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Rozprawa doktorska dotyczy stosunkowo rzadkiego ale ważnego i kontrowersyjnego 

tematu niescalenia mięśnia sercowego (left ventricle noncompaction – LVNC). Jak autor 

trafnie napisał we wstępie definicja tego stanu nie jest ujednolicona co znajduje wyraz w kilku 

cytowanych pracach, w których stosowano nieco różniące się kryteria diagnostyczne. Wstęp 

jest dobrze i obiektywnie napisany, punktując wiele innych trudności w określeniu populacji 

pacjentów z LVNC, zarówno pod względem kontrowersyjnej etiologii (znaczenie zaburzeń 

genetycznych i występowanie rodzinne u części chorych oraz zależność od innych czynników 

jak np. stopień obciążenia lewej komory u sportowców). Autor zwraca też uwagę na 

odmienności LVNC w grupie dzieci i dorosłych. Wstęp jest napisany dobrze i uzasadnia 

prowadzenie badań tego nadal aktualnego tematu. Jednocześnie autor podaje znaczenie 

kliniczne i możliwe powikłania LVNC oraz cytuje metody stratyfikacji ryzyka i ogólne zasady 

postępowania u dorosłych z LVNC.  

Jako cel pracy autor podaje ocenę funkcji serca u dorosłych ze świeżo rozpoznaną 

LVNC. Innych celów nie zdefiniowano. Na tej samej stronie wymienia pewne założenia pracy, 

które raczej powinny znaleźć się w rozdziale „metodyka”.  

W rozdziale 3 o tytule „Materiał i metodyka” opisano populację przeanalizowaną w 

tym retrospektywnym badaniu obejmującym 35 pacjentów zdiagnozowanych i leczonych 

przez doktoranta w latach 2006-2018. Grupa nie jest liczna, co można wytłumaczyć rzadkim 

występowaniem LVNC i trudnością w zebraniu materiału, co trwało 12 lat. Podano 

podstawowe dane demograficzne. W tym dziale jak i w całej pracy przedstawiono także 

parametry laboratoryjne, które wydają się być wybrane dość przypadkowo i nie wnoszą zbyt 

wiele do opracowania dotyczącego LVNC. Jednocześnie nie przedstawiono np. stężeń 

peptydów natriuretycznych. Jak autor sam pisze w rozdziale o ograniczeniach pracy nie było 



to możliwe z powodu retrospektywnego charakteru badania i braku tych wyników w 

archiwalnej dokumentacji. Praca nie zawiera także informacji o leczeniu farmakologicznym 

opisywanych pacjentów.  

Podrozdział 3.2 „Metody badań” opisuje poprawnie zasady oceny 

echokardiograficznej w oparciu o przyjęte kryteria diagnostyczne z dobrze dobranymi 

ilustracjami. Ocena wielkości i czynności lewej komory obejmuje jedynie podstawowe 

parametry, co również wynika z retrospektywnego charakteru opracowania. W rozdziale tym 

metodyka planowanych analiz została omówiona mało szczegółowo i w związku z tym 

interpretacja rozdziału „wyniki” jest dość trudna. Przedstawione tabele podają wiele 

poprawnie przeprowadzonych analiz, jednak wydaje się, że część z nich została 

przeprowadzona bez jasnego uzasadnienia, jak np. wiele tabel podających korelację pomiędzy 

ciśnieniem krwi i częstością rytmu serca a czynnikami demograficznymi i parametrami 

echokardiograficznymi LVNC. Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ stosowanego leczenia na 

ciśnienie i rytm serca taka analiza nie wnosi istotnych informacji. Z interesujących wyników 

można wymienić fakt istnienia związku pomiędzy powiększeniem i dysfunkcją lewej komory a 

liczbą niescalonych segmentów i występowaniem bloku lewej odnogi pęczka Hisa. U osób z 

większą liczbą niescalonych segmentów lewej komory stwierdzono także większe nasilenie 

niewydolności serca, niższą frakcję wyrzutową oraz częstsze występowanie kołatań serca. U 

pacjentów w starszym wieku obserwowano większe zaawansowanie LVNC. Niektóre 

obserwacje zostały opisane w dziale „Dyskusja”, choć zasługują aby znalazły się w postaci 

czytelnej tabeli lub wykresów w dziale „Wyniki”. Dotyczy to np. odsetka pacjentów, u których 

stwierdzono niewydolność serca, rodzinne występowanie LVNC, omdlenia, udary, arytmie 

komorowe oraz bloki przedsionkowo-komorowe i śródkomorowe.  

Doktorant sformułował 6 wniosków, które są związane z przedstawionymi analizami, 

chociaż tylko niektóre nawiązują do sprecyzowanego wcześniej celu pracy. Wniosek 2 i 4 

częściowo się pokrywają.  

Praca ma ograniczenia metodyczne, które w większości wypunktowano w rozdziale 7. 

Największe znaczenie ma ograniczona liczebność badanej grupy i co za tym idzie mała 

liczebność podgrup, co utrudnia statystycznie uzasadnione wnioskowanie. Niemniej jednak 

praca wnosi pewne informacje o charakterystyce dorosłych pacjentów z LVNC. Praca ma 

typowy układ i obejmuje 123 strony starannie napisanego tekstu, rycin i tabel. Spis dobrze 

dobranego piśmiennictwa obejmuje 169 pozycji. Z obowiązku recenzenta muszę zauważyć 



drobne błędy literowe lub gramatyczne na stronach 21, 22, ryc. 5 oraz w wyjaśnieniu skrótu 

TTN w spisie skrótów.  

Niezależnie od niedoskonałości i ograniczeń, praca doktorska pt. „Obraz kliniczny 

niescalonego mięśnia lewej komory rozpoznanego u dorosłych” spełnia warunki określone w 

art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U z 2017r, poz. 1789). 

 

Przedstawiam Wysokiej Radzie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o 

dopuszczenie lek. med. Andrzeja Curzytka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
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