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RECENZJA 

pracy doktorskiej lek. med. Ewy Stochmal 

p.t. „Zmiany pozawieńcowe wykrywane u pacjentów kierowanych na badanie 

wielorzędowej tomografii serca z bramkowaniem EKG” 

               Obrazowania serca i naczyń wieńcowych, przedmiot rozprawy doktorskiej lek. 

med. Ewy Stochmal jest wysoce aktualny, zarówno z teoretycznego jak i klinicznego 

punktu widzenia. Wprowadzenie małoinwazyjnych badań obrazowych stanowiło istotny 

postęp w diagnostyce naczyń wieńcowych. Doktorantka włączyła się w nurt tych badań 

poddając ocenie bardzo ciekawy problem, jakim jest szerokie spektrum zmian 

pozawieńcowych wykrywanych u chorych kierowanych na badania wielorzędowej 

tomografii serca.  

             Rozprawa doktorska jest napisana w bardzo dobrym stylu, zgodnie z wszelkimi 

wymogami przygotowywania prac naukowych. Czyta się ją z przyjemnością dzięki 

zwięzłości, logicznemu tokowi myśli i jasności wywodu. Doktorantka posiadła ważną dla 

naukowca i nauczyciela akademickiego umiejętność przedstawiania  specjalistycznych 

zagadnień językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców.  

Chciałabym również zwrócić uwagę na wielką rzetelność i staranność w przygotowaniu 

teoretycznym i przeprowadzeniu badań. 
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 Praca zasługuje na bardzo dobrą ocenę. Dla wypełnienia wymogów recenzji 

dysertacji doktorskich podaję szczegółową charakterystykę ocenianej rozprawy.  

            Praca doktorska przedstawiona do recenzji jest starannie opracowanym i 

oprawionym wydrukiem komputerowym. Zawiera 305 stron, dzieli się na XIII 

rozdziałów typowych dla prac doktorskich, w tym  streszczenie w języku polskim i 

angielskim oraz 13 stronicową część zawierającą 177 pozycji piśmiennictwa. 

 Praca jest bogato ilustrowana dobrze rozwiązanymi graficznie rycinami, 

wykresami, doskonałymi technicznie zdjęciami z badań serca, naczyń wieńcowych i 

klatki piersiowej techniką tomografii komputerowej. Staranne opracowanie edytorskie 

korzystnie wpływa na czytelność i ocenę szaty graficznej pracy.  

 Układ, kolejność oraz proporcje rozdziałów są właściwe. Odpowiadają one 

zasadom przyjętym w redagowaniu prac naukowych. Treść pracy oraz poszczególnych 

rozdziałów zgodna jest z ich tytułami. Układ pracy cechuje pragmatyzm naukowy, treść 

kolejnych rozdziałów wynika z treści rozdziałów poprzednich.  

 We Wstępie Doktorantka z duża znajomością rzeczy przedstawia rozwój i aktualny 

stan wiedzy w zakresie diagnostyki i serca i naczyń wieńcowych.  Wykorzystała dane z 

piśmiennictwa, własną wiedzę oraz doświadczenie ośrodka, w którym pracuje dla 

sformułowania celu podjętych przez siebie badań, potwierdzając tym dobrą znajomość 

problematyki badań klinicznych . Doktorantka szczegółowo zreferowała zagadnienia 

diagnostyki zmian miażdżycowych, anomalii tętnić wieńcowych, a także problem oceny 

serca i naczyń wieńcowych po zabiegach kardiologicznych. We wstępie znalazł się 

również bardzo ciekawy podrozdział omawiający problematykę wykrywania zmian 

dodatkowych i incydentalnych w radiologii.  

               Cel  pracy zawarła Autorka w pięciu punktach. Pierwszy z nich można  wyróżnić 

jako cel główny, pozostałe są celami szczegółowymi. 

                W rozdziale Materiał i Metoda  Autorka pisze, że w pracy poddano 

retrospektywnej ocenie wyniki 1335 badań pacjentów skierowanych na EKG-TK do 

Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK- 4 w Lublinie. Podziw budzi niezwykle 

skrupulatna selekcja badań oraz ścisłe i doskonale zdefiniowane kryteria włączenia do 

grupy oraz kryteria wyłączenia. Autorka przedstawia dokładnie badaną grupę chorych. 

Dzieli ją na dwie grupy - wczesną, do której zalicza 1105 pacjentów i obrazującą proces 
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nabywania doświadczenia przez ośrodek, oraz grupę późną, odległą czasowo o siedem lat,  

której skład wchodzi 230 chorych.   

Doktorantka metodykę badań techniką tomografii komputerowej, kryteria ich oceny oraz 

sposób przeprowadzenia analizy statystycznej opisuje w sposób klarowny.   

                Wyniki badań przedstawione zostały systematycznie, zgodnie z założeniami 

pracy. Omawiana jest zatem kolejno ogólna charakterystyka wykonanych i 

analizowanych badań serca i naczyń wieńcowych w tomografii komputerowej, ogólna 

analiza zmian w tętnicach wieńcowych w badanym materiale oraz przede wszystkim -  

pozawieńcowe zmiany dodatkowe wykrywane w badaniach.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranych badań  Doktorantka  opisuje częstość 

rozpoznawania pozawieńcowych  zamian dodatkowych w zależności od doświadczenia 

ośrodka, wieku i płci pacjentów, a także kliniczne znaczenie wykrytych w badaniu EKG-

TK powyższych zmian . 

            W Omówieniu wyników Autorka z dojrzałością i znajomością przedmiotu 

systematycznie analizuje uzyskane wyniki badań oceniając je na tle danych z właściwie 

dobranego piśmiennictwa. Rozwaga i krytycyzm, z którym Autorka odnosi się do 

interpretacji swoich badań i wiedza w zakresie diagnostyki chorych w tomografii 

komputerowej serca i naczyń wieńcowych  wskazują na Jej dojrzałość jako badacza. 

Wyniki badań obok wartości poznawczej mają  bardzo istotną wartość kliniczną. 

Ich ocena w świetle istniejącej wiedzy pozwoliła na wyciągnięcie jedenastu ostatecznie 

sformułowanych wniosków, które stanowią szczegółową odpowiedź na postawione cele. 

Lek. med. Ewa Stochmal wykazała, że zmiany dodatkowe w badaniu EKG-TK, 

niezwiązane z główną przyczyną skierowania, opisywane są u większości pacjentów, w 

tym częściej u kobiet. Średnia liczba zmian dodatkowych znacząco rośnie wraz z wiekiem, 

a najczęściej wykrywane są zmiany serca, płuc i oskrzeli. Ponadto, wraz ze wzrostem 

doświadczenia ośrodka, obserwuje się istotny wzrost częstości opisywanych zmian we 

wszystkich lokalizacjach. 

             Lek. med. Ewa Stochmal  wykorzystała w swojej pracy piśmiennictwo krajowe i 

zagraniczne obejmujące 177 pozycji. Uwzględnione zostały przede wszystkim prace 

opublikowane w ostatnich latach w uznanych czasopismach i monografiach.  
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            Choroby naczyń wieńcowych  są ważnym i często trudnym problemem 

klinicznym. Dotykają ludzi w różnym wieku i różnym stanie klinicznym którzy często nie 

współpracują z badającym. Dlatego możliwość zdiagnozowania ich metodą 

małoinwazyjną, szybką i bez premedykacji jest niezwykle istotna. Wśród tej grupy coraz 

bardziej znaczący staje się problem zmian pozawieńcowych, mogących często imitować 

bądź nasilać odczuwane dolegliwości.  

           Właściwie dobierając temat pracy, prawidłowo formułując jej cele, dobierając 

odpowiednio materiał i metody badań oraz wykazując krytycyzm naukowy w ocenie 

uzyskanych wyników lek. med. Ewa Stochmal dowiodła dobre przygotowanie do 

prowadzenia badań naukowych. 

                

            Z prawdziwą przyjemnością przeczytałam pracę doktorską  lek. med. Ewy 

Stochmal. Ilość zebranych badań , staranność  opracowania materiału, znajomość 

warsztatu badawczego oraz wnikliwa dyskusja zasługują na szczególne podkreślenie i w 

związku z tym wnoszę o przyznanie wyróżnienia za wybitną rozprawę doktorską 

. 

              Podsumowując mogę stwierdzić, że praca lek. med. Ewy Stochmal jest Jej 

oryginalnym osiągnięciem i w pełni odpowiada wymogom stawianym dysertacjom 

doktorskim. 

  Na tej podstawie mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie Wydziału 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  wniosek o dopuszczenie lek. med.   

Ewy Stochmal do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

                                Dr hab n med Agnieszka Trojanowska  


