
 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

 

pt. „Ostre zespoły wieńcowe u młodych kobiet w populacji polskiej: 

analiza czynników ryzyka oraz przebiegu klinicznego” lek. med. Macieja 

Bęćkowskiego 

  

 

Celem badań będących przedmiotem rozprawy doktorskiej lek. med. 

Macieja Bęćkowskiego była ocena czynników ryzyka oraz przebiegu klinicznego 

ostrych zespołów wieńcowych u kobiet w wieku ≤45 lat. 

Choroby układu krążenia są najważniejszą przyczyną zgonów w krajach 

rozwiniętych. Spośród nich największe zagrożenie niesie choroba niedokrwienna 

serca, której występowania tradycyjnie wiąże się najczęściej z zaawansowanym 

wiekiem i płcią męską. Objawy różnych postaci choroby niedokrwiennej serca, w 

tym zawału serca, w podręcznikach opisywano wzorując się na objawach 

występujących wśród mężczyzn. Jednak szereg badań publikowanych na 

przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wskazywało, że objawy, przebieg oraz czynniki 

predysponujące do wystąpienia zawału serca u kobiet mogą się różnić od 

stwierdzanych u mężczyzn. Te różnice mogą być szczególnie duże w młodszych 

grupach wiekowych. Ponadto, nie w pełni poznano zachorowalność na zawał serca 

wśród młodych kobiet. Dokładna ocena czynników ryzyka, objawów, przebiegu 

klinicznego, wyników leczenia i epidemiologii może mieć istotne implikacje 

kliniczne. W szczególności brakuje prawidłowo zaprojektowanych badań, w których 



 2 

analizowano by powyższe zagadnienia u przedstawicieli i przedstawicielek polskiej 

populacji.   

Przedstawiona do oceny rozprawa na tytuł doktora nauk medycznych składa 

się z siedemnastu rozdziałów i podrozdziałów, w tym wykazu osiągnięć 

naukowych, omówienia cyklu publikacji, stanowiących podstawę rozprawy 

doktorskiej, streszczenia (w języku polskim i angielskim), bibliografii (35 pozycji, w 

większości anglojęzyczne, ale uwzględnione są również pojedyncze publikacje 

polskich autorów), spisu skrótów użytych w dysertacji oraz oświadczeń 

współautorów publikacji oraz członków komitetów naukowych baz i rejestrów, z 

których pochodziły analizowane dane. Całość dysertacji zmieściła się na 128. 

stronach. 

W wykazie osiągnięć naukowych, poza danymi bibliograficznymi publikacji 

stanowiących podstawę rozprawy doktorskiej oraz wartością ich wskaźnika 

cytowań („impact factor”) doktorant przedstawił listę pięciu doniesień oryginalnych, 

przedstawionych w czasie konferencji o zasięgu międzynarodowym, a nawet 

światowym, w formie prezentacji ustnych i plakatowych. Dysertacja oparta jest o 

trzy publikacje oryginalne, opublikowane lub zakwalifikowane do druku w 

renomowanych czasopismach naukowych. Łączna wartość wskaźnika cytowań 

(„impact factor”) wynosi 10,12 i znacząco przekracza powszechnie przyjęte 

minimalne kryteria dla tego rodzaju rozprawy doktorskiej, natomiast łączna liczba 

punktów MNiSW wynosi 300 i również ponadprzeciętnie przekracza wspomniane 

kryteria. Jedna z przedstawionych prac jest już opublikowana w International 

Journal of Cardiology, natomiast dwie zostały zakwalifikowane do druku w piśmie 

Current Problems in Cardiology.  
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We wprowadzeniu, na trzech stronach, Doktorant ze znawstwem, w sposób 

zwięzły omówił epidemiologię, znaczenie czynników ryzyka oraz rokowanie 

młodych kobiet z ostrym zespołem wieńcowym. Uważny czytelnik tego rozdziału 

zapewne zwróci uwagę na przenikliwość autora i umiejętność analizy różnych 

pozycji bibliograficznych.   

Doktorant przedstawił cztery hipotezy badawcze oraz trzy cele badań, które 

zostały sformułowane jasno i rzeczowo.  

Badana grupa oraz metody badań zostały opisane na sześciu stronach. 

Materiał badawczy stanowiły uczestniczki dwóch dużych badań 

epidemiologicznych, to jest badania WOBASZ I (n=1941) oraz NATPOL 2011 

(n=4275) oraz Polskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (n=1170). Dobór 

narzędzi badawczych jest prawidłowy i świadczy o profesjonalizmie doktoranta. 

Analiza statystyczna została poprawnie zaplanowana. Zastosowane testy 

statystyczne zostały prawidłowo wybrane. Szeroki i dokładny opis zastosowanych 

w badaniach analiz statystycznych świadczy z jednej strony o dobrym 

przygotowaniu Doktoranta do prowadzenia badań naukowych, a drugiej pozwala 

czytelnikowi na szczegółową ocenę prawidłowości przeprowadzonych analiz i 

prawidłowości wyciągniętych na ich podstawie wniosków.  

W kolejnym rozdziale rozprawy, liczącym siedemnaście stron, Doktorant 

omawia poszczególne publikacje oryginalne, będące podstawą rozprawy 

doktorskiej. Pierwsza publikacja zatytułowana „Risk factors predisposing to acute 

coronary syndromes in young women ≤45 years of age” została opublikowana w 

International Journal of Cardiology (wskaźnik cytowań 3,46). Analizując dane 

7 386. kobiet Doktorant wykazał, że profil czynników ryzyka chorób układu krążenia 
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u młodych kobiet z zawałem serca jest inny niż u starszych kobiet. Z kolei wyniki 

wskazujące na mniejsze obciążenie czynnikami ryzyka młodych kobiet bez zawału 

serca w wywiadzie w porównaniu z kobietami z zawałem serca jest zgodny z 

piśmiennictwem i wskazuje na spójność danych. Za szczególnie ważne uważam 

wykazanie, że cztery podstawowe czynniki ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie 

tętnicze, hipercholesterolemia i cukrzyca) są istotnie związane z ryzykiem 

wystąpienia zawału serca u młodych kobiet. Wniosek ten ma istotne implikacje 

kliniczne, jak również dla zdrowia publicznego w państwach rozwiniętych.  

Druga publikacja zatytułowana „Factors affecting early and 1-year outcomes 

in young women with ST segment elevation myocardial infarction aged less or 

equal 45 years” została zakwalifikowana do druku w Current Problems in 

Cardiology (wskaźnik cytowań 3,33). Do chwili pisania recenzji artykuł nie ukazał 

się drukiem, natomiast jest on dostępny na stronie internetowej czasopisma. Celem 

tej analizy była ocena czynników związanych z rokowaniem u kobiet w wieku ≤45 

lat z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. Analizując dane 796 pacjentek lek. 

med. M. Bęćkowski wykazał, że śmiertelność wczesna w badanej grupie wyniosła 

3%, a jednoroczna 4% i uznał ją za niską. Chociaż śmiertelność starszych 

pacjentów, szczególnie mężczyzn, jest kilkukrotnie wyższa, nie mogę się zgodzić 

z wnioskiem, że jest niska. Doświadczenie kliniczne, a przede wszystkim analiza 

danych z badań i różnych rejestrów klinicznych wskazują, że części z tych zgonów 

można by uniknąć, a wniosek „niska śmiertelność” może sugerować brak potrzeby 

poprawy sytuacji w tym zakresie. Moja uwaga w żadnym stopniu nie umniejsza 

wartości naukowej analizy.  
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Trzecia publikacja zatytułowana „Differences in symptomatology and clinical 

course of acute coronary syndromes in women ≤45 years of age compared to older 

women” została zakwalifikowana do druku w Current Problems in Cardiology 

(wskaźnik cytowań 3,33). Do chwili pisania recenzji artykuł nie ukazał się drukiem, 

natomiast jest on dostępny na stronie internetowej czasopisma. Celem tego 

badania było porównanie objawów, przebiegu klinicznego i śmiertelności w 

przebiegu zawału serca kobiet młodych i w średnim wieku. Autor rozprawy włączył 

do analizy dane 7 461 pacjentek hospitalizowanych w latach 2007-2014. Doktorant 

wykazał że, wbrew często spotykanym opiniom zawał serca występujący u 

młodych kobiet częściej w porównaniu z kobietami w średnim wieku przebiega z 

tzw. „typowymi” objawami oraz częściej w elektrokardiogramie stwierdza się 

uniesienie odcinka ST. Ponadto, Autor wykazał, że młode kobiety rzadziej leczone 

są zgodnie z opartymi na dowodach naukowych wytycznymi towarzystw lekarskich. 

Ten aspekt powinien być powodem refleksji zarówno klinicystów, nauczycieli 

akademickich, jak i osób odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w 

Polsce.  

Przedstawione w cyklu trzech publikacji wyniki są bardzo interesujące i 

ważne. Poszerzają wiedzę na temat przyczyn występowania zawału serca u 

młodych kobiet, jego objawów i leczenia. Mogą stanowić ważny przyczynek do 

dyskusji nad optymalną organizacją opieki zdrowotnej nad pacjentami z zawałem 

serca.  

Dyskusja wyników w każdym z ocenianych artykułów jest wyczerpująca, 

świadczy o szerokiej wiedzy Autora oraz jego profesjonalizmie. Komentarze do 

poszczególnych wyników napisane są jasno, nie budzą wątpliwości. Warto 
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podkreślić krytycyzm lek. med. M. Bęćkowskiego, który w osobnych podrozdziałach 

każdej pracy wskazywał na potencjalne ograniczenia badania. Na podstawie 

przedstawionych wyników Doktorant sformułował wnioski, które za każdym razem 

przedstawione są jednoznacznie i rzeczowo. Należy podkreślić, że wnioski 

odpowiadają na pytania postawione w celach.    

Bibliografia składa się z trafnie wybranych 35. pozycji. Bibliografia ta 

uzupełnia piśmiennictwo zamieszczone w każdej ze składających się na cykl 

publikacji oryginalnych. Doktorant uniknął niepotrzebnego, a bardzo częstego w 

dobie internetu oraz informatyzacji zasobów bibliotek nadmiernego zwiększania 

liczby pozycji piśmiennictwa. 

W kolejnym rozdziale Autor zamieścił kopie prac oryginalnych, będących 

podstawą rozprawy na stopnień doktora nauk medycznych. Natomiast następne 

dwa rozdziały zawierają oświadczenia współautorów prac oryginalnych oraz 

członków komitetów naukowych badań i rejestrów, z których Doktorant korzystał.  

Kończąc należy podkreślić przejrzystość formy graficznej rozprawy 

doktorskiej, która znacząco ułatwia czytanie dysertacji. Warto również zaznaczyć, 

że autor uniknął licznie spotykanych w obszernych pracach błędów 

interpunkcyjnych, bądź stylistycznych. 

W mojej opinii rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 187 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668), dlatego w oparciu o przedłożoną rozprawę doktorską pt. „Ostre zespoły 

wieńcowe u młodych kobiet w populacji polskiej: analiza czynników ryzyka oraz 

przebiegu klinicznego” zwracam się do Wysokiej Rady Naukowej Instytutu 
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Kardiologii w Warszawie o dopuszczenie lek. med. Macieja Bęćkowskiego do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Badania będące przedmiotem rozprawy doktorskiej dotyczą aktualnej i 

niezwykle ważnej tematyki, zostały przeprowadzone w oparciu o nowoczesny 

warsztat badawczy. Doktorant zaprezentował szeroką wiedzę oraz umiejętność 

krytycznej analizy danych naukowych. Przedstawiona rozprawa jest dowodem na 

pracowitość i dokładność doktoranta. Umiejętność wnioskowania i krytycznej 

analizy literatury świadczy o bardzo dobrym ukształtowaniu naukowym lek. med. 

Macieja Bęćkowskiego. Ponadto, należy podkreślić, że wszystkie artykuły będące 

podstawą rozprawy zostały zakwalifikowane do druku w renomowanych 

czasopismach naukowych, ze wskaźnikiem cytowań powyżej 3,0. Dlatego 

wnioskuję o uznanie przedstawionej do oceny rozprawy za wyróżniającą się.  

 

Kraków, 15 lipca 2020 r.  

 

                  prof. dr hab. med. Piotr Jankowski 


