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Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna, jest jedną z najczęściej występujących 

chorób przewlekłych. Stanowi ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny wielu 

krajów. Nazywana jest pierwszą niezakaźną epidemią, z powodu której obecnie na 

świecie cierpi ponad 400 milionów osób. Jest chorobą powodującą istotne pogorszenie 

jakości życia oraz znaczne jego skrócenie. Tylko dobre wyrównanie zaburzeń 

gospodarki węglowodanowej, przy jednoczasowym dobrym wyrównaniu innych 

czynników ryzyka takich jak np. lipidy czy ciśnienie tętnicze krwi, a także przy 

jednoczasowej identyfikacji potencjalnych działań niepożądanych wynikających 

z interwencji, daje szansę na poprawę jakości życia i wydłużenie czasu 

przeżycia pacjenta.  

Przedstawiona mi do recenzji dysertacja doktorska lekarz Katarzyny Sołdaj-

Bukszyńskiej pt. „Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z cukrzycą typu 2. Ocena 

wybranych parametrów zmienności rytmu u chorych na cukrzycę typu 2” podejmuje 
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tematykę badawczą dotyczącą wpływu cukrzycy i czasu jej trwania oraz leczenia na 

występowanie zaburzeń rytmu serca, zmienności rytmu serca i odstęp QT 

rejestrowanych w 24-godzinnym badaniu holter-EKG. Zmienność rytmu serca (HRV) 

jest parametrem do oceny oscylacji w przerwach między uderzeniami serca 

odzwierciedlonej w odstępach RR zapisu elektrokardiograficznego. Obniżoną HRV 

uważa się za nieinwazyjny marker dysfunkcji układu autonomicznego, który może być 

czynnikiem predykcyjnym wielu chorób układu sercowo-naczyniowego prowadzących 

do zwiększonego ryzyka nagłego zgonu sercowego. Zespół długiego QT 

charakteryzuje się wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie i niesie ze sobą 

ryzyko nieutrwalonego polimorficznego częstoskurczu komorowego, zwanego torsade 

de pointes, który często nawraca i może degenerować do migotania komór, tym 

samym powodując nagły zgon sercowy. Kompleksowa opieka nad chorym 

z cukrzycą i zaburzeniami rytmu serca nakazuje rozpocząć terapię od zmiany 

stylu życia i agresywnej modyfikacji czynników ryzyka, a następnie zastosować 

bezpieczną farmakoterapię, której celem jest nie tylko wyrównanie metaboliczne, ale 

też leczenie chorób współistniejących. 

Rozprawa posiada typowy dla tego typu pracy układ. Manuskrypt liczy 47 stron, 

w którym zawarto 6 rozdziałów: wstęp, cel badania, materiał i metody badań, wyniki 

badań, dyskusja, wnioski. W pracy zawarto 2 ryciny, 7 tabel oraz 47 pozycji 

piśmiennictwa, co umożliwiło przejrzyste przedstawienie tematu oraz danych 

zebranych przez Autorkę.  

Tematem rozprawy jest ocena wpływu występowania (jak i czasu trwania) 

cukrzycy i jej leczenia na występowanie zaburzeń rytmu serca, zmienności rytmu serca 

i odstęp QT na podstawie 24-godzinnych rejestracji EKG. Wybrana tematyka rozprawy 
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naukowej jest o tyle istotna, że w ciągu ostatnich lat notuje się systematyczny wzrost 

częstości występowania cukrzycy, a choroby układu sercowo-naczyniowego są 

najczęstszymi jej powikłaniami. Elementy takie jak spis treści, spis rycin czy wykaz 

skrótów użytych w pracy zostały napisane w sposób przejrzysty i czytelny, co 

umożliwia łatwą lekturę pracy, a także świadczy o jej przejrzystości oraz 

uporządkowaniu. W pracy zdarzają się błędy edytorskie (np. nieporadności 

gramatyczne, błędy interpunkcyjne czy literowe) oraz merytoryczne. 

Wstęp stanowi wartościowy element rozprawy, wprowadzając czytelnika w jej 

tematykę, co jest użyteczne i pozwala na lepsze zrozumienie omawianych w rozprawie 

zagadnień. Został on podzielony na rozdziały dotyczące między innymi epidemiologii, 

klasyfikacji, patofizjologii, profilaktyki, leczenia czy powikłań cukrzycy. W kilku 

miejscach nagłówki podrozdziałów nie odpowiadają zawartej treści.  

W rozprawie Autorka postawiła jeden cel główny, który został sformułowany 

w sposób jasny i rzeczowy. Należałoby zastanowić się przed wysłaniem tekstu 

do recenzowanego czasopisma nad ewentualnym jego przeredagowaniem 

(np. celem pracy była ocena wpływu cukrzycy, jej czasu trwania oraz leczenia, na 

występowanie zaburzeń rytmu serca, zmienności rytmu serca oraz wpływu na 

odstęp QT na podstawie 24-godzinnych rejestracji EKG). 

Materiał i metodyka badania zostały dobrane prawidłowo. Badaną populację 

stanowiło 40 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz grupa kontrolna do której 

zakwalifikowano osoby zdrowe, u których nie stwierdzono cukrzycy i innych chorób. 

Opisywany rozdział warto byłoby wzbogacić o podrozdział zawierający kryteria 

włączenia i wyłączenia z badania.  
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Na podstawie uzyskanych danych Autorka wykonała analizę statystyczną. 

Doktorantka zaobserwował, że występowanie cukrzycy może istotnie wpływać na 

parametry zmienności rytmu serca. Czas trwania i stopień wyrównania cukrzycy nie 

wpływały istotnie na częstość występowania zaburzeń rytmu serca, zarówno 

komorowych i nadkomorowych, w badanej grupie pacjentów. Warto rozważyć 

kontynuację badania na większej populacji pacjentów. Ponadto zaobserwowano, że 

insulinoterapia okazała się być czynnikiem wpływającym na długość odstępu QT. 

Dyskusja, jak również pozostała część rozprawy doktorskiej, została poparta 

właściwie dobranym piśmiennictwem, co potwierdza znajomość literatury naukowej 

dotyczącej tematyki związanej z prezentowaną rozprawą. Należy zastanowić się 

również czy nie warto byłoby dodać podrozdziału „ograniczenia pracy”? 

Autorka przedstawiła 3 właściwie sformułowane wnioski płynące z zebranych 

danych, które odpowiadają postawionemu celowi.  

Streszczenia w języku polskim i angielskim, prezentujące zebrane w rozprawie 

dane naukowe są adekwatne do zaprezentowanych w rozprawie treści i w sposób 

prawidłowy podsumowują najważniejsze aspekty rozprawy. 

W kontekście prezentowanych wyników chętnie poznałbym opinię Doktorantki 

dotyczącą kilku naświetlonych poniżej zagadnień: 

• Czy Doktorantka posiada dane na temat częstości występowania

hipoglikemii w badanej populacji pacjentów?

• Czy Doktorantka mogłaby scharakteryzować dokładniej farmakoterapię

oraz charakterystykę kliniczną badanej populacji pacjentów?

• Jak tłumaczy Doktorantka wartość mediany QTc wynoszącą 497 ms

stwierdzoną w grupie kontrolnej, a jak wartość minimalną QTc
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 Wszystkie powyższe pytania i uwagi nie umniejszają mojej pozytywnej oceny 

pracy lekarz Katarzyny Sołdaj-Bukszyńskiej. Wierzę, że materiał zebrany do 

przeprowadzenia rozprawy doktorskiej stanowi początek badań, które będą 

kontynuowane a zebrane dane będą stanowić materiał do cennych publikacji 

naukowych. 

Stwierdzam zatem we wniosku końcowym, że rozprawa doktorska lekarz 

Katarzyny Sołdaj-Bukszyńskiej pt. „Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z cukrzycą 

typu 2. Ocena wybranych parametrów zmienności rytmu u chorych na cukrzycę typu 

2” stanowi samodzielny dorobek Autorki, dotyczący ważnego i aktualnego tematu 

klinicznego. W ocenie recenzenta praca spełnia wszystkie formalne wymagania 

stawiane rozprawom doktorskim. W związku z powyższym składam przed Wysoką 

Radą ds. Stopni Naukowych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek 

o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

wynoszącą 51 ms w grupie badanej?




