i rea|ia k|iniczne. Dużą zaletą tej pracyjest Żete|ność.

Dużym sukcesem tą pracy niosącym nadfieje' optymizm jest moż|iwośó
opracowania geometrii protezy zastawki aońa|nej wykonanej z BNc. Dowodem na to sa
zakończone sukcesem zabiegi operacyjne eksperymenta|nego Wszczeplen|a u trzech
owiec tej prolezy w Laboratorurium Medycyny Eksperymentalnej Katolickiego



Uniwersletu w Leuven w Belgii przez dr hab. n. med. Piotra Siondalskiego. Zabiegi

impIantacji protezy Wykonanej z BNc przyb|iżają ko|ejny etap prac badawczych.

opracowanie zagadnienia jest jasne' |ogiczne i Wnosi Wańości poznawcze do

kardiochirurgii i kardio|ogii. stanowi opracowanie' które powinno ukazaó się jako pubIikacja

niezbędna d|a Wszystkich' którzy zajmują się |eczeniem wady nabytej zastawki aorta|nej.

Ma ono róWniei bańzo duż.e znaczenie praktyczne, ja jako kardiochirurg mogę ocenić

przydatność tej pracy d|a życia codziennego K|iniki Kardiochirurgii.

W zwiqzku z tym pozwa|am sobie przedstawić Wysokiej Radzie oyscyp|iny

Naukowej lnżynieria Mechaniczna Po|itechniki Gdańskiej o dopuszczenie mgr' inż. Kingi

Dawidowskiej do da|szych etapóW pzewodu doktorskiego' ''Rozprawa doktorska spełnia

Warunki okreś|one W ań' 13 Ust' 1 ust. z dnia 'l4.03'2003r o stopniach naukowych itytule

naukowym oraz o stopniach i tytu|e w zakresie sztuki (Dz.U.Nr. 65.poz.595, z póżn.zm'),,

Jednocześnie wnoszę Wniosek o Wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr' inż. Kingi

Dawidowskiej uwa'j.ając, żle wzeprowadzona dyseńacja porusza bardzo trudny, a za|azem

bardzo aktua|ny temat i zostala pŻeprowadzona z uż.yciem nowoczesnych technik

badawczych' Jest zapowiedzią dużego optymizmu w |eczeniu Wad nabytych zastawki

aońaInej'
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