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Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą postacią tachyarytmii nadkomorowej, którą 

charakteryzuje szybka (350–700/min.), nieskoordynowana i nieefektywna hemodynamicznie 

czynność przedsionków. Utrata funkcji skurczowej przedsionków w trakcie AF i często 

towarzyszące patologiczne ich poszerzenie to czynniki, które sprzyjają zaburzeniom przepływu 

krwi w przedsionkach i ułatwiają powstawanie skrzeplin, głównie w uszku lewego przedsionka.  

 

Jedną z metod przywrócenia rytmu zatokowego jest kardiowersja elektryczna. Po kardiowersji, 

lub też w przypadku spontanicznej rewersji, u 38-80% pacjentów dochodzi do stanu ogłuszenia 

przedsionków, stanu przejściowej dysfunkcji mechanicznej przedsionka, przy zachowanej 

czynności elektrycznej. Ogłuszenie może utrzymywać się od kilku minut do nawet 4 tygodni, i 

z powodu redukcji prędkości przepływu krwi stanowi czynnik sprzyjający tworzeniu się 

skrzeplin.  

 

AF jest arytmią stwarzającą poważne zagrożenia; 5-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu, 

ponadto AF przebiegające z przyspieszeniem częstotliwości rytmu komór może prowadzić do 

rozwoju tachykardiomiopatii. 

 

W rozwoju AF oraz wzroście ryzyka zakrzepowo-zatorowego sugeruje się rolę procesu 

zapalnego. W ostatnich latach pojawiły się także sugestie związku między pogorszeniem 

właściwości elastycznych dużych tętnic a AF w mechanizmie sprzężenia przedsionkowo-

komorowo-tętniczego. Jest on najprawdopodobniej wynikiem obciążenia wynikającego ze 

zmniejszonej podatności centralnych elementów układu sercowo-naczyniowego jakimi są aorta 
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i lewa komora serca, przenoszącego się na kolejne elementy układu krążenia. Jednak 

mechanizmy związane z tym zjawiskiem są słabo poznane, jedynie na podstawie pojedynczych 

doniesień. 

 

Doktorantka w niniejszej rozprawie podjęła próbę oceny wpływu kardiowersji elektrycznej 

zarówno na wybrane parametry biochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 

wydolności układu krążenia, markerów uszkodzenia mięśnia sercowego, markerów stanu 

zapalnego oraz parametrów układu kynureninowego, jak i na parametry echokardiograficzne, 

z oceną wskaźników budowy i czynności lewego przedsionka i uszka, oraz parametrów 

strukturalnych i czynnościowych aorty. Ponadto, lek. med. Anna Kamińska przedstawiła 

zależności i współzależności między wybranymi wskaźnikami biochemicznymi i wybranymi 

parametrami echokardiograficznymi.  

 

Praca lek. med. Anny Kamińskiej dostarcza danych i analiz, które mogą przyczynić się do 

lepszego zrozumienia zależności między poszczególnymi parametrami echokardiograficznymi 

i biochemicznymi występującymi w przebiegu AF i po przywróceniu rytmu zatokowego. 

Jednym z istotnych i nowatorskich elementów pracy jest fakt, że przedstawione dane pogłębiają 

wiedzę nt.  słabo zbadanego zjawiska sprzężenia przedsionkowo-komorowo-tętniczego. Biorąc 

po uwagę przedstawione powyżej zagadnienia uważam, że wybór tematyki pracy i ogólne 

sformułowanie celów pracy są trafne i aktualne; niniejsze opracowanie może pomóc w lepszym 

zrozumieniu zjawisk z zakresu patofizjologii migotania przedsionków, i przez to pośrednio 

przyczynić się do opracowania lepszych metod terapii lub prewencji AF.   

 

Z edytorskiego punktu widzenia rozprawa napisana jest zgodnie z wymogami stawianymi tego 

rodzaju pracom, układ jest typowy, obejmuje 242 strony, zawiera aż 131 tabel i 48 rycin oraz 

208 pozycji piśmiennictwa. Praca składa się z następujących rozdziałów: Wstęp, Cele Pracy, 

Materiał i Metodyka, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Pracę uzupełniają piśmiennictwo, 

objaśnienia skrótów oraz streszczenie w języku polskim i angielskim.  

 

We Wstępie, podzielonym na cztery główne i 16 pomocniczych podrozdziałów, Doktorantka 

przedstawia poszczególne zagadnienia związane z tematem badawczym. W pierwszym 

rozdziale, po omówieniu epidemiologii, etiologii oraz znaczenia klinicznego migotania 

przedsionków przedstawia kolejno zagadnienia związane z kardiowersją elektryczną, 

spontanicznym echokardiograficznym kontrastem i uszkiem lewego przedsionka. W kolejnych 
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rozdziałach Doktorantka omawia zagadnienia związane z oceną echokardiograficzną lewego 

przedsionka, miażdżycą tętnic z uwzględnieniem sztywności aorty, oraz kwasem 

kynureninowym. Zaprezentowany we wstępie ogrom danych (183 pozycje piśmiennictwa), w 

powiązaniu z bardzo szerokim zakresem poruszonych zagadnień, oraz sposób ich 

uporządkowania w formie logicznych podrozdziałów obrazuje szeroką wiedzę i dobre 

przygotowanie teoretyczne Doktorantki do podjęcia opisanych poniżej zadań badawczych. 

Mam uwagę do zbyt szerokiego ujęcia poszczególnych zagadnień i przedstawienia 

szczegółowych danych bez jasnego wskazania braków w wiedzy lub potencjalnych obszarów 

eksploracji podjętych w pracy. Utrudnia to czytanie ze zrozumieniem obszernych i 

wielowątkowych wyników opracowania.  

 

Cele pracy to ocena wpływu DCC zarówno na wybrane parametry biochemiczne, ze 

szczególnym uwzględnieniem wskaźników wydolności układu krążenia, markerów 

uszkodzenia mięśnia sercowego, markerów stanu zapalnego oraz parametrów układu 

kynureninowego, jak i parametry echokardiograficzne, z oceną wskaźników budowy i 

czynności lewego przedsionka i uszka, oraz parametrów strukturalnych i czynnościowych 

aorty. Kolejnym celem była analiza zależności między wybranymi wskaźnikami 

biochemicznymi i wybranymi parametrami echokardiograficznymi, oraz ocena 

współzależności pomiędzy wybranymi markerami biochemicznymi a parametrami 

echokardiograficznymi. Cele pracy zostały sformułowane szeroko. Za czytelniejszą formę 

uważam przedstawienie celów i hipotez badawczych w sposób bardziej szczegółowy, z 

wyodrębnieniem zagadnień, które są szczególnie istotne w zakresie nowej wiedzy.  

 

Metodyka; w celu realizacji postawionych celów Doktorantka przeanalizowała grupę 90 

chorych skierowanych do szpitala z powodu przewlekłego AF trwającego powyżej 48 godzin. 

Badana grupa spełnia kryteria odpowiednie dla realizacji zadań badawczych. Metody oceny 

analizowanych zmiennych klinicznych dobrano trafnie. Zwraca uwagę starannie opisana, 

rozbudowana i pracochłonna analiza badania echokardiograficznego, pozwalająca na 

wszechstronne i dogłębne wyjaśnienie zależności między obserwowanymi zjawiskami. Można 

byłoby pokusić się o dodatkowe skrótowe przedstawienie metod oznaczenia parametrów 

biochemicznych innych niż KYNA lub 3-HKYN, a także procedurę i czas pobrania krwi do 

badań.  
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W odniesieniu do analiz statystycznych, przy prezentowanym w pracy eksploratywnym, 

generującym hipotezy podejściu do badanego materiału, i bardzo licznych analizach, 

należałoby rozważyć skorygowanie poziomu znamienności statystycznej do <0,01. Ponadto, 

nie przedstawiono w pełni sposobu konstrukcji modeli wieloczynnikowych, nie wiadomo, czy 

do analiz wieloczynnikowych kwalifikowano wszystkie analizowane zmienne niezależne czy 

tylko te o określonym poziomie istotności w analizie jednoczynnikowej. W tabeli 6 pt. „Leki i 

ich średnie dawki stosowane przez pacjentów (...)” przedstawiono prawdopodobnie mediany a 

nie średnie dawki leków.  

 

Wyniki zostały przedstawione przez Doktorantkę z użyciem 123 tabel i 43 rycin. Na bazie 

materiału klinicznego Doktorantka pozyskała ogrom zmiennych biochemicznych i 

echokardiograficznych. W toku analiz ustalono liczne znamienne korelacje między czynnikami 

biochemicznymi oraz parametrami echokardiograficznymi obejmującymi uszko lewego 

przedsionka, lewy przedsionek, lewą komorę serca oraz aortę.  

 

Spośród najciekawszych i nowatorskich wskazano na istotne niezależne powiązanie między:  

- parametrami zapalnymi oraz wielkością i funkcją uszka lewego przedsionka, oraz surogatem 

ryzyka zakrzepowego - spontanicznym kontrastem echokardiograficznym (SEC);  

- KYNA i parametrami napełniania lewej komory oraz elastyczności aorty;  

- funkcją i wielkością lewego przedsionka i uszka;  

- parametrami elastyczności aorty i funkcji/wielkości lewej komory, lewego przedsionka, i 

uszka; 

 

Ww. wyniki analiz mają znaczenie dla pogłębionego zrozumienia zjawisk i powiązań 

patofizjologicznych leżących u podłoża migotania przedsionków. Szczególnie interesujące jest 

wsparcie skąpo reprezentowanej w literaturze koncepcji sprzężenia przedsionkowo-komorowo-

tętniczego (ang. left atrial-left ventricular-arterial coupling). Niewątpliwie przedstawione w 

obecnym badaniu wyniki stanowią kolejny dowód na istnienie takiej zależności i mogą 

stanowić podstawę dla poszukiwania opcji terapeutycznych modyfikujących niekorzystne 

elementy tej sekwencji. Ze względu na liczbę oznaczeń parametrów i złożoność ich powiązań 

sama analiza ww. sprzężenia satysfakcjonowałaby kryteria rozprawy doktorskiej.  

 

Uwagi dotyczą mało czytelnego przedstawienia wyników w tabelach z korelacjami; czytanie 

byłoby łatwiejsze gdyby zaznaczono istotne zależności kolorem lub pogrubioną czcionką.  
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Obszerny materiał stanowi kopalnię prac naukowych, i kusi potencjalnymi dodatkowymi 

analizami. Obok zaprezentowanego w pracy porównania poziomu parametrów biochemicznych 

i echokardiograficznych przed/po kardiowersji, byłoby bardzo interesujące także dodatkowe 

przedstawienie ww. dynamiki w formie kategoryzowanej (wzrost/spadek), co dałoby 

możliwość kolejnych analiz; o ile średni poziom danego parametru może się nie zmieniać, to 

w pewnych grupach można obserwować jego spadek lub wzrost. Byłoby również niezmiernie 

interesujące poznanie predyktorów echokardiograficznych lub biochemicznych (oznaczonych 

przed kardiowersją), które przewidują surogaty powiązane z ryzykiem zakrzepowo-zatorowym 

po kardiowersji; np. zmienna niezależna: pogorszenie SEC w lewym przedsionku lub w uszku, 

wskaźniki czynności lewego przedsionka i uszka. Możliwość i celowość przeprowadzenia 

dodatkowych interesujących analiz podkreśla bardzo duży potencjał przedstawionego 

materiału badawczego do opracowania wartościowych publikacji.  

  

W Dyskusji Doktorantka odnosi się do uzyskanych wyników na tle dotychczasowego 

piśmiennictwa światowego, wskazując na unikalne i nowatorskie aspekty swojej pracy. 

Przedstawiając 27 stron ustrukturyzowanej dyskusji w odniesieniu do ogromu wyników 

przedstawionych na 126 stronach ujawnia swoją dojrzałość jako naukowca, przejawiającą się 

m.in. zdolnością do syntezy i trafnego wyłowienia wyników, które mogą dostarczyć nowej 

wiedzy.  

  

Niektóre fragmenty dyskusji odnoszące się np. do przedstawienia potencjalnej roli kwasu 

kynureninowego w patofizjologii AF mogłyby zostać przeniesione do Wstępu.  

 

Sformułowania stosowane przez Doktorantkę w przebiegu dyskusji odnoszące się do  

poszczególnych wyników jej pracy są na ogół formułowane ostrożnie, chociaż czasami 

mogłyby być złagodzone, np. zamiast „(…) powiązania pomiędzy parametrami lipidogramu, 

CRP, fibrynogenem i PLT wskazują (…)” proponowałbym użycie formy „mogą wskazywać” 

lub „sugerują”. W pracy nie przedstawiono ograniczeń zastosowanych metod badawczych. 

Przydatne byłoby również wzbogacenie dyskusji o podsumowanie z jednoznacznym 

zaznaczeniem nowości i praktycznych implikacji wynikających z przeprowadzonych analiz. 

 

Praca zakończona jest dziewięcioma Wnioskami, które odpowiadają celom pracy oraz 

przedstawionym wynikom.  
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Piśmiennictwo ułożone według kolejności cytowań liczy 208 pozycji, stanowi obszerne 

wsparcie tez badawczych oraz tło dla omówienia uzyskanych wyników. Oceniana rozprawa 

doktorska została opracowana bardzo starannie pod względem estetycznym, stylistycznym i 

edytorskim.   

 

Podsumowując, rozprawa doktorska lek. med. Anny Kamińskiej pt. „Wybrane wskaźniki 

echokardiograficzne oraz parametry laboratoryjne u chorych z przetrwałym migotaniem 

przedsionków - znaczenie kwasu kynureninowego” stanowi starannie opracowaną 

dysertację poświęconą aktualnemu problemowi klinicznemu. Doktorantka wykazała się 

umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, a wskazane powyżej uwagi nie 

umniejszają wysokiej oceny opracowania. Praca spełnia wymagania stawiane rozprawom na 

stopień doktora nauk medycznych, równocześnie prezentuje materiał, który może stanowić 

podstawę dla publikacji w czasopiśmie naukowym.  

 

W związku z tym wnioskuję do Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek. med. Anny Kamińskiej do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  
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