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RECENZJA 

rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lek. Sebastiana SAWONIKA 

 w dziedzinie nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne  

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

udarem niedokrwiennym mózgu” 

 

Recenzję wykonano na podstawie umowy o dzieło z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie             

nr  323657/DSTN/2021  z dn. 01.12. 2021 r. 

 

1.  UKŁAD PRACY 

       Przesłana przez Radę ds. Stopni i Tytułu  Naukowego Uniwersytetu Medycz-

nego w Lublinie do recenzji rozprawa na stopień doktora nauk medycznych lek. 

Sebastiana SAWONIKA pt.: Nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przed-

sionka u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu  liczy 157 stron,  składa 

się z 7 głównych rozdziałów, po których zamieszczono polskie i angielskie stresz-

czenia oraz bibliografię. Wykaz cytowanego piśmiennictwa liczy 193 pozycje.  Roz-

prawa ma postać starannego wydruku komputerowego na standardowo edytowa-

nych stronach. Układ pracy jest typowy dla tego charakteru opracowań. W pracy 

Doktorant zachował stosowną proporcję objętości treści w poszczególnych jej czę-

ściach tj. w części teoretycznej, metodologicznej i badawczej. 

 

2. TEMAT ROZPRAWY  

 Jak stwierdza Doktorant najpoważniejszym powikłaniem migotania 

przedsionków (AF) są incydenty zakrzepowo-zatorowe: udary mózgu, przejściowe 

epizody niedokrwienne mózgu (TIA) oraz zatory obwodowe.  

Najistotniejsze znaczenie w etiologii udaru mózgu u chorych z AF przypisuje 

się skrzeplinom uwalnianym z lewego przedsionka (LP), powstałym w wyniku 

zastoju krwi w pozbawionym funkcji mechanicznej przedsionku.  Z piśmiennictwa 

wiadomo, że obecność AF zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu 17-krotnie u 

pacjentów z reumatyczną wadą zastawkową i 5-krotnie wśród chorych z AF o 
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etiologii niezastawkowej. Istotną przyczyną powstawania tej arytmii jest 

niekorzystna przebudowa podłoża migotania przedsionków (przebudowa 

miokardium, remodeling lewego przedsionka).   

Udary niedokrwienne mózgu definiowane jako nagłe zburzenie jego 

czynności wynikające z ograniczenia mózgowego przepływu krwi i trwające dłużej 

niż 24 godziny stanowią ponad 80% przypadków wszystkich przypadków zaburzeń 

czynności mózgu. Do zatrzymania lub znacznego ograniczenia przepływu krwi 

przez naczynie może dochodzić na skutek zamknięcia jego światła przez blaszki 

miażdżycowe lub materiał zatorowy uwalniany w czasie migotania przedsionków.   

Ponieważ migotanie przedsionków dotyczy bardzo dużej populacji 

pacjentów, obecność AF stanowi dziś jeden z największych problemów opieki 

zdrowotnej.  

Aby rozpoznać AF wymagane jest udokumentowanie tej arytmii w EKG. A co 

z chorymi, u których nigdy nie udało się uzyskać jednoznacznego rozpoznania AF, 

a wystąpił u nich epizod niedokrwienia mózgu – udar niedokrwienny? 

Uwzględniając podane wyżej przesłanki Doktorant w części teoretycznej 

rozprawy szczególną uwagę poświęcił charakterystyce, epidemiologii i 

patomechanizmom, a w tym remodelingowi lewego przedsionka (LP), 

odpowiedzialnemu za powstanie tej arytmii oraz powikłaniom zatorowym - udarom 

powstałym w wyniku AF.  

Zwraca uwagę na już poznane i możliwe jeszcze zależności występujące 

pomiędzy wystąpieniem udaru, a remodelingiem LP. Stąd zapewne temat rozprawy 

– Doktorant chce, korzystając z nieinwazyjnych, możliwie dostępnych metod, 

dokonać oceny występowania remodelingu LP u pacjentów po wystąpieniu u nich 

udaru niedokrwiennego.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia uważam, że temat rozprawy: 

„Nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu” jest oryginalny, a wybór tematu jest istotny dla obszaru 

nauk medycznych oraz wpisuje się w obszar interdyscyplinarny szeroko rozumianej 

kardiologii. Podjęcie tego tematu przez Doktoranta jest cennym i ważnym 

uzupełnieniem dotychczasowego stanu badań, a uzyskane wyniki mogą być 

przydatne jako istotny element umożliwiający użycie dostępnych nieinwazyjnych 

badań do wykrycia i oceny modelingu lewego przedsionka u tych chorych. 

 



3 

 

 

3. ZAŁOŻENIA I CELE PRACY  

 

    Doktorant określił główny cel swojej rozprawy  jako poszukiwanie  możliwości 

nieinwazyjnej oceny remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu. Aby go zrealizować zaproponował 6 szczegółowych  pytań 

badawczych – hipotez: 

1. Jak manifestuje się modeling lewego przedsionka u pacjentów po udarze 

niedokrwiennym mózgu (badanie 5 parametrów dotyczących załamka P) . 

2. Czy u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu można wyróżnić jedno 

odprowadzenie, w którym najczęściej remodeling LP manifestuje się poprzez 

maksymalny czas trwania załamka P? 

3. Jaki odsetek pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu nie manifestuje 

remodelingu LP w 12-odprowadzeniowym EKG w jednym ze wskaźników PWTF 

(iloczyn amplitudy i czasu trwania fazy ujemnej załamka P w oprowadzeniu V1), 

dyspersji P, maksymalnym czasie trwania P lub wydłużonym czasie trwania ujemnej 

fazy P w odprowadzeniach V1? 

4.Jak w echokardiografii przezklatkowej manifestuje się remodeling LP u 

pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu? 

5. Czy istnieje korelacja pomiędzy wymiarem LP w prezentacji M-mode w 

projekcji przymostkowej w osi długiej a elektrokardiograficznymi wykładnikami 

remodelingu LP u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu? 

6. Czy istnieje związek pomiędzy manifestacją remodelingu LP w parametrach 

elektrokardiograficznych lub echokardiograficznych a ciężkością udaru mózgu 

wyrażoną w skali NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale) ? 

     Uważam, że przyjęte cele rozprawy są ciekawe i ściśle związane z podjętym 

tematem rozprawy.  

 

4. MATERIAŁ I METODY 

 

4.a. Materiał  

    W retrospektywnym badaniu wykorzystano dane 731 pacjentów z 

udokumentowanym migotaniem przedsionków i po udarze niedokrwiennym mózgu 

hospitalizowanych w latach 2000-2020 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
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Klinicznym nr 4 w Lublinie z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów włączenia do 

badania lub wyłączenia. Wśród nich było 493 (67,4%) kobiet i 238 (32,6%) 

mężczyzn. Analizę załamka P w EKG z rytmem zatokowym w okresie około -

udarowym (± 6miesięcy) badano w grupie 256 chorych - 183 (71,5%) kobiet i 73 

(28,5%) mężczyzn.  

 

    4.b. Metodyka badania  

Badanie EKG wykonywano rutynowo przy przyjęciu chorych do szpitala (12 

standardowych odprowadzeni, prędkość przesuwu 25 mm/s, cecha 10 mm=1 mV). 

Do pomiarów załamka P wykorzystano lupę dzięki czemu uzyskano dokładność 

pomiaru czasu trwania załamka P do 0,004 s oraz jego amplitudy z dokładnością 

do 0,01 mV. Na podstawie tych pomiarów wyliczono najczęściej używane wskaźniki 

załamka P (najdłuższy i najkrótszy czas trwania załamka P: Pmax, Pmin, czas 

trwania fazy ujemnej załamka P w odprowadzeniu V1, amplitudy P w 

poszczególnych odprowadzenia EKG, oraz wskaźnik PWTF i dyspersję P.  

W badaniu echokardiograficznym analizowano wymiar LP w prezentacji M-

mode w projekcji przymostkowej w osi długiej, pole powierzchni lewego i prawego 

przedsionka w projekcji koniuszkowej 4-jamowej oraz obliczano frakcję wyrzutową 

lewej komory metodą Simpsona. Ciężkość udaru mózgu oceniano w skali NIHSS 

na podstawie zapisu z badania neurologicznego. 

Zebrane dane poddano obróbce statystycznej, grupując je tak by odpowiedzieć   

     na postawione w celu rozprawy pytania. 

 

4.c. Metody statystyczne 

    Do opracowania wyników wykorzystano uznane metody i algorytmy 

statystyczne ze środowiska R4.0.3. Analizę statystyczną cech ilościowych 

wykonano w oparciu o testy nieparametryczne wykorzystując dla niezależnych grup 

test U Manna-Whitney`a, Do badań porównawczych dla trzech i więcej grup 

wykorzystano test Kruskala-Wallisa, a do oceny zależności pomiędzy kategoriami 

test chi-kwadrat z poprawką Yatesa. Korelacje pomiędzy cechami ilościowymi 

badano z użyciem współczynnika rho-Spearmana. Przyjęto poziom istotności 

p<0,05. 

Stwierdzam, że zastosowana metodyka badań jak i wybrane metody 

statystyczne są poprawne. Są powszechnie stosowane w tego typu badaniach i 
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pozwalają na weryfikację poziomu istotności najważniejszych postulowanych celów 

rozprawy. 

 

5. WYNIKI DYSKUSJA 

Wyniki przeprowadzonych badań Doktorant przedstawił w 40 szczegółowych 

tabelach i 2 rycinach, z uwzględnieniem płci analizowanych pacjentów i ich wieku. Pod 

każdą tabelą i ryciną Doktorant krótko scharakteryzował najistotniejsze wynikające z 

nich wyniki.  

          Wszystkie prezentowane w rozprawie wyniki, są potwierdzone dokładną 

oceną znamienności statystycznej, co pozwala przyjąć, że można uznać je za nie 

budzące zastrzeżeń. W swoich badaniach znalazł wiarygodne odpowiedzi na 

postawione główne hipotezy badawcze. 

        

W kolejnym rozdziale rozprawy – Dyskusja Doktorant szczegółowo omówił i 

porównał  rezultaty swoich badań z wynikami innych badań znanych z publikacji innych 

badaczy. Stwierdzam, że jest to dogłębna, szczegółowa i dojrzała dyskusja, w której 

Doktorant w sposób wszechstronny starał się zaprezentować i zinterpretować 

znaczenie swojej pracy. 

 

6. WNIOSKI Z ROZPRAWY 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań  Doktorant przedstawił 8 wniosków. Za 

najważniejszy spośród nich uważam wniosek nr 5: „ Nie wszystkie odprowadzenia 

EKG są równie wartościowe w interpretacji załamka P. Zarówno czas trwania załamka 

P jak i amplituda P były lepiej skorelowane w odprowadzeniach kończynowych i w 

odprowadzeniu V1 niż w pozostałych odprowadzeniach przedsercowych”. 

 Z wniosku nr. 4 wynika, że wskaźnik PWTF był średnio powyżej normy, jednak 

jego duże odchylenie standardowe uniemożliwiało na bezpośrednią korelację z 

remodelingiem miokardium. 

We wniosku nr 7 wskazano, że wskaźniki charakteryzujące załamek P były 

istotnie wyższe w grupie mężczyzn vs. kobiet,  co Doktorant tłumaczy wcześniejszym 

występowaniem chorób sercowo- naczyniowych u mężczyzn. 

I ostatni wniosek nr.8 w którym Doktorant stwierdził, że wartość wskaźnika w 

skali NIHSS nie wiązała się istotnie zarówno z parametrami EKG i ECHO, natomiast 

wyższe wartości korelowały z wiekiem pacjentów..   
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7. OGRANICZENIA ROZPRAWY  

 

 1. Jak stwierdził Doktorant liczebność grupy kobiet była większa niż mężczyzn, 

a ponadto były one istotnie starsze co może  mieć wpływ na wyniki analizy 

statystycznej.  

2. Mimo dużej grupy analizowanych pacjentów, rytm zatokowy miało tylko  256, 

dlatego aby dokładnie ocenić ewentualną ujemną wartość predykcyjną 

poszczególnych wskaźników zaburzenia przewodzenia w obrębie przedsionków 

należało by przeprowadzić duże randomizowane badanie  z grupą kontrolną. 

3. Ze względu na retrospektywny charakter badania nie wszyscy pacjenci mieli 

dostępny wynik badania ECHO, bądź nie u wszystkich badano wszystkie założone w 

metodyce badania parametry. 

 

 Na kanwie tych ograniczeń chcę zadać Doktorantowi pytanie: - wszystkie 

przeprowadzone analizy dotyczyły danych z bazy prowadzonych badań z lat 2000-

2020, tymczasem kończy się już rok 2021 i od dwóch lat zmagamy się z pandemią 

Covid-19 w której spotykamy się z dużą liczbą powikłań w postaci udaru 

niedokrwiennego mózgu. Jaki to może mieć wpływ na  wyniki Pana rozprawy? 

 

8. PUBLIKACJE DOKTORANTA 

 

       W bazie publikacji medycznych znalazłam 3 publikacje Doktoranta: 

1. Wysokiński A, Sawonik S, Wysokińska K. Pathophysiology of atrial 

fibrillation. Systemic review. (Patofizjologia migotania przedsionków. 

Przegląd systemowy). Folia Cardiol. 2020;15 (5): 349-354,  

2. Sawonik S, Prasał M. Intercurrent illnesses in patients with multivalvular 

heart disease. (Choroby współwystępujące u osób z kombinowaną wadą 

zastawkową serca). Folia Cardiol. 2020; 15 (2): 107-113,  

3. Sawonik S, Rejmak M,  Prasał M. Infective endocarditis caused by dental 

problems correlated with bicuspid aortic valve. MedTube Science [online]. 

2016; 4 (3 ): 24-28, https://medtube.net/science/wpcontent/uploads 

/2017/03/  MEDTube-Science_2016-nr-03_v23_art4.pdf. 

 

 Zwracam uwagę na pozycję pierwszą z wyżej wymienionych. Jest ona ściśle 

związana z tematyką rozprawy i świadczy o udziale Doktoranta w szerokiej analizie 

problemu patofizjologii, a w szczególności remodelingu lewego przedsionka.  
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9. OCENA ROZPRAWY 

 

       Doktorant Sebastian Sawonik wykazał się umiejętnością właściwego 

wyboru tematyki badań, doboru piśmiennictwa oraz prawidłowego wykorzystania 

dostępnych źródeł.  Uzyskał ciekawe i oryginalne wyniki. Przeprowadził krytyczną 

dyskusję na temat uzyskanych wyników. Skutecznie zrealizował postawione cele 

rozprawy.  

         Osiągnięcia Autora w sposób znaczący uzupełniają istniejący stan wiedzy  w 

zakresie rzeczywistego wykorzystania powszechnie dostępnych badań 

nieinwazyjnych do oceny remodelingu lewego przedsionka i są w wielu punktach 

oryginalne.   

Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych 

i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Sebastiana Sawonika 

„Nieinwazyjna ocena remodelingu lewego przedsionka u pacjentów z udarem 

niedokrwiennym mózgu” dotyczy oryginalnego problemu badawczego. Oceniam, że 

jest to praca na wysokim poziomie naukowym i merytorycznym. 

 

Rozprawa doktorska lek. Sebastiana Sawonika spełnia kryteria określone 

w art. 186 ust 1 pkt 1 i 3 oraz 287 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i może być 

skierowana do publicznej obrony. 

 

        Mam zaszczyt zwrócić się do Wysokiej Rady Wydziału Lekarskiego i Rady ds. 

Stopni i Tytułu  Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie 

lek. Sebastiana Sawonika   do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

  

                                                                                                                                           

                                                               Prof. dr hab. n. med. Marianna Janion     


