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Recenzja rozprawy doktorskiej lekarza Sebastiana Sawonika zatytułowanej: 

 „Nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem niedokrwiennym 

mózgu.”  

Uwagi wstępne 

Udar mózgu należy do najczęstszych przyczyn zgonów i niesprawności na świecie. Ma złożoną 

patofizjologię. Około 25% udarów niedokrwiennych mózgu ma etiologię zakrzepowo-zatorową. W tych 

przypadkach materiał zatorowy w tętnicach ośrodkowego układu nerwowego pochodzi z lewego 

przedsionka, gdzie powstaje (w bardzo dużym uproszczeniu), w wyniku zastoju krwi podczas migotania 

przedsionków. Migotanie przedsionków może być następstwem oraz także przyczyną przebudowy 

(remodelingu) przedsionków, do której dochodzi na poziomie molekularnym, komórkowych, 

tkankowym. Przebudowa może dotyczyć zarówno elementów odpowiedzialnych za funkcję elektryczną 

jak i mechaniczną. Wiele prac wykazało, że przebudowa lewego przedsionka, wyrażająca się jego 

powiększeniem stwierdzanym w badaniach obrazowych jest istotnym czynnikiem ryzyka udaru 

niedokrwiennego mózgu. Mniej bogate jest piśmiennictwo dotyczące związku przebudowy elektrycznej 

stwierdzanej w badaniu elektrokardiograficznym z ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. 

 W ostatnich latach lewy przedsionek cieszył się dużym zainteresowaniem klinicystów, chociaż 

zawsze tzw. Duża Kardiologia” kojarzona była z lewą komorą, w której cieniu lewy przedsionek 

początkowo pozostawał. Dlatego z powodów poznawczych oraz przede wszystkim praktycznych, 

podjęcie przez Doktoranta próby oceny remodelingu lewego przedsionka definiowanego w oparciu o 

ocenę elektrokardiograficzną oraz echokardiograficzną u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu jest 

wysoce uzasadnione. 

 

Ocena formalna 

 Przedstawiona mi do oceny praca ma typowy układ. Obejmuje 157 stron. Składa się z 10 

rozdziałów:  wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, podsumowanie, wnioski, 

streszczenie w języku polskim i angielskim, bibliografia. Zawiera 46 tabel, 4 ryciny.  
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Wstęp 

 We wstępie na 12 stronach Doktorant zwięźle, opierając się na trafnie dobranym, 

piśmiennictwie przedstawił zagadnienia niezbędne do zrozumienia tematu badań. Zaprezentowane 

zostały najistotniejsze dla badania dane na temat migotania przedsionków, jego czynników ryzyka, 

diagnostyki, leczenia, powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich prewencji.  

 

 Cel pracy 

 Sześć celów pracy zostało jasno i precyzyjnie sformułowanych w rozdziale nr 2 „Cele Pracy”.  

Nadrzędnym celem była nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu. Cel ten został zrealizowany przez 6 pytań badawczych dotyczących 

remodelingu lewego przedsionka definiowanego w oparciu o szczegółowe elementy 

elektrokardiogramu (czas trwania, amplituda, dyspersja załamka P, analiza ujemnej fazy załamka P w 

odprowadzeniu V1), o cenę jego wielkości mierzonej w echokardiografii, badanie korelacji parametrów 

opisujących elektryczny i hemodynamiczny remodeling, oraz ich związek z ciężkością udaru ocenianą 

w skali NIHSS ((National Institute of Health Stroke Scale). 

 

Materiał i metodyka 

 Badanie przebiegało w dwóch etapach: pierwszy to retrospektywna analiza dokumentacji 

medycznej; drugi – analiza statystyczna zebranych danych. 

 W badaniu przeanalizowano retrospektywnie dokumentację medyczną 731 pacjentów z 

migotaniem przedsionków (napadowym, przetrwałym, utrwalonym) i udarem niedokrwiennym mózgu, 

z których do pełnej analizy włączono 256 osób z udokumentowanym rytmem zatokowym w okresie 

okłoudarowym (± 6 miesięcy). Obecność rytmu zatokowego chociaż w jednym zapisie EKG była 

niezbędna do analizy załamka P. Na uwagę zasługuje fakt, że istotna część spośród 731 pacjentów 

(34,7%) nie stosowała profilaktyki przeciwzakrzepowej. U większości występowało utrwalone 

migotanie przedsionków (59,2%). 

 Kryteria włączenia i wyłączenia zostały zdefiniowane precyzyjnie. Uwzględniono historie 

chorób pacjentów hospitalizowanych w latach 2000-2020 w Oddziale Neurologii, Oddziale Udarowym, 

Oddziale Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz innych oddziałach Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. 

 Metodyka badań, którą posługiwał się Doktorant omówiona została zrozumiale i przystępnie. 

Analizie poddano: wiek, płeć, choroby współistniejące, rodzaj przyjmowanej profilaktyki 

przeciwzakrzepowej, elementy badania neurologicznego, elementy elektrokardiogramu (czas trwania, 

amplituda, dyspersja, analiza ujemnej fazy załamka P w odprowadzeniu V1), echokardiograficznie 

ocenioną wielkość przedsionków (wymiar przednio-tylny, pole przekroju), skalę NIHSS. 

Testy statystyczne dobrano i zastosowano prawidłowo, co gwarantuje rzetelną i obiektywną 

ocenę wyników przeprowadzonych badań. 
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Wyniki 

 Wyniki pracy badawczej przedstawiono na 42 stronach z wykorzystaniem czytelnych tabel i 

rycin. Prezentacja wyników jest przejrzysta i precyzyjna, niebudząca wątpliwości interpretacyjnych 

podczas jej czytania.  

 W pracy wykazano, że większość pacjentów miała przynajmniej jeden spośród 

elektrokardiograficznych kryteriów remodelingu lewego przedsionka. Zdecydowana większość 

pacjentów miała w echokardiografii powiększony przedsionek (tylko u 3 pacjentów była prawidłowa 

powierzchnia lewego i u 3 pacjentów prawego przedsionka, w projekcji M-mode natomiast prawidłowy 

wymiar miało tylko 62 pacjentów – 22,2%). Pacjenci z rytmem zatokowym charakteryzowali się 

mniejszym wymiarem lewego przedsionka w porównaniu do pacjentów z utrwalonym migotaniem 

przedsionków lub ze stymulatorem. Obecność rytmu zatokowego wiązała się z mniej ciężkim udarem 

mózgu wyrażonym niższą skalą NIHSS (9,1 z rytmem zatokowym vs. 9,9 w AF). Różnica nie była 

jednak znamienna statystycznie. Nie wykazano związku między ciężkością udaru w skali NIHSS a 

czasem trwania załamka P i wielkością przedsionków. 

 

Dyskusja 

Wyniki zostały omówione w dyskusji, która zajęła 19 stron. Omówienie wyników poparto 

trafnie dobranym i poprawnie cytowanym aktualnym piśmiennictwem. Rozdział ten porządkuje 

i układa w logiczną całość zależności przedstawione w wynikach. Zawiera wiele cennych uwag na 

temat otrzymanych wyników w kontekście aktualnej wiedzy prezentowanej przez piśmiennictwo. 

Dyskusja wskazuje na znajomość problemu badawczego podjętego przez Doktoranta oraz na 

swobodne poruszanie się w piśmiennictwie dotyczącym badanych zagadnień. 

 

Wnioski 

Na końcu pracy Doktorant podsumowała wiedzę uzyskaną z przeprowadzonych badań 

formułując precyzyjne osiem wniosków. Przedstawione wnioski mają pełne uzasadnienie w 

uzyskanych wynikach i odpowiadają na zadane w rozdziale 2 „Cele pracy”  pytania badawcze.  

W skrócie - Doktorant wnioskuje, że w badaniu EKG można wykryć elektryczny remodeling 

lewego przedsionka w oparciu o analizę parametrów załamka P. Najsilniej związane są z 

remodelingiem lewego przedsionka parametry załamka P odczytywane w odprowadzeniu V1. 

Najsilniej z remodelingiem lewego przedsionka koreluje parametr PWTF V (iloczyn amplitudy i czasu 

trwania fazy ujemnej załamka P w odprowadzenie V1). U większości pacjentów po udarze 

niedokrwiennym mózgu lewy przedsionek jest powiększony, co może mieć znaczenie proarytmiczne i 

prozakrzepowe. Mężczyźni mają zwykle większy lewy przedsionek niż kobiety, co w kontekście 

faktu, że jest on markerem chorób sercowo-naczyniowych może, według Doktoranta tłumaczyć, 

częstsze występowanie tychże chorób u mężczyzn. Punktacja w skali NIHSS nie wiązała się z 

parametrami elektro- i echokardiograficznymi, natomiast korelowała dodatnio z wiekiem. 
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Piśmiennictwo 

Piśmiennictwo zawiera 193 pozycje prac. Dobór piśmiennictwa jest staranny i trafny. Pozycje 

piśmiennictwa są aktualne i większość przedstawia wyniki prac na temat zagadnień, których dotyczy 

przedstawiane badanie. Wszystkie pozycje piśmiennictwa są cytowane w treści pracy.  

 

Uwagi i Komentarze 

Rozprawę kończą zwięzłe i przekrojowo ujmujące najważniejsze aspekty badania, streszczenia 

w języku polskim i angielskim. 

 Uważam, że praca jest napisana poprawnie i starannie. W pracy nie znalazłem istotnych błędów 

językowych i stylistycznych. Drobne błędy interpunkcyjne nie mają merytorycznego znaczenia i zostały 

przekazane Doktorantowi.  

Moim zdaniem praca ma charakter bardzo praktyczny, podjęła bardzo aktualny i ważny temat z 

zakresu chorób sercowo-naczyniowych.  

Nasuwające się uwagi co do metodyki badania zostały wymienione przez Doktoranta w 

podrozdziale „4.3 Ograniczenia pracy”.  Szkoda, że nie był dostępny przestrzenny pomiar wielkości 

lewego przedsionka – wskaźnik objętości, czyli objętość lewego przedsionka indeksowana do 

powierzchni ciała. Ten wskaźnik najsilniej koreluje z zagrożeniem udarem oraz innymi chorobami 

układu sercowo-naczyniowego.  

Niewątpliwie praca stanowi wartościowy, oryginalny dorobek Doktoranta i wskazuje, że lekarz 

Sebastian Sawonik  jest doświadczonym badaczem, posiada umiejętności poprawnego planowania i 

prowadzenia badań naukowych, obiektywnej oceny uzyskanych wyników oraz właściwego 

wnioskowania. Pracę oceniam wysoce pozytywnie. Stwierdzam, że oceniana rozprawa doktorska Pana 

Sebastiana Sawonika  pt.: „Nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu.” spełnia wymagania wyszczególnione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1789) i może być skierowana do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. 

Ponadto uważam, że praca ma charakter oryginalny. Dotyczy bardzo ważnego problemu 

klinicznego – oceny ryzyka wystąpienia migotania przedsionków i udaru niedokrwiennego mózgu. 

Próbuje znaleźć inne, niż standardowe, zawarte w skali CHA2DS2-VASC  czynniki ryzyka udaru mózgu. 

Czynnikiem takim miałby być remodeling lewego przedsionka oceniany na podstawie parametrów 

elektrokardiograficznych i echokardiograficznych.   Wnioski uzyskane z analizy danych mają bardzo 

wysokie praktyczne znaczenie, a podejście do zagadnienia ryzyka migotania przedsionków i udaru 

niedokrwiennego mózgu w mojej opinii jest nowatorskie. Z tego powodu wnioskuję o wyróżnienie 

pracy. 

      dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski 

           


