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1. Imię i nazwisko: 
Jarosław Hiczkiewicz. 

  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 
-  1982 rok - lekarz medycyny - Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski, 

-  1985 rok - I. Stopień Specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych - Zielona Góra, 

-  1991 rok - II. Stopień Specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych - Warszawa, 

-  1995 rok - Specjalista Kardiolog - Warszawa, 

-  2007 rok - Doktor Nauk Medycznych - Uniwersytet Medyczny - Poznań. Dysertacja pt.: 

,,Ocena zależności pomiędzy angiograficznym obrazem przewlekłego zamknięcia tętnicy 

międzykomorowej przedniej, a elektrokardiograficznymi cechami przebytego zawału serca 

ściany przedniej". Promotor – Prof. Dr hab. Stefan Grajek. Recenzenci Prof. Dr hab. Jarosław 

Kaźmierczak, Prof. Dr hab. Krzysztof Błaszyk. 

Certyfikat diagnosty i terapeuty Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego - Warszawa 2014. 

Akredytacja echokardiografisty - Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu (w tym w jednostkach 

naukowych): 

• Od listopada 1982 roku do 30 października 1983 roku odbywałem staż podyplomowy 

w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Nowej Soli 

• Pomiędzy listopadem 1983, a czerwcem 1985 byłem zatrudniony na stanowisku 

młodszego asystenta w  Oddziale Kardiologii Szpitala w Nowej Soli 

• Od czerwca 1985 do marca 1991 byłem zatrudniony jako asystent, a od kwietnia 1991 

do maja 1995 jako starszy asystent Oddziału Kardiologii Szpitala w Nowej Soli 

• Jednocześnie pomiędzy rokiem 1985, a  1995 byłem kierownikiem Poradni Rejonowej 

Szpitala w Nowej Soli 
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• W lipcu 1995 wygrałem konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Kardiologii 

Szpitala w Nowej Soli 

• W  październiku 2017 zostałem powołany na stanowisko asystenta na Wydziale 

Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w październiku 2018 na 

stanowisko adiunkta- w Katedrze Kardiologii Inwazyjnej i Kardiochirurgii  Uniwersytetu 

Zielonogórskiego.  

• Od 1.10.2018 pełnię obowiązki Kierownika Katedry Kardiologii Inwazyjnej i 

Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.                                                                                        

• W latach 1991-1992 odbywałem  staż w Instytucie Kardiologii w Aninie. 

• W 1994 odbywałem  staż w Klinice Kardiochirurgii Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu. 

• W lipcu 2008 roku odbyłem staż SIS2008: A Course in Cardiac, Vascular, and 

Neurovascular Therapeutics  w  Swedish Medical Center  w Seattle w USA. 

 

Po objęciu w 1995 stanowiska ordynatora Oddziału Kardiologii zreorganizowałem tą jednostkę 

od podstaw. Postępowanie to obejmowało utworzenie pracowni: Prób Wysiłkowych, Badań 

Holterowskich i Echokardiograficzną. Jednocześnie powołałem od podstaw Oddział 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego początkowo czterołóżkowy, aktualnie 

dwunastołóżkowy. 

W 1999 roku utworzyłem pierwszą w województwie Pracownię Hemodynamiki. Ze względu 

na znaczną liczbę wykonywanych zabiegów koronarografii, koronaroplastyk oraz angiografii i 

angioplastyk tętnic obwodowych w 2007 roku utworzyłem pierwszą w województwie lubuskim 

Salę Hybrydową. Wykonujemy w niej zabiegi przezskórnego leczenia strukturalnych chorób 

serca takich jak m. in.: zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zamykanie 

uszka lewego przedsionka, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, czy implantacja 

stentgraftów aortalnych. 

Zorganizowałem ponadto Pracownię Elektrofizjologii, w której wykonywanych jest rocznie 

około 250 ablacji, a także ok 500 implantacji stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów.  

W 2007 roku z mojej inicjatywy  powstał w Nowosolskim Szpitalu Oddział Kardiochirurgii, 

dzięki czemu możliwe jest wykonywanie zabiegów przezskórnego leczenia chorób 

strukturalnych serca oraz implantacja stentgraftów aortalnych w Sali Hybrydowej.  

W 2008 roku zorganizowałem Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej, na którym 

kontynuujemy leczenie pacjentów poddanych wcześniej angioplastyce tętnic wieńcowych w 
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Ostrych Zespołach Wieńcowych. Dzięki temu  znacznie zmniejszono roczną śmiertelność 

leczonych chorych, czy  konieczność ponownych hospitalizacji /dysponuję danymi 

dotyczącymi zgonów hospitalizowanych chorych z Urzędu Stanu Cywilnego/. Taki sposób 

postępowania u pacjentów po przebytym zawale serca został zastosowany w Polsce dopiero w 

2017 roku w formie koordynowanej opieki specjalistycznej (KOS-zawał). 

W 2012 roku ze względu na konieczność wykonywania w Pracowni Hemodynamiki 

zabiegów endowaskularnych organizowałem od podstaw Oddział Chirurgii Naczyniowej.  

Dwóch kardiologów (pracujących uprzednio na kierowanym przeze mnie oddziale Kardiologii) 

po uzyskaniu dodatkowej specjalizacji z angiologii i radiologii podjęło w nim nowoczesną: 

diagnostykę angiograficzną pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych z wykorzystaniem 

dwutlenku węgla, oraz leczenie inwazyjne w oparciu o różne systemy do rotablacji.  

W 2018 roku utworzyłem trzecią Salę Hemodynamiczną w celu umożliwienia sprawnego 

wykonywania coraz większej liczby zabiegów naczyniowych. 

Aktywnie uczestniczyłem w tworzeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie 

Zielonogórskim. Oddział Kardiologii, którym kieruję, przekształcony został w Kliniczny 

Oddział Kardiologii. 

Uczestniczyłem w kongresach i konferencjach kardiologicznych krajowych i zagranicznych. 

Byłem aktywnym uczestnikiem  konferencji: WCCI – Warsaw Course on Cardiovascular 

Interventions (WCCI) w Warszawie, New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC) w 

Krakowie, Międzynarodowych Konferencji Kardiologicznych w Zabrzu, Jesiennych Spotkań 

Kardiologicznych w Poznaniu. Od 2005 roku corocznie uczestniczę w międzynarodowym 

kongresie EuroPCR oraz w kongresach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). 

Wielokrotnie  uczestniczyłem w –konferencjach: Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 

(TCT), International Conference for Innovations in Cardiovascular Systems (ICI) czy European 

Heart Rhythm Association (EHRA)Europace-Cardiostim. 
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 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku 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-artystycznego: 

„Analiza wybranych czynników wpływających na kolejne interwencje wieńcowe u pacjentów 

z chorobą niedokrwienną serca. Doświadczenia Oddziału Kardiologicznego 

Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”, wydane przez Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w 2018 roku. 

 

Choroby serca i naczyń (CVD) są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Pomimo spadku 

globalnej śmiertelności z powodu CVD w przeciągu ostatnich czterech dekad, choroba 

niedokrwienna serca (CAD) pozostaje głównym ich powodem odpowiadając za 1/3 wszystkich 

zgonów u osób powyżej 35 r.ż. 

Choć w wielu krajach skupionych w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym odnotowano 

znaczny spadek zachorowalności i umieralności na choroby sercowo-naczyniowe w ciągu 

ostatnich 40 lat, to nadal istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi państwami. 

Umieralność z tej przyczyny w najbogatszych z nich wynosi <30% wszystkich zgonów w 

porównaniu do >50% w krajach biedniejszych. Dane Krajowego Konsultanta w Dziedzinie 

Kardiologii z 2017 roku pokazują, że liczba zgonów z powodu CVD wyniosła w Polsce 50%, 

co wymaga dogłębnej analizy tego problemu, a następnie wdrożenia postępowania mającego 

na celu poprawę tej niekorzystnej statystyki.  

Nowe metody farmakoterapii, stenty najnowszej generacji wraz z rozwojem technik ich 

implantacji, doprowadziły do wzrostu przeżywalności osób z CAD, przez co pojawiły się 

możliwości nie tylko dłuższej obserwacji tych chorych, ale i możliwości identyfikacji 

czynników ryzyka progresji choroby. Ze względu również na wydłużenie w czasie naturalnego 

przebiegu CAD coraz więcej pacjentów w przypadku utrzymujących się dolegliwości 

dławicowych poddawanych jest kolejnym angiografiom tętnic wieńcowych, często z 

koniecznością wykonania następczej angioplastyki. Jest to problem nie tylko ciekawy z 

naukowego punktu widzenia, ale ważny z uwagi na jego aspekt kliniczny, społeczny i 

finansowy. Prawdopodobnie głównymi przyczynami kolejnych interwencji jest po prostu 

naturalny postęp choroby. Nie można jednak wykluczyć, ze przyczyną może też być 

utrzymujące się niedokrwienie pomimo wcześniejszej skutecznej rewaskularyzacji. Rozległość 
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niedokrwionego obszaru może w tych przypadkach zależeć od zakresu zabiegu (całkowita bądź 

częściowa rewaskularyzacji), rodzaju użytego stentu, wadliwej techniki jego implantacji, 

powikłań okołozabiegowych, zmiany w oporze mikrokrążenia wieńcowego, czy innych 

nieznanych czynników. Istnieją także doniesienia, że przyczyną ponownych angiografii 

wieńcowych u wielu osób jest nierzadko zbyt pochopna kwalifikacja chorych do tej procedury 

diagnostycznej. Nie jest to korzystne ze względu na społeczne koszty tych badań, czy 

występowanie powikłań. Ocena przyczyn będąca powodem kolejnych angiografii i 

angioplastyk wieńcowych jest aktualnym problemem klinicznym i zarazem przedmiotem 

naukowej debaty.  

W 2012 roku w Polsce wykonano 216768 kononarografii i 119544 angioplastyk wieńcowych. 

Na Oddziale kardiologii w Nowej Soli w latach 2009-2015 leczono 10966 pacjentów z Ostrym 

Zespołem Wieńcowym i 11433 ze stabilną postacią choroby niedokrwiennej serca (SCAD). 

Tak duża liczba zabiegów wykonywanych w Zakładzie Hemodynamiki niesie ze sobą 

oczywisty potencjał naukowy i dydaktyczny. W celu usystematyzowania gromadzonych w 

trakcie hospitalizacji informacji, stworzono retrospektywną bazę danych pacjentów, którzy w 

latach 2009-2015 (14.01.2009 – 15.05.2015) mieli wykonaną koronarografię i/lub PCI. 

Doświadczenia Oddziału Kardiologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej 

Soli w latach 2009-2015, są zawarte we wspomnianym rejestrze zabiegów kardiologii 

interwencyjnej. To z kolei  pozwala na analizę szeregu parametrów i czynników, które 

umożliwiają wyciąganie słusznych klinicznych wniosków usprawniających wielokrotnie 

proces leczenia pacjentów. W Polsce na przełomie ostatnich dwóch dekad powstały duże 

rejestry procedur kardiologii interwencyjnej Ogólnopolski Rejestr Procedur Kardiologii 

Inwazyjnej (ORPKI), czy PL ACS obejmujące Ostre Zespoły Wieńcowe, niemniej ich analiza 

pozwala na wypadkowa ocenę całej polskiej populacji. Siłą rejestrów lokalnych jest  właśnie 

możliwość analizy mniejszych społeczności i implementowanie rezultatów tych badań 

bezpośrednio do praktyki klinicznej.  

 

Istotny z punktu widzenia kardiologii interwencyjnej problem konieczności wykonywania 

ponownej angioplastyki tętnic wieńcowych, duża skala tego zjawiska (pomimo stosowania 

optymalnej terapii medycznej i stosowania właściwych technik zabiegowych podczas 

poprzednich rewaskularyzacji) skłonił mnie do merytorycznej analizy lokalnej populacji 

pacjentów diagnozowanych i leczonych inwazyjnie w szpitalu w Nowej Soli pod kątem 

czynników wpływających na to zagadnienie.  

Celami pracy były zatem: 
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1. Identyfikacja wybranych czynników wpływających na konieczność wykonywania kolejnych 

,,interwencji wieńcowych" u chorych z chorobą niedokrwienną serca i zmienionymi krytycznie 

naczyniami wieńcowymi poddanymi wcześniej rewaskularyzacji. 

2. Próba określenia czynników wpływających na konieczność wykonania kolejnych zabiegów 

interwencyjnych (PCI) u chorych bez krytycznych zmian w tętnicach wieńcowych. 

 

Do badania zakwalifikowano 3401 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CAD), którzy w 

okresie od 14.01.2009-15.05.2015 mieli wykonane co najmniej dwie procedury inwazyjne. 

Należy zaznaczyć, że pacjenci z tego badania różnią się od ogólnej populacji. Wszyscy mieli 

rozpoznaną i leczoną farmakologicznie i inwazyjnie CAD. Badana grupa jest więc bardziej 

obciążona czynnikami ryzyka i ma tym samym gorsze rokowanie aniżeli populacja ogólna.  

 

Dane pacjentów oceniano w trzech  odrębnych  analizach. 

1. Liczby inwazyjnych procedur wieńcowych- podział ten wyodrębnił pacjentów, którzy byli 

hospitalizowani dwukrotnie 2445 osób, trzykrotnie 751 osoby, czterokrotnie 155 osób oraz 

pięciokrotnie i więcej 50 osób. Za każdym pobytem w szpitalu wykonywano kolejne PCI. 

2. Pod względem wywiadu w kierunku CAD. Na podstawie przyjętych kryteriów 

wyodrębniono 3 podgrupy: 

• chorych bez przebytego MI u których wykonano wcześniej tylko koronarografię,  

• pacjentów, którzy przebyli PCI bez MI  

• oraz chorych po MI i PCI 

3. Trzecim kryterium podziału była liczba krytycznie zwężonych naczyń ocenianych podczas 

drugiej hospitalizacji, w trakcie której wykonano PCI. Badaną grupę podzielono na chorych z 

krytycznym zwężeniem jednego, dwóch, trzech i więcej naczyń. 

W swoje rozprawie wykazałem, że 

1. Najsilniejszymi czynnikami ryzyka kolejnych procedur inwazyjnych u chorego są: 

zmieniona  krytycznie w wyjściowym badaniu koronarograficznym  LAD, liczba krytycznie  

zwężonych naczyń ( (atherosclerotic burden), oraz  restenoza w implantowanym stencie. 

2.Spośród procedur okołozabiegowych najistotniejszym czynnikiem ryzyka kolejnych 

rewaskularyzacji  jest stosowanie techniki predylatacji . 

3. U pacjentów z niekrytycznymi  zmianami w tętnicach wieńcowych(30-70%) (nonobstructive 

coronary artery disease)  opisananymi w wyjściowej koronarografii powodem kolejnych 

procedur była  istotna progresja zmian miażdżycowych najczęściej ujawniająca się klinicznie 

w postaci ACS. 
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4. W badanej populacji u chorych, którym wykonano lipidogram stwierdzono       

nieakceptowalnie wysokie stężenia frakcji lipidów w surowicy . 

5. W grupie chorych z CAD obserwowano silną, dodatnią zależność  między śmiertelnością  

całkowitą  a liczbą krytycznie zmienionych naczyń (atherosclerotic burden). Podobnej 

zależności nie stwierdzono dla liczby procedur. 

6. Pacjenci z objawami sugerującymi dusznicę bolesną przy prawidłowych tętnicach  w 

kolejnych badaniach koronarograficznych,  różnili się od chorych  z CAD wyższym stężeniem 

kreatyniny, częstszym COPD, częstszymi objawami chromania przestankowego, a  w zapisie 

EKG epizodami migotanie przedsionków oraz ujemnymi  załamkami  T istotnie. W tej grupie 

było też więcej kobiet. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych). 
Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 34 publikacje - łączna punktacja IF 21,124. Łączna 

punktacja KBN/MNiSW wynosi 275 pkt. Wśród tych publikacji w 9 jestem pierwszym, 

drugim lub ostatnim autorem, punktacja IF 13,452, punktacja MNiSW 157. 

W szczególności mój dorobek składa się z: 

- 9 prac oryginalnych IF 14,874, punktacja MNiSW 166, 

- 8 prac poglądowych i kazuistycznych IF 6,250, punktacja MNiSW 109. 

Jestem autorem 4 referatów na zjazdach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2 

abstraktów przedstawionych w 2018 roku na ESC w Monachium oraz  na Kongresie  EHRA w 

Nicei w 2017 roku Jestem autorem kolejnego doniesienia które zostało zakwalifikowane do 

sesji abstraktowej na kongresie EHRA, który odbędzie się w Lizbonie w 2019 roku 

Łączna liczba cytowań (Web of Science) 5604. 

Indeks Hirscha 12. 

 

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianych 

zagadnień z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz elektrofizjologii. W projekcie dotyczącym 

oceny zastosowania bioresorbowalnych rusztowań BVS w leczeniu ostrego zespołu 

wieńcowego udowodniono, że odpowiednia technika implantacji realizowana przez 

doświadczony ośrodek jest bezpieczną metodą leczenia. Ponadto właściwy dobór wymiaru 

BVS, predylatacja i postdylatacja redukuje konieczność ponownej rewaskularyzacji oraz 

występowanie niekorzystnych zdarzeń definiowanych łącznie jako zgon, zawał i udar. W 

długoterminowej obserwacji (trzyletnia) wykazano, że zastosowanie odpowiedniej techniki 
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implantacji  poprawia odległe wyniki leczenia, stąd  powinno się ją  rekomendować dla nowej 

generacji BVS. Cardiology journal. 2018;25(4):479-86. Rezultaty powyższego projektu 

skłoniły nasz zespół do podjęcia aktualnie realizowanego badania z nowymi magnezowymi 

BVS.      

Obserwacja odległa 50 pacjentów poddawanych angioplastyce bifurkacji wieńcowych z 

zastosowaniem stentu Multilink Frontier, była przedmiotem naszego kolejnego projektu i 

zarazem publikacji w Post. Kard. Interw. 2005 : 1;1,35-43                                                                                        

W 2018 roku w Kardiologii Polskiej opublikowaliśmy pracę, której celem było porównanie 

złożonych punktów końcowych: (NACE- śmierć, zawał mięśnia sercowego, poważne 

krwawienie, PCI w trybie pilnym, i MACE- śmierć, zawał m. sercowego, udar mózgu)  u 

pacjentów poddawanych PCI z użyciem heparyny i GPI (abciximab) oraz z użyciem 

biwalirudyny (ze szczególną uwagą na okołoproceduralną zakrzepicę w stencie). 

W porównaniu do zabiegów (podczas ACS) z użyciem heparyny oraz GPI (abciximab), 

biwalirudyna wykazała zwiększone ryzyko zawału m. sercowego (odpowiednio RR 2.14, 95% 

Cl 1.01-4.56 i RR 5.53, 95% Cl 2.32-13.18 ). Ponadto biwalirudyna (w porównaniu do 

heparyny użytej z GPI), nie obniżyła NACE’ów i ryzyka poważnych krwawień. Zastosowanie 

biwalirudyny wykazywało korzyści (redukcja NACEs, mniej krwawień) jedynie podczas 

zabiegów planowych oraz w porównaniu tylko z heparyną (bez GPI). Kard. Pol. 2018 : 76;4, 

740-749. 

Z danych literaturowych wynika, że mimo profilaktycznego nawodnienia, u około 25 % 

pacjentów poddawanych rutynowej angiografii tętnic wieńcowych, nie dochodzi do redukcji 

stężeń kreatyniny (SCR) w kontrolnym punkcie pomiarowym (12-18 godzin po angiografii). 

Ta obserwacja zainspirowała nasz zespół do scharakteryzowania pacjentów, u których nie 

dochodzi do redukcji stężeń kreatyniny 12-18 godzin po wykonaniu planowej angiografii i/lub 

angioplastyki naczyń wieńcowych (mimo profilaktycznego nawodnienia) oraz wykluczenie u 

nich efektu odwodnienia (na podstawie oceny stężeń hemoglobiny, czerwonych krwinek i 

stężenia kreatyniny). Dodatkowo celem tego projektu była ocena, czy we wspomnianej grupie 

pacjentów brak redukcji SCR w badaniach kontrolnych można przewidzieć na podstawie 

wyjściowego stężenia kreatyniny lub innych rutynowo ocenianych w praktyce klinicznej 

parametrów. W pracy określano także wpływ dożylnego nawodnienia na poziom kreatyniny u 

osób niepoddawanych angiografii, a poddawanych hospitalizacji oraz porównywano efekt 

dożylnego nawodnienia w populacji osób poddawanych i niepoddawanych angiografii. W tym 

celu przeanalizowano retrospektywne dane uzyskane od 391 pacjentów. 341 pacjentów 

stanowiło grupę badaną (poddawani planowej angiografii/angioplastyce tętnic wieńcowych), u 
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tych osób stosowano kontrast jodowy. 50 osób stanowiło grupę kontrolną (grupa osób 

poddawana zaopatrzeniu przepukliny pachwinowej), u tych osób nie stosowano kontrastu 

jodowego.  

Spośród osób, u których nie obserwowano redukcji stężeń kreatyniny w grupie badanej, tylko 

u nielicznych otrzymane wyniki można było tłumaczyć efektem nieadekwatnego nawodnienia. 

Wyjściowo osoby te charakteryzowały się niższym poziomem SCR i wyższym GFR, niż 

pacjenci, u których występowała redukcja stężeń kreatyniny w kontrolnym punkcie 

pomiarowym. Wyniki uzyskane w grupie kontrolnej, w której okoliczności powtórnego 

oznaczenia kreatyniny znacznie odbiegały od tych z grupy badanej, nie pozwoliły na 

obiektywne porównanie obydwóch populacji pacjentów. Niemożliwa była zatem jednoznaczna 

weryfikacja, czy obserwowany brak redukcji stężeń kreatyniny w 12-18 godzin po wykonanym 

zabiegu z użyciem kontrastu jodowego jest wczesnym wykładnikiem upośledzenia czynności 

nerek w grupie badanej, czy efektem zwiększonej diurezy w odpowiedzi na profilaktyczne 

dożylne nawodnienie. Clinical Investigation (London) 2018;8,2.  

Celem dużego prospektywnego projektu realizowanego u osób z ostrym zespołem wieńcowym 

bez uniesienia odcinka ST z dodatkowym upośledzeniem funkcji rozkurczowej lewej komory, 

we współpracy z Charite w Berlinie oraz firmą Bayer było  poszerzenie wiedzy z zakresu 

biologii krążących komórek endotelium (CEC). Dokonaliśmy fenotypowej charakterystyki 

CEC, a także podjęliśmy próbę ich identyfikacji w zależności od miejsca uwolnienia z różnych 

kompartmentów układu sercowo-naczyniowego.  

Stwierdziliśmy, że liczba komórek CEC po badaniu angiograficznym/ angioplastyce 

zwiększała się w porównaniu do liczby komórek izolowanych z krwi tętniczej przed procedurą 

inwazyjną. Dodatkowo potwierdzał tą obserwację istotnie statystycznie niższy wskaźnik 

komórek CD36+/CEC (stosunek komórek pochodzących z mikrokrążenia do wszystkich 

izolowanych komórek śródbłonka). Stwierdziliśmy ponadto, że całkowita liczba komórek CEC 

izolowanych w podobnych punktach czasowych nie różni się w znaczący sposób pomiędzy 

układem tętniczym i żylnym.  

W układzie żylnym obserwowaliśmy natomiast istotnie większą liczbę komórek o fenotypie 

CD 36+. Obserwacje te były silniej wyrażone u osób, u których była wykonywana 

angioplastyka tętnicy dozawałowej. W układzie żylnym wartość wskaźnika komórek 

CD36+/CEC miała podobne wartości jak  przed angiografią (w układzie tętniczym), ponieważ 

równolegle obserwowano tendencję do wzrostu liczby wszystkich  badanych komórek (bez 

istotności statystycznej). Efekt ten najprawdopodobniej może przemawiać za kumulacją 

komórek oraz być może świadczy o powolnym przechodzeniu nowo uwolnionych CEC przez 
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barierę włośniczkową, do układu żylnego. Komórki pochodzące z mikrokrążenia wykazywały 

także związek z poszczególnymi parametrami klinicznymi, a także z markerami 

echokardiograficznymi świadczącymi o zaburzeniach relaksacji lewej komory. Cardiology 

journal. 2018 Sep 20. doi: 10.5603/CJ.a2018.0110. 

 

Jestem współautorem trzech opublikowanych artykułów dotyczących zamykania uszka lewego 

przedsionka z wykorzystaniem różnych urządzeń dedykowanych tej procedurze. Cardiology 

journal. 2016;23(6):652-4, J. Interv. Cardiol. 2017 : 30;1, 63-71. W pracach tych wykazano 

m.in. praktyczne wskazówki postępowania przy powikłaniach  takich jak np. wypadnięcie 

urządzenia z uszka,  blokującego mechaniczną protezę zastawki aortalnej, przy  zastosowaniu 

technik endowaskularnych i bez konieczności interwencji przez kardiochirurga, czy chirurga 

naczyniowego.  Advances in Interventional Cardiology. 2017;13(4):349.  

W 2017 roku przedstawiliśmy ponad dziesięcioletnie obserwacje przezskórnego zamykania 

pozawałowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej J. Interv. Cardiol. 2017: 20; 1, 63-

71. Zabiegi opisane w artykule wykonywano pomiędzy 2003 r. a 2016 r. w ośmiu ośrodkach. 

Pacjenci byli podzieleni na dwie grupy: w pierwszej grupie wykonywano zabiegi w trybie 

ostrym ( <14dni), w drugiej w trybie planowym. Procedurę wykonano u 20 pacjentów, w tym 

7 (33% w trybie ostrym). Z naszych obserwacji wynikało, że najczęściej do uszkodzenia 

przegrody międzykomorowej dochodziło w okolicach koniuszka lewej komory. 17 zabiegów 

zakończyło się sukcesem (technicznie udało się osiągnąć zamknięcie ubytku). 30 dniowe 

przeżycie obserwowano w 70% w grupie "nieostrej" (zabieg >14dni od zawału) i w 57% w 

grupie kwalifikowanej do zabiegu w trybie pilnym. Z badania wynikło, że jedynie istotnymi 

statystycznymi czynnikami "powodzenia" zabiegu był sukces techniczny oraz liczba 

leukocytów przed procedurą. Ze względu na nieliczną grupę pacjentów i jej znaczną 

heterogenność nie udało się ustalić optymalnego czasu wykonania zabiegu,  co wymaga dalszej 

analizy. 

Artykuły z zakresu elektrofizjologii obejmowały m.in. określenie przyczyn obniżenia odcinka 

ST w częstoskurczach AVNRT i AVRT. Wykazano, że skorygowane obniżenie odcinka ST 

zależy od częstości pracy serca zarówno w AVRT i AVNRT.  Związek pośredni pomiędzy 

obniżeniem ST w 60 ms po punkcie J i bardzo krótkim VA (odstęp w milisekundach  pomiędzy 

sygnałem z  przedsionka i z komór w zapisie wewnątrzsercowym) był istotny w AVNRT z 

szybszą czynnością komór, ale nie w AVRT. Kard. Pol. 2016: T. 74, supl. IV, s. 324-325. 

Kolejnym artykułem z zakresu elektrofizjologii była praca dotycząca oceny przewodzenia 

sygnałów elektrycznych z zatoki wieńcowej do lewego przedsionka, czego manifestacją mogą 
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być podwójne potencjały przedsionkowe. Celem projektu było właśnie zbadanie tych 

potencjałów w zatoce wieńcowej podczas AVRT oraz określenie ich potencjalnego wpływ na 

wystąpienie napadu migotania przedsionków. Zbadano 247 pacjentów z drogą dodatkową , 

których podzielono na dwie grupy ( z DP i bez DP podczas AVRT) i porównano.  

Stwierdzono, że u pacjentów z podwójnym potencjałem przedsionkowym częściej rozwija się 

migotanie przedsionków. Obserwowano, że kierunek depolaryzacji przedsionka podczas 

AVRT może wpływać na występowanie podwójnych potencjałów przedsionkowych i 

prawdopodobnie odgrywa rolę w rozwoju arytmii. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2018: 29; 1,  

22-29. 

Nietypowa, epikardialna lokalizacja dodatkowych skurczów komorowych z drogi odpływu 

lewej komory, leczona ablacją RF z obszaru żyły wielkiej serca Kard. Pol.2013: 71; 9, 988-

989, czy z zatoki wieńcowej Folia Cardiol. Excerpta 2012 : 7; supl. B, 4 była kolejnym 

przedmiotem zainteresowania naszego zespołu 

 W publikacji pt. ,,Predyktory wczesnego nawrotu migotania przedsionków po zabiegu 

izolacji ujść żył płucnych metodą krioablacji balonowej, z wykorzystaniem oceny statystycznej 

oraz algorytmów uczenia maszynowego” wykazałem, że obniżone stężenia Troponiny T (p = 

0.043) , CK-MB (p = 0.010) po zabiegu oraz wzrost TnT (p = 0.044)  były predyktorami 

wczesnego nawrotu migotania przedsionków po zabiegu krioablacji (p<0,05). Heart and vessels 

2018, 1-8. 

 

Ostatnio zainicjowaliśmy nowy projekt naukowy koncentrujący się na zastosowaniach technik 

uczenia maszynowego w prognozowaniu wyników chorób sercowo-naczyniowych. Uczenie 

maszynowe to dziedzina z pogranicza matematyki i informatyki, która wykorzystuje różnego 

rodzaju algorytmy obliczeniowe, które umożliwiają systemom komputerowym stworzenie 

modeli wykonujących dane zadanie na podstawie dostarczonych danych poprzez „nauczenie 

się” istniejących zależności, bez żadnych odgórnych założeń co do tego w jaki sposób dane te 

mają być przez algorytm interpretowane. Termin ten opisuje szerokie spektrum metod 

obliczeniowych, z których wiele, podobnie jak regresja logistyczna, było przez wiele lat 

szeroko stosowanych w naukach medycznych. Najnowocześniejsze algorytmy obejmują 

konwolucyjne sieci neuronowe, które okazały się bardzo przydatne w różnych zadaniach 

związanych klasyfikacją obrazów. Do tej pory sieci takie były wykorzystywane do wykrywania 

retinopatii cukrzycowej w obrazach dna oka, automatycznej klasyfikacji obrazów zmian 

skórnych z dokładnością porównywalną z doświadczonym dermatologiem lub do wykrywania 

złamań biodra na zdjęciach rentgenowskich miednicy. 
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Algorytmy uczenia maszynowego są zwykle zależne od dużych zbiorów danych, które są 

wymagane do szkolenia modeli. Duża liczba zabiegów interwencyjnych wykonywanych w 

naszym dziale przez lata umożliwiła zgromadzenie wystarczającej ilości danych do 

eksperymentowania z różnymi modelami uczenia maszynowego. Po zapoznaniu się z literaturą 

dotyczącą możliwej wartości predykcyjnej różnych wskaźników hematologicznych w ostrym 

zespole wieńcowym, podsumowanym w naszej pracy poglądowej, J. The Role of hematological 

Indices in Patients with Acute Coronary Syndrome. Dis Markers 2017; 2017. doi: 

10.1155/2017/3041565, stwierdziliśmy, że takie wskaźniki i inne markery stanu zapalnego 

można wykorzystać do skonstruowania modelu przewidywania ryzyka opartego uczeniu 

maszynowym. Oceniliśmy zastosowanie różnych algorytmów, w tym zbiorów drzew 

decyzyjnych i zbiorów rozmytych. To multidyscyplinarne podejście było możliwe dzięki 

współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Cambridge. Wyniki 

obejmują naszą niedawną publikację J Transl Med. 2018:1-12/ doi:10.1186/s12967-018-1702-

5. Artykuł ten został zaprezentowany na sesjach plakatowych podczas kongresu ESC w 

Monachium (sierpień 2018 r.) oraz Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 

Krakowie (wrzesień 2018 r.), gdzie otrzymaliśmy Nagrodę przewodniczącego Komitetu 

Naukowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za najlepszą prezentację plakatową. Po 

obiecujących wynikach tego badania zbadaliśmy możliwość przewidywania 

długoterminowych wyników ostrego zespołu wieńcowego i porównaliśmy wyniki ze skalą 

GRACE. Zostało to opisane w publikacji zatytułowanej " Predicting long-term mortality after 

acute coronary syndrome using machine learning techniques and hematological markers ", 

która została ostatnio zaakceptowana do publikacji w czasopiśmie Disease Markers. 

Powyższe działania, w tym prezentacja naszych badań na kongresach międzynarodowych, 

zaowocowały obiecującą współpracą z Uniwersytetem Goethego we Frankfurcie, która będzie 

obejmowała zastosowanie jednowymiarowych konwolucyjnych sieci neuronowych na 

klasyfikacji danych w rodzaju szeregów czasowych. Szczegóły tych badań nie mogą jednak 

zostać ujawnione w tej chwili. 

Przyszłe plany obejmują skupienie się na najnowocześniejszych algorytmach opartych na 

głębokich sieciach neuronowych (ang. deep learning) i wykorzystaniu potencjału 

zgromadzonych przez lata danych obrazowych i wolumetrycznych z badań angiograficznych i 

tomografii komputerowej. 

 

Jako główny badacz uczestniczyłem w badaniach klinicznych lub rejestrach o akronimach: 

PEGASUS TIMI 54, POLISH STEMI, GARFIELD AF, ADOPT, FOURIER, CLARITY TIMI 
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28, del - OUTCOMES, CHAMPION, STEMI 2003 REGISTRY COLLABORATORS, 

COGENT, co było przedmiotem publikacji: N Engl J Med. 2010 Nov 11;363(20):1909-17, N 

Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1791-800, Atherosclerosis. 2010 Jun;210(2):516-20, Br J 

Haematol. 2016 Aug;174(4):610-23, N Engl J Med. 2011 Dec 8;365(23):2167-77, JAMA. 2014 

Apr 16;311(15):1515-25, Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015 Mar;8(2 Suppl 1):S12-20, N 

Engl J Med. 2017 May 4;376(18):1713-1722, N Engl J Med. 2005 Mar 24;352(12):1179-89, 

Am Heart J. 2009 Dec;158(6):896-901, N Engl J Med. 2012 Nov 29;367(22):2089-99. doi: 

10.1056/NEJMoa1206797, J Am Coll Cardiol. 2017 Jan 17;69(2):176-185. 

 

 

6. Osiągnięcia w pracy organizacyjnej i dydaktycznej. 
Od 10 lat organizuję konferencje kardiologiczne dla kardiologów, internistów i lekarzy 

rodzinnych województwa lubuskiego, na których wygłosiłem liczne referaty o tematyce 

interwencyjnych zabiegów wieńcowych oraz przezskórnym leczeniem wad strukturalnych 

serca. 

Od 5 lat współorganizuję z kardiochirurgami naukowe spotkania pt. ,,Porozmawiajmy o sercu" 

adresowane do lekarzy z województwa lubuskiego. 

Brałem aktywny udział w warsztatach kardiologii inwazyjnej: 

- XXI Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej - WCCI w Warszawie 2017 - Reality vs needs in 

intracoronary imaging, 

- XXIV Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna w Zabrzu - 2017. Prowadziłem sesję pt. 

,,Stenty bioresorbowalne - czy zalety przeważają nad wadami?", 

- 4 th Poznań Bifurcation & Left Main Stenting - Staying safe and effective, 

- Absorb Expert Forum 16.03.2017 - Warszawa - referat pt. ,,Ocena implantacji BVS u 

pacjentów z OZW". 

Uczestniczę w dwuośrodkowym badaniu (z I. Kliniką Kardiologii UM w Poznaniu)  

dotyczącym BVS oraz w badaniu dotyczącym implantacji elektrody do pęczka Hisa u 

pacjentów z migotaniem przedsionków wymagających implantacji kardiowertera-defibrylatora 

prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. 

 

Od 2017 roku prowadzę zajęcia z propedeutyki chorób wewnętrznych dla studentów III. roku 

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 2018 roku zajęcia z kardiologii 
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inwazyjnej dla studentów IV. roku Wydziału Lekarskiego. Przeprowadziłem ponad 30 

seminariów, wygłosiłem kilkanaście wykładów dla studentów Wydziału Lekarskiego. 

Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Byłem kierownikiem specjalizacji sześciu lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 

dwunastu lekarzy z kardiologii. 

 Byłem promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej pt. ,,Ocena wpływu odstępu VA na 

przemieszczenie odcinka ST w częstoskurczu z wąskim zespołem QRS typu AVNRT i AVRT" 

Łukasza Grydza. 

Pięciu moich asystentów ma otwarte przewody doktorskie: 

1 Ocena czynników ryzyka oraz rokowania pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi 

przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego. 

2 Wpływ zabiegu izolacji żył płucnych metodą krioablacji oraz ablacji RF na częstość 

nawrotów migotania przedsionków u osób  z nieprawidłową masą ciała -analiza 

wieloczynnikowa. 

3 Kliniczna, echokardiograficzna i neurohumoralna ocena chorych poddanych implantacji 

urządzeń wysokoenergetycznych. 

4 Ocena czynników predykcyjnych  skutecznego zabiegu ablacji migotania przedsionków przy 

użyciu odmiennych cewników balonowych. 

5 Kliniczna, echokardiograficzna i neurohumoralna ocena chorych z utrwalonym migotaniem 

przedsionków i skurczową niewydolnością serca poddanych implantacji kardiowertera-

defibrylatora  z rozszerzeniem układu stymulującego o stałą stymulację  pęczka Hisa. 

  

Od wielu lat Oddział Kardiologii w Nowej Soli klasyfikowany jest wysoko w ogólnopolskich 

rankingach organizowanych przez czasopisma ogólnokrajowe. W 2018 roku w rankingu 

tygodnika Wprost Oddział Kardiologii sklasyfikowany został na 10. miejscu w kategorii 

,,Szpitale kardiologiczne w Polsce", 5. miejsce - leczenie OZW, ablacja i elektrokardiologia - 

9. miejsce.       


