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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

 

Lekarza Marcina Kowalika 

pt.: Ocena hemodynamiki mikrokrążenia u chorych z nadciśnieniem tętniczym z 

uwzględnieniem stężenia homocysteiny we krwi oraz obwodowego profilu ciśnienia 

tętniczego krwi. 

Wybór tematu 

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają wiodącą przyczyną zgonów oraz 

chorobowości we współczesnym świecie i w Polsce. Nadciśnienie tętnicze jest 

główną przyczyną zgonów na świecie. W Polsce nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 

ponad 30% dorosłej populacji i częstość jego występowania wciąż rośnie. Pomimo 

wieloletnich badań patofizjologia nadciśnienia tętniczego nie jest dokładnie poznana, 

a rola mikrokrążenia w rozwoju nadciśnienia i jego powikłań jest jeszcze słabo 

poznana, dlatego badania nad patofizjologią nadciśnienia tętniczego są niezwykle 

ważne.   
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Doktorant w swoich badaniach skoncentrował się na ocenie hemodynamiki 

mikrokrążenia u chorych z nadciśnieniem tętniczym co ujął w tytule pracy doktorskiej. 

We wstępie do pracy doktorskiej doktorant szeroko charakteryzuje etiologię i 

patogenezę nadciśnienia tętniczego, jego przebieg naturalny, powikłania oraz 

leczenie. W oddzielnym podrozdziale doktorant charakteryzuje budowę i funkcję 

mikrokrążenia i metody jego oceny.  W kolejnej części wstępu doktorant  

charakteryzuje strukturę i funkcję homocysteiny oraz jej roli w rozwoju zaburzeń 

mikrokrążenia. 

Wstępna część rozprawy doktorskiej i cytowana w niej literatura (łącznie 102 

pozycje), wskazują na bardzo dobrą znajomość tematu i swobodę poruszania się w 

jego obrębie przez doktoranta. 

 

 

Cel pracy 

Celem przeprowadzonych przez doktoranta badań była ocena hemodynamiki 

mikrokrążenia u chorych z nadciśnieniem tętniczym z uwzględnieniem poziomu 

homocysteiny i dobowego profilu ciśnienia tętniczego.   

Szczegółowe cele badań, które zaplanował doktorant, to: ocena pacjentów z 

nadciśnieniem tętniczym pod kątem obecności i oceny stopnia zaawansowania 

zmian w mikrokrążeniu z uwzględnieniem stężenia homocysteiny we krwi oraz 

parametrów dobowego profilu ciśnienia tętniczego krwi oraz weryfikacja i 

obiektywizacja istotności oraz korelacji statystycznej parametrów testu PORH u 

pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem z uwzględnieniem stężenia homocysteiny 

we krwi oraz parametrów dobowego profilu ciśnienia tętniczego, mierzonych za 

pomocą całodobowego holtera ciśnieniowego. 

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, które przybrało rozmiary epidemii. 

Badania nad patofizjologią zmian w mikrokrążeniu są niezwykle istotne i mogą 
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prowadzić do opracowania skutecznych strategii profilaktyki i leczenia tej choroby. 

Dlatego uważam cel rozprawy za dobrze dobrany, a wybór tematu aktualny. 

Metody 

Autor zaplanował i wykonał badania na 44 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz 

22 zdrowych ochotnikach.  

Na przeprowadzenie tych badań autor uzyskał zgodę Lokalnej Komisji Etycznej.  

Po zebraniu szczegółowego wywiadu medycznego doktorant przeprowadził badanie 

podmiotowe z oceną podstawowych parametrów życiowych i wyliczeniem 

wskaźników BMI i WHR.  Od wszystkich osób zakwalifikowanych do badania 

pobrano krew w celu oznaczenia morfologii, poziomu homocysteiny, kwasu 

foliowego, witaminy B12, NT pro-BNP, kreatyniny, mocznika, kreatyniny, glukozy, 

CRP i lipidogramu. U badanych z nieprawidłową glikemią wykonano ponadto test 

obciążenia glukozą.  W dalszej kolejności doktorant przeprowadził badanie 

pookluzyjnej reakcji przekrwiennej przy użyciu aparatu do badania mikrokrążenia 

moorVMS-LDF firmy MOOR Instruments. Ponadto u wszystkich uczestników badań 

przeprowadzono ocenę dobowego profilu ciśnienia tętniczego krwi. Uzyskane wyniki 

poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu testu W Shapiro-Wilka, U Manna-

Whitneya, Kruskala-Wallisa, Chi2 oraz ocenę związku korelacji R Spearmana. 

Badania przeprowadzono przy użyciu oprogramowania STATISTICA 13.0. 

Metodyka przeprowadzonych badań, jak również analiza statystyczna uzyskanych 

wyników nie budzą zastrzeżeń. 

Rezultaty i Dyskusja 

Opis otrzymanych rezultatów badań zawarto na 12 stronach maszynopisu oraz 19 

starannie opracowanych rycinach. Dyskusja otrzymanych rezultatów obejmuje 

kolejnych 20 stron pracy. Autor przeprowadził interesujące i ważne badania i 

umiejętnie je zinterpretował.     

Do najważniejszych wyników pracy zaliczam wykazanie wpływu leków z grupy ACEI 

na PORH. U chorych z NT biorących leki z grupy ACEI PORH było porównywalne z 

grupą kontrolną. Natomiast chorzy z NT nie stosujący leków z grupy ACEI mieli 



4 

 

wyniki testu PORH istotnie gorsze. Wynik ten może sugerować, że w leczeniu 

nadciśnienia tętniczego, nie tylko sama normalizacja ciśnienia tętniczego, ale dobór 

leków stosowanych w leczeniu może mieć istotne znaczenie kliniczne. 

Rozprawa doktorska spełnia całkowicie wymagania stawiane rozprawom doktorskim 

określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 

późn. zm.). 

Oceniam ją wysoko i dlatego proszę Wysoką Radę ds. Stopni i Tytułu Naukowego  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

Andrzej Szuba                        

 


