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Recenzja 

rozprawy doktorskiej lek. med. Małgorzaty Biskup „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego 

u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie małej aktywności choroby, 

leczonych w warunkach ambulatoryjnych”  

Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej. W 

Polsce nie dysponujemy dokładnymi danymi epidemiologicznymi, ale szacunkowo choruje na 

RZS do 0,9% populacji. Najczęstszą przyczyną zwiększonej śmiertelności chorych na RZS są 

choroby układu sercowo naczyniowego. Wśród chorych na RZS ryzyko śmierci z przyczyn 

sercowo-naczyniowych jest 2-3 razy większe niż w populacji ogólnej, a ryzyko zawału serca 

jest o 70% większe niż w populacji ogólnej. W literaturze istnieje wiele doniesień 

oceniających ryzyko sercowo naczyniowe w okresie dużej aktywności RZS, natomiast  

nieliczne są dane opisujące to ryzyko u chorych z przewlekłą, długotrwałą postacią choroby, z 

niewielką aktywnością zapalną. 

Praca ma typowy dla rozprawy doktorskiej układ, jest obszerna - liczy 99 stron, w tym 

streszczenie, wykaz zastosowanych skrótów, 30 tabel, 11 wykresów i 186 pozycji 

piśmiennictwa.   

Wstęp jest wyczerpującym przeglądem współczesnej wiedzy o etiopatogenezie RZS, 

przyczynach zwiększonej śmiertelności wśród chorych na RZS, czynnikach ryzyka sercowo 

naczyniowego oraz nieinwazyjnych metodach obrazowania, umożliwiających rozpoznanie 

miażdżycy. 

Cel pracy został sformułowany jasno i wyczerpująco. Doktorantka postanowiła 

dokonać oceny profilu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na RZS w 

okresie małej aktywności choroby, leczonych przewlekle w warunkach ambulatoryjnych. 

Dodatkowo przeprowadzono ocenę zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi 

stan układu sercowo naczyniowego a parametrami aktywności choroby, stosowanym 

leczeniem oraz obecnością zmian destrukcyjnych stawów. Ponadto postanowiono określić, 

które badania prowadzone w warunkach ambulatoryjnych będą najlepsze dla oceny ryzyka 



sercowo-naczyniowego u chorych na RZS, którzy nie mają jawnych klinicznie objawów ze 

strony układu sercowo-naczyniowego.  

Rozdział „Materiał i metody” opisuje dokładnie procedury badawcze i spełnia wymogi 

umożliwiające czytelnikowi odtworzenie przeprowadzonych badań. Do badania 

zakwalifikowano 70 chorych na RZS leczonych przewlekle w warunkach ambulatoryjnych i 

33 zdrowych ochotników. Dane demograficzne, dotyczące nałogów oraz przebiegu choroby i 

dotychczasowego leczenia zostały zebrane na podstawie opracowanej do badania ankiety, a 

także na podstawie kart leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego. U każdego chorego 

oceniono aktualną aktywność RZS za pomocą wskaźnika DAS28, objawy pozastawowe 

choroby oraz tradycyjne i niekonwencjonalne czynniki ryzyka sercowo naczyniowego. 

Obliczono 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych według systemu 

SCORE, wielkość przesączania kłębuszkowego, oceniano wskaźnik masy ciała oraz  

wskaźnik aterogenny. Oznaczono ponadto stężenie w osoczu N-końcowego fragmentu 

propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP). W celu oceny układu sercowo-

naczyniowego wykonywano ponadto  badanie elektrokardiograficzne, ultrasonograficzne  

serca z oceną wydolności rozkurczowej oraz frakcji wyrzutowe, a także USG tętnic szyjnych 

wspólnych z oceną grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej. Uzyskane wyniki 

zostały przedstawione w sposób poprawny, są oryginalne i mogą mieć w przyszłości 

znaczenie praktyczne.  

Dyskusja została przez Doktorantkę przeprowadzona wyczerpująco z uwzględnieniem 

pełnej interpretacji wyników badań własnych w odniesieniu do nowoczesnych danych z 

piśmiennictwa. Rozdział ten jest napisany poprawnie, dowodząc że Doktorantka jest 

zorientowana w omawianym temacie, doskonale zna współczesne piśmiennictwo, a także 

posiada wysoce krytyczny stosunek do uzyskanych wyników. Doktorantka właściwie próbuje 

wyjaśnić trudne zagadnienia braku istotnych zależności pomiędzy CRP i parametrami 

charakterystycznymi dla układu sercowo naczyniowego oraz paradoksalny ochronny wpływ 

wysokiego BMI na umieralność chorych na RZS. 

Pracę kończy jedenaście wniosków, mających charakter podsumowujący. Logicznie 

sformułowane wnioski dotyczą ogółu przeprowadzonych badań. Najistotniejsze z nich to: 

 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotnie zwiększone ryzyko sercowo 

naczyniowe u chorych na RZS w okresie małej aktywności choroby. Cechy 



miażdżycy  stwierdzono u ponad 85% chorych, a wartość SCORE wskazującą na 

zwiększone ryzyko śmierci z przyczyn SN u ¾ chorych.  

 Nawet w okresie małej aktywności choroby, występowanie cech miażdżycy u chorych 

na RZS jest bardziej nasilone im wyższa jest aktywność kliniczna choroby oraz w 

razie obecności nadżerek kostnych w rtg stawów. 

 W grupie chorych z małą aktywnością RZS terapia GKS wiązała się z istotnie 

wyższymi wartościami parametrów ryzyka sercowo naczyniowego, natomiast nie 

wykazano takiego związku podczas terapii MTX. 

 Potrzebna jest uważna obserwacja chorych na RZS, także w okresie małej aktywności 

choroby, leczonych przewlekle w warunkach ambulatoryjnych celem poszukiwania 

wczesnych objawów miażdżycy i niewydolności serca, rozwijających się w wyniku 

przewlekłej aktywacji układu immunologicznego i procesu zapalnego z 

wykorzystaniem proponowanych badań: USG tętnic szyjnych z oceną grubości 

kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej, obecności blaszek 

miażdżycowych, USG serca z oceną wydolności rozkurczowej serca, EKG oraz 

stężenie NT-proBNP w surowicy krwi.  

 

Przed opublikowaniem wyników badań należy poprawić drobne i nieliczne pomyłki 

oraz sprecyzować niektóre sformułowania: 

- na stronie 15 „RF-IgM nie jest specyficznym markerem RZS” , a na str. 82 „oznaczono 

przeciwciała specyficzne dla RZS (RF-IgM,…” 

- brakuje zacytowania pozycji 17 piśmiennictwa 

- stosowane są określenia: „glikokortykosteroidy” i „glikokortykoidy” należy ujednolić w 

całym tekście 

- Str. 53 brak wyjaśnienia  pod  tabelą XXVIII:  „ (Z)” 

- Str. 60: „Wyniki badania COMORA wykazały, że tylko u 40% chorych na RZS występuje 

nadciśnienie tętnicze”  - czy 40% to „tylko”? 

- str. 77 celowe byłoby określenie w jakich odstępach czasu należy przeprowadzać 

proponowane badania: „Na podstawie wyników obserwacji zaprezentowanych w niniejszej 

pracy, można zaproponować następujący zestaw dodatkowych badań diagnostycznych 

umożliwiających właściwą ocenę stanu układu SN…”  



Powyższe uwagi nie wpływają na końcową ocenę pracy. Przedstawioną mi do oceny 

pracę oceniam pod względem merytorycznym wysoko. Praca jest oryginalnym i 

nowoczesnym opracowaniem naukowym spełniającym wszystkie wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim. Na podkreślenie zasługuje także dobra szata graficzna rozprawy. 

Doktorantka osiągnęła zaplanowany cel badawczy posługując się prawidłową metodyką 

badań w stosunku do założeń pracy. Należy podkreślić znaczną wartość praktyczną 

przedstawionej pracy.  

Reasumując, przedkładam Wysokiej Radzie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie Doktorantki 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Jednocześnie przedkładam wniosek o wyróżnienie ocenianej pracy. 

 

Z poważaniem  

dr hab. n med. Jerzy Świerkot prof. nadzw. 


