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Katedra i Klinika Nefrologii                                                                               01.12.2019 r. 

Uniwersytet Jagielloński  

Collegium Medicum w Krakowie 

 

             

 

                                

                             Recenzja rozprawy doktorskiej 

 

 

mgr. Łukasza Nurkowskiego zatytułowanej: „Analiza wpływu stresu i czynników 

psychogennych na występowanie wysokich wartości ciśnienia tętniczego oraz analiza 

alternatywnych sposobów leczenia nadciśnienia tętniczego”. Przewód doktorski 

prowadzony jest w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

 

 

             Wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku, oprócz cukrzycy, otyłości, chorób 

sercowo-naczyniowych (SN), przewlekłej choroby nerek (PChN) na szczególną uwagę 

zasługuje nadciśnienie tętnicze.  Choroba ta jest w tym gronie jednostką szczególną, może 

być następstwem i powikłaniem wszystkich pozostałych chorób cywilizacyjnych. 

Nadciśnienie tętnicze nieleczone lub leczone niewłaściwie sprzyja przyspieszonemu 

rozwojowi choroby niedokrwiennej serca, która jest jedną z głównych przyczyn zawału serca, 

prowadzi do trwałych zmian w istocie białej i szarej kory mózgu. Może prowadzić także do 

ostrego niedokrwienia mózgu, udarów niedokrwiennych i wylewów wewnątrzczaszkowych 

oraz ostrej encefalopatii niedokrwiennej bez udaru. Nadciśnienie może powodować 

stopniowy spadek liczby funkcjonujących nefronów prowadząc do nefropatii 

nadciśnieniowej, która w chwili obecnej jest jedną z najczęstszych przyczyn PChN, a co za 

tym idzie rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Chorzy natomiast ze schyłkową 

niewydolnością nerek obciążeni są wysokim ryzykiem powikłań i śmiertelności chorób SN. 

Analiza wpływu stresu i czynników psychogennych na występowanie wysokich 

wartości ciśnienia tętniczego oraz alternatywnych sposobów leczenia nadciśnienia tętniczego 

jest głównym tematem przedstawionej mi do oceny dysertacji.               
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                 Rozprawa doktorska mgr. Łukasza Nurkowskiego ma 139 stron wydruku 

komputerowego, podzielonego na 23 rozdziały oraz dodatkowo ujętego na początku 

dysertacji wykazu skrótów. W pracy zamieszczono 13 tabel oraz 37 rycin. Piśmiennictwo 

liczy 163 pozycje, wśród których 56 pozycji zostało opublikowanych w ostatnich 10 latach.  

W liczącym 44 stron wstępie obejmującym 9 rozdziałów Doktorant w sposób niezwykle 

obszerny i wyczerpujący przedstawił rozpowszechnienie i stopień kontroli nadciśnienia 

tętniczego (NT) w Polsce, zwracając szczególną uwagę na czynniki stresogenne w rozwoju 

NT. Doktorant z rzetelnością omówił najważniejsze wyniki płynące z badań w dziedzinie 

epidemiologii NT w Polsce z uwzględnieniem badania NATPOL 1997r., NATPOL PLUS 

2002r., WOBASZ 1- 2003-2006r., PolSenior zakończonym w 2011r. oraz NATPOL 2011r. 

Porównał również deklarowaną świadomość i kontrolę NT w Polsce i USA na podstawie 

wyników badania NATPOL 2011r. i NHANES 2011-2012r. ujmując dane w tabeli II. Autor 

przedstawił kolejno obowiązujące metody pomiaru ciśnienia tętniczego, czyli pomiary 

kliniczne gabinetowe, (z ang. office blood pressure measurements) – OBPM, ambulatoryjną 

rejestrację całodobową - (z ang. ambulatory blood pressure measurement) - ABPM  oraz 

pomiary samodzielne, przeprowadzane w domu - BP – HBPM – (z ang. home blood pressure 

measurement). Na uwagę zasługuje  przedstawienie wytycznych European Society of 

Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC) z 2018 r. z oszacowaniem 

całkowitego ryzyka SN wraz ze wskazaniami do zmiany stylu życia i leczenia NT. Ocena ta 

została wykorzystana także w wytycznych PTNT z 2019r. Schemat przedstawiony w tabeli IV 

obejmuje także chorych z wysokimi prawidłowymi wartościami BP, natomiast nie obejmuje 

tak jak to sugerował Doktorant w podrozdziale 2.3 osoby z prawidłowymi wartościami 

ciśnienia tętniczego.  Kolejny rozdział dysertacji zawiera opis  podziału NT na pierwotne i 

wtórne z uwzględnieniem metodyki badań diagnostycznych oraz powikłań NT, w tym 

retinopatii, nefropatii nadciśnieniowej, dysfunkcji skurczowej jak i rozkurczowej mięśnia 

sercowego, zmian naczyniowych, szczególnie dotyczących poszerzenia tętnic dużych z 

obecnością rozwarstwienia, udarów niedokrwiennych i krwotocznych mózgu i udziału NT w 

rozwoju miażdżycy.  Rozdział IV przestawia aktualne zasady leczenia hipotensyjnego ujętych 

w tabeli V, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynania terapii NT wg aktualnych 

wytycznych  PTNT z 2019r., a także opis docelowych wartości ciśnienia tętniczego z 

uwzględnieniem izolowanego BP, chorych z cukrzycą i w wieku podeszłym. Wnikliwa i 

rzetelna analiza wytycznych PTNT z 2019r. przeprowadzona przez Doktoranta przedstawiona 

w rozdziale V co do aktualnie obowiązującego leczenia farmakologicznego NT z 

uwzględnieniem omówienia grup leków hipotensyjnych, zasad ich działania, możliwych 
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skutków ubocznych, a także ograniczoną rolę monoterapii i strategię terapii skojarzonej w 

postaci preparatów złożonych. Z kolei rozdział VI obejmuje niefarmakologiczne leczenie NT 

z uwzględnieniem wytycznych PTNT z 2019r. obejmujących: normalizację masy ciała, 

zastosowanie diety DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), zmniejszenie spożycia 

tłuszczów, w szczególności nasyconych, ograniczenie spożycia soli i alkoholu, a także 

zaprzestanie palenia tytoniu połączonego ze zwiększeniem systematycznej aktywności 

fizycznej. W tabeli VIII zwracam uwagę na błąd w rozwinięciu angielskiego skrótu DASH. 

Doktorant w kolejnym VII rozdziale opisuje jakość życia ze wskaźnikami obiektywnymi i 

subiektywnymi dotyczącymi chorych na NT. W kolejnym rozdziale Autor dysertacji w 

sposób szczegółowy również zawarł wpływ działania czynnika stresowego na zwiększenie 

aktywności układu współczulnego i wydzielanie hormonów stresowych z równoległym 

nasileniem stresu oksydacyjnego w komórkach, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia 

śródbłonka naczyń i rozwoju NT. Niezwykle ciekawy wątek dotyczący „stres-or” w 

podrozdziale 8.1, gdzie zawarty został wpływ zbyt długiego trwania procesów, składających 

się na mechanizmy allostazy lub ich niepoprawną regulację, którego efektem jest rozwój 

chorób SN, zaburzeń metabolicznych i psychicznych. Na uwagę zasługuje opis technik 

relaksacyjnych stosowanych w NT indukowanym stresem psychicznym ze szczególnym 

uwzględnieniem terapii behawioralnej, treningu autogennego, jogi, medytacja 

transcendentalnej i gimnastyki relaksacyjno-oddechowej z kontrolą toru oddechowego tai-chi 

(podrozdział 8.5) a także modyfikacja stylu życia (podrozdział 8.6) i farmakoterapia NT 

związanego ze stresem (podrozdział 8.7). Patogeneza nadciśnienia tętniczego indukowanego 

otyłością z uwzględnieniem mechanizmów wynikających z hiperinsulinemii i 

insulinooporności, tkanki tłuszczowej jako gruczołu dokrewnego z aktywnością hormonalną 

prowadzącą do rozwoju NT została zawarta w rozdziale IX co jest niezwykle cenną w 

związku z założeniami i przedstawionymi celami dysertacji. Wstęp dowodzi olbrzymiej 

wiedzy Doktoranta na temat aktualnych danych dotyczących częstości występowania NT, 

epidemiologii, zasad rozpoznawania, terapii farmakologicznej, jak i niefarmakologicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem roli czynników stresogennych w rozwoju i kontroli NT.  

Cele pracy zostały sformułowane jasno i czytelnie w 8 punktach w rozdziale X.  

Przedstawiona w rozdziale XI zatytułowanym „Materiał i metody badawcze” dokładna 

charakterystyka 200 pacjentów pozostających pod opieką Poradni Nadciśnienia Tętniczego 

lub hospitalizowanych w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia 

Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w 

Białymstoku, którzy zostali włączeni do badania o charakterze retrospektywnym, kryteria 
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włączenia do programu badania, schemat badania, metody badawcze zostały opisane 

poprawnie.  Za kryterium włączenia do badania przyjęto rozpoznanie NT oraz podpisanie 

przez pacjenta świadomej zgody. Projekt badawczy uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwała nr R-I-002/484/2017 z dnia 30.11.2017r.  

Mediana wieku pacjentów wynosiła 60,1 lat, z czego 119 chorych (59,5%) stanowiły kobiety 

a 81 (40,5%) mężczyźni. Mediana wywiadu NT wynosiła 13,1 lat. Chorzy którzy leczeni byli 

farmakologicznie stanowili 97,5% grupy. Do przeprowadzenia badania użyto trzech narzędzi 

badawczych w postaci: standaryzowanego kwestionariusza WHOQOL, oceniającego jakość 

życia danej osoby; standaryzowanego inwentarza Mini-COPE do pomiaru radzenia sobie ze 

stresem; autorskiej ankiety, której zadaniem było scharakteryzowanie grupy. Wzory użytych 

narzędzi badawczych zostały zawarte w rozdziale XXIII. Ponadto poddano analizie dostępną 

dokumentację medyczną pacjentów. Szczegółowo przedstawiono metodologię pomiaru 

radzenia sobie ze stresem. Trafnym pomysłem była – poza przedstawieniem metodologii – 

generalizacja: inwentarz podzielono na cztery kategorie i odpowiadające im skale: aktywne 

radzenie sobie (planowanie, pozytywne przewartościowanie), bezradność (w tym: zażywanie 

substancji psychoaktywnych, zaprzestanie działań, obwinianie siebie), poszukiwanie wsparcia 

(w tym: poszukiwanie wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego), zachowania unikowe (w 

tym: zajmowanie się czymś innym, zaprzeczanie, wyładowanie); trzy strategie tworzyły 

samodzielne czynniki (zwrot ku religii, akceptacja, poczucie humoru). Podział ułatwił 

badaczowi interpretację wyników. Na podstawie zebranych danych z przeprowadzonej 

ankiety uzyskano informacje, dotyczące natężenia czynnika emocjonalnego oraz wpływu 

modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju chorób SN, jak również oszacowano ryzyko ich 

występowania na podstawie współczynników stosunku tali względem bioder (z ang. Waist - 

Hip – Ratio) - WHR oraz BMI.  

-Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. W porównaniach między grupami danych 

mierzalnych zastosowano test t- Studenta. Porównując między grupami cechy jakościowe 

stosowano test niezależności Chi2. W obliczeniach przyjęto poziom istotności p < 0,05 jako 

znamienny statystycznie. Obliczenia wykonano wykorzystując pakiet statystyczny SPSS e- 

sposób właściwie przeprowadzony. 

Doktorant przedstawił wyniki pracy na 37 stronach, zawierając je w 3 tabelach i na 32 

rycinach. Wyniki zawarte w 27 podrozdziałach obejmują: charakterystykę kliniczną grupy 

badanej, z uwzględnieniem płci, wieku w zależności od wartości ciśnienia tętniczego, liczbę 

lat od zdiagnozowania NT, wykształcenie, pozostawanie w stałej opiece Poradni Nadciśnienia 
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Tętniczego wraz ze średnią liczbą lat przebywania w kontroli, stosowanie używek (alkohol, 

kawa, tytoń z ilością na dobę wypalanych papierosów), współczynnik BMI, współczynnik 

HWR, ilość godzin spędzanych w pozycji siedzącej, dodatni wywiad rodzinny w kierunku 

NT, znajomość profilaktyki i leczenia NT, stosowanie profilaktyki NT, występowanie 

korelacji pomiędzy czynnikiem emocjonalnym a nagłym wzrostem BP, rodzajem przyczyn 

indukujących NT, uwarunkowania od miejsca pracy z uwzględnieniem ilości i cykliczności 

występowania sytuacji stresogennych w miejscu pracy, zależność od stresu w życiu 

prywatnym, występowanie choroby psychicznej i związane z tym leczenie, rodzaj choroby 

psychicznej, korzystanie z opieki Poradni Zdrowia Psychicznego, zażywanie leków 

obniżających napięcie emocjonalne, wiedzę w zakresie czynników ryzyka i sposobów 

leczenia zaburzeń emocjonalnych, zalecenia modyfikacji stylu życia, zażywanie i skuteczność 

leków o działaniu hipotensyjnym, skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego i 

przeciwlękowego. Liczbie modyfikacji leczenia hipotensyjnego oraz wzrost NT w danym 

miesiącu, powyżej I° wg. klasyfikacji PTNT z 2019r. Ponadto w rozdziale XIII Doktorant 

zawarł wyniki dotyczące jakości życia u pacjentów z NT na podstawie ankiety WHOQOL-

Bref. I kolejno w rozdziale XIV wyniki przeprowadzonego badania za pomocą inwentarza 

Mini-COPE. Wyniki zostały ujęte w sposób przejrzysty, każdy podrozdział z odpowiednim 

przedstawieniem graficznym- tabela lub rycina. W podrozdziale 12.26 zapewne przez 

pomyłkę pozostawiono pierwszy wers.  

W analizowanej grupie chorych dominowały kobiety 59,5%, przedział wiekowy wynosił 

pomiędzy 20 – 94 lata, średni wiek chorych ustalono na lat, prawidłową kontrolę NT 

wykazało 52,0%. W badaniu z używek, takich jak tytoń korzystało 42,7% badanych, z 

których 25% dobrze kontrolowało NT, a 17,7% zakwalifikowało się do grupy z 

nieprawidłowymi wartościami NT, spożywanie kawy lub produktów zawierających znaczne 

ilości kofeiny zadeklarowało ogółem 71,0% badanych: prawidłowe wartości NT wykazano u 

69,2%, natomiast w grupie z nieprawidłowymi wartościami NT znalazło się 72,9% 

pacjentów, 50,0% ankietowanych deklarowało spożywanie alkoholu, w tym 53,8% pacjentów 

z prawidłową kontrolą NT oraz 45,8% chorych z nieprawidłowym NT. BMI ≥ 30kg/m² 

stwierdzono u 48,0% pacjentów, analizując problem stosowania profilaktyki chorób SN 

wykazano, że 79,5% z ogółu ankietowanych posiada wiedzę dotyczącą czynników ryzyka 

oraz wachlarzu opcji niefarmakologicznego leczenia NT. Niestety zaledwie 26,0% deklaruje 

stosowanie profilaktyki chorób SN w obu grupach chorych. Na podstawie wywiadu 

rodzinnego w kierunku występowania NT stwierdzono, że spośród ogółu osób, biorących 
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udział w badaniu aż (65,0%), ankietowanych, posiadało osobę w rodzinie chorującą na NT. 

Na szczególną uwagę zasługują wyniki analizy wpływu stresu na rozwój i przebieg NT - 

77,5% badanych uznało, że  nagły wzrost NT jest bezpośrednio powiązany z czynnikiem 

emocjonalnym, zarówno występującym spontanicznie jak i przewlekle. Wśród nich znalazło 

się 75,0% pacjentów w grupie z prawidłowymi wartościami NT oraz 80,2% z nieprawidłową 

kontrolą NT. Z drugiej strony wynik uzyskany przez badanych za pomocą standaryzowanego 

kwestionariusza Mini-Cope oceniającego stopień radzenia sobie ze stresem, sugerował dobre 

radzenie sobie z czynnikiem emocjonalnym u ponad 2/3 ankietowanych, pozostali badani 

zostali zaliczeni do grupy osób przeciętnie radzących sobie ze stresem. 73,5% z całej badanej 

populacji wskazywała na źródło stresu miejsce zatrudnienia. Analizując leczenie 

farmakologiczne wykazano, że leki obniżające napięcie emocjonalne przyjmowało aż 41,5% 

pacjentów. Rozpoznanie choroby psychicznej i związane z tym leczenie deklarowała ponad 

1/3 badanej populacji, najczęściej pod postacią depresji, stanów lękowych i nerwicy. Na 

podstawie ankiet ustalono, że korzystnie wpływały one na wartości NT oraz ogólny stan 

zdrowia. Z badanych, u których zastosowano dodatkowo leczenie środkami o działaniu 

przeciwdepresyjnym lub przeciwlękowym w powiązaniu z leczeniem hipotensyjnym, jedynie 

1,5% chorych nie odnotowało żadnej odpowiedzi na zastosowane leczenie. 

Dyskusja, którą Doktorant przeprowadził na 6 stronach jest przykładem precyzyjnego 

odniesienia się do uzyskanych wyników, porównania ich z wynikami współcześnie 

publikowanych prac z ośrodków zajmujących się NT, jego epidemiologią i terapią.  

Pragnę zauważyć, że w dyskusji strona 96 wers 20 wkradł się błąd, ponieważ w badaniu 

Autora z używek, takich jak tytoń korzystało 42,7% a nie 8,5%.   

Autor dysertacji podkreślił istotny fakt niewielkiej ilości publikacji, które podejmują 

problematykę związku pomiędzy czynnikiem emocjonalnym a występowaniem nadciśnienia 

tętniczego, a istniejąca wiedza sprowadza się głównie do leczenia lub profilaktyki. Analizując 

wyniki badań u osób z prawidłowymi jak i nieprawidłowymi wartościami NT wykazał, że u 

większości chorych występują stale w sposób istotny statystycznie podwyższone wartości NT 

w odpowiedzi na czynnik emocjonalny.  

 Zamieszczonych na 101 stronie 8 wniosków, odpowiadających na postawione cele pracy 

budzą pewien niedosyt informacji. Brakuje wniosku dotyczącego oceny jakości życia (cel 7) 

oraz wniosku wynikającego z oceny ilości niekontrolowanych skoków ciśnienia w danym 

miesiącu, powyżej I° wg. Klasyfikacji PTNT z 2019r.  dotyczący celu nr 8 pomimo 

wykonanych analiz (odpowiednio rozdział XIII i podrozdział 12.27). 
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Praca doktorska mgr. Łukasza Nurkowskiego ma bardzo staranną szatę edycyjną, jest 

napisana czytelnym, przejrzystym językiem. Opisy tabel i rycin ułatwiają orientację w 

licznych analizowanych i ocenianych porównaniach. Ułatwieniem jest zamieszczenie 

rozszerzonego spisu treści oraz wykazu skrótów, używanych wielokrotnie w pracy. 

Zestawienie piśmiennictwa i cytacje są poprawnie zapisane, chociaż z pojedynczymi 

„potknięciami” interpunkcyjnymi. Pragnę zwrócić uwagę na brak w pozycji 148 roku, w 

którym publikacja się ukazała (Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):170-176) oraz na 

zmianę  nazwiska głównego autora w pozycji 16 i 21. 

Za olbrzymią wartość pracy uznaję podjęcie się przez Doktoranta analizy pod kątem wpływu 

czynników emocjonalnych, leczenia obniżającego napięcie na kontrolę NT i podkreślenie 

istotności problemu często niedocenianego w codziennej praktyce. Autor w sposób 

przemyślany, z niezwykłą starannością dokonał podziału na grupy, następnie poddał 

szczegółowej analizie z poprawnym wykorzystaniem warsztatu statystycznego.  Niewielkie 

drobne błędy, głównie literowe nie umniejszają wartości pracy. Jestem przekonana, że po 

odpowiednim podzieleniu i opracowaniu redakcyjnym, wyniki zostaną szybko przedstawione 

w renomowanych czasopismach naukowych, stanowiąc istotny wkład w rozwój nauki.  

           

 Wielce Szanowna Pani Dziekan, 

 

Rozprawa doktorska mgr. Łukasza Nurkowskiego jest przykładem kompleksowej 

analizy, o ważnych implikacjach praktycznych. Wnioski wynikające z pracy powinny 

utwierdzić w przekonaniu wszystkich lekarzy odpowiedzialnych za terapię NT, a wczesne 

rozpoznanie, wdrożenie leczenia farmakologicznego i niefarmakologicznego mogą 

przyczynić się do zmniejszenia powikłań SN będących konsekwencją NT. Z uwagi na 

rozpowszechnienie NT, aktualne wytyczne postępowania wskazują na istotne znaczenie 

stosowania przejrzystego schematu diagnostycznego polegającego na szczegółowym 

zbadaniu chorego i przeprowadzeniu podstawowych badań laboratoryjnych, a w 

uzasadnionych przypadkach należy objąć chorego kontrolą psychiatryczną 

Uzyskane przez Doktoranta wyniki wpisują się w cykl obserwacji poczynionych w ośrodkach 

hypertensjologicznych na świecie, tworząc całościowy obraz dotyczący NT.  

Mając powyższe na uwadze, wnoszę do Pani Dziekan o dopuszczenie mgr Łukasza 

Nurkowskiego do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim o uzyskanie 

stopnia doktora nauk o zdrowiu, gdyż przedstawiona rozprawa spełnia wszystkie kryteria 

określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i 
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tytule naukowym w zakresie sztuki (art. 13. ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003r; Załącznik do 

obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2014r.- Dz. U. poz. 1852) o stopniach 

naukowych i tytule naukowym. Ze względu na jakość i kompleksowość przeprowadzonych 

badań, niezmierną staranność samej pracy jak i uzyskane wyniki mając na uwagę konieczność 

opublikowania ww. w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania – wnioskuję o 

wyróżnienie pracy. 

 

Dr hab. n.med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ 

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie 


