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Recenzja 

 

rozprawy doktorskiej Mgr Anny Golonko pt.: „Ocena potencjalnych 

czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowych u pacjentów po 

podaniu posiłków o różnym składzie odżywczym”. 

 

Przedmiot rozprawy i jego znaczenie naukowe 

 

Wkład Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku w badania nad wpływem odżywiana na stan zdrowia ludzkiego jest niezwykle 

istotny i nie kwestionowany.  Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska jest kontynuacją i 

rozwinięciem tego tematu i dotyczy oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 

modulowanego posiłkami wysokowęglowodanowymi i wysokotłuszczowymi. Biorąc pod 

uwagę statystki światowe, jak i Polskie, dotyczące zachorowań oraz śmiertelność w tym 

obszarze, wybór tematu jest godny pochwały. 

 

Charakterystyka  i ocena pracy 

Wstęp pracy 

 

 Przedstawiona mi do oceny praca ma typowy układ manuskryptu i liczy 160 strony, w 

tym 28 tabel i 22 rycin oraz 241 pozycji piśmiennictwa. Ponadto zamieszczono streszczenie w 

języku angielskim i polskim.  
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Doktorantka wprowadza czytelnika w tematykę rozprawy doktorskiej w 32 

stronicowym Wstępie. Rozdział ten autorka podzieliła na 8 tematycznych podrozdziałów 

dotyczących różnych aspektów chorób układu krążenia.  

Pierwsza część Wstępu rozprawy doktorskiej mgr Golonko oparta jest o dane 

epidemiologiczne i opisuje dane identyfikujące czynniki ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego. Uwagę zwraca fakt, że doktorantka potraktowała to zagadnienie dosyć 

historycznie przytaczając statystyki ewaluujące badania epidemiologiczne prowadzone na 

przestrzeni lat 1992-2014.  

Na kolejnych stronach Wstępu Doktorantka opisała wybrane przez siebie czynniki 

ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takie jak: nadwaga, otyłość, leptyna, 

adiponektyna, zaburzenia gospodarki lipidowej, TNF –  czy też zaburzenia gospodarki 

węglowodanowej oraz „ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego”.  

W ostatniej części Wstępu Doktorantka opisała prewencję chorób układu sercowo-

naczyniowego głównie w aspekcie zaleceń dietetycznych. Niejako, kontynuacją tego rozdziału 

jest charakterystyka diet wysokotłuszczowych i wysokowęglowodanowych. Informacje 

zawarte w tej części wstępu mają szczególną wartość, biorąc pod uwagę fakt, że Pani mgr 

Anna Golonko jest dietetykiem. 

 

Cel pracy 

 

Głównym celem rozprawy doktorskiej mgr Anny Golonko była ocena wybranych 

czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego po spożyciu posiłków o różnej 

zawartości węglowodanów i tłuszczów u mężczyzn z prawidłową masą ciała i nadwagą lub 

otyłością. Doktorantka sformułowała również 6 celów szczegółowych których realizacja 

zakłada ocenę i analizę stężenia glukozy i triacylogliceroli, homocysteiny, leptyny, 

adiponektyny oraz TNF po spożyciu posiłku, wysokowęglowodanowego i 

wysokotłuszczowego w grupie mężczyzn z nadwagą lub otyłością oraz w grupie mężczyzn z 

prawidłową masą ciała. Dodatkowo mgr Golonko oceniła wydatek energetyczny jak i 

utleniania węglowodanów i tłuszczów w wymienionych wyżej grupach. 

Cele rozprawy są poprawnie sformułowane zarówno pod względem formalnym jak i 

merytoryczny i odpowiadają tytułowi dysertacji. 

 

Materiały i metodyka 

Rozdział Materiał i metody Doktorantka podzieliła na 6 podrozdziałów, w których 

opisuje badaną populacje, kryteria włączenia do badania i wykluczenia z badania, materiał, 
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metody, protokół badania, metody pomiaru wydatku energetycznego, oraz opis badań 

biochemicznych. 

Jako kryteria włączenia do badania Autorka przyjęła płeć – męska, wiek – 19 – 60 lat, 

brak zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Kryteria wykluczenia z badania stanowiły zaś 

obecność zaburzeń endokrynologicznych, chorób przewodu pokarmowego, niewydolności 

nerek/wątroby, stwierdzenie wykonanych w przeszłości zabiegów z zakresu chirurgii 

bariatrycznej i gastroenterologicznej,  obecność innych schorzeń mogących wywierać wpływ 

na otrzymane wyniki, stosowanie leczenia farmakologicznego oraz innych preparatów, których 

wpływ na przemiany hormonalne i metaboliczne organizmu został udokumentowany bądź nie jest 

poznany. Dodatkowo zostały wykluczone osoby, u których masa ciała uległa istotnym zmianom 

w ostaniem okresie. 

  Badanie obejmowało 475 zdrowych mężczyzn, jednak po sprawdzeniu kryteriów 

włączenia i wyłączenia do ostatecznej analizy Doktorantka asygnowała 26 mężczyzn 

podzielonych na dwie grupy: grupę osób z prawidłowa masa ciała (liczebność 13 osób) oraz 

grupę osób z nadwagą lub otyłością (liczebność 13 osób). Mgr Anna Golonko bardzo 

szczegółowo opisała protokół doświadczenia z którego wynika, że  każdy mężczyzna badany 

był w czterech sesjach, przy czym pierwsza i druga sesja  polegała na kwalifikacji do badania 

oraz przydzieleniu pacjenta do grupy badanej lub grupy kontrolnej. W każdej z pozostałych 

sesji, następujących w odstępach jedno - dwutygodniowych, uczestnikom wykonano pomiary 

antropometryczne, oceniono spoczynkową przemianę materii, utlenianie tłuszczów i 

węglowodanów, pobrano krew w celu oznaczenia stężenia: glukozy, insuliny, tracylogliceroli, 

leptyny, adiponektyny, homocysteiny, TNF-α, a następnie podano posiłek wysokowęglowodanowy  

lub wysokotłuszczowych. Po 30, 60, 120, 180 i 240 minutach od spożycia posiłku pobrano krew 

żylnaą w celu oznaczenia stężeń wszystkich wyżej wymienionych parametrów biochemicznych. 

Dodatkowo w  60, 120, 180 i 240 minucie od spożycia posiłku oznaczono wydatek energetyczny 

oraz oceniono utlenianie tłuszczów i węglowodanów  

Jak trudny i szeroki model doświadczalny zaplanowała Doktorantka, opisuje i podkreśla 

rozdział Krytyka metody, który jest ciągiem dalszym i konsekwencją Materiałów i metod. W tej 

części pracy Doktorantka, w sposób charakteryzujący dojrzałego badacza, wskazała i wyjaśniła 

genezę podstawowego metodycznego mankamentu pracy czyli niewielkiej liczebność 

badanych grup. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że możliwość  przeprowadzenia badań na 

475 osobach było by stanem idealnym, jednakże biorąc pod uwagę bardzo szeroki panel 

parametrów oznaczonych przez mgr Golonko musze jednoznacznie stwierdzić, że Doktorantka 

zrobiła wszystko aby uzyskane wyniki były miarodajne. Uważam, że metodyka pracy jest 

właściwie opisana i została prawidłowo zaplanowana dla osiągniecia celów pracy.  
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Uzyskane wyniki i wnioski 

 

Wyniki zostały przedstawione na blisko 40 stronach tekstu, zilustrowane 23 tabelami i 

20 rycinami. Część graficzna tego rozdziału jest czytelnie przygotowana, co znacznie ułatwia 

analizę uzyskanych wyników. Dla ułatwienia zapoznania się z wynikami, Doktoranta poszła o 

krok dalej i po każdej większej części tematycznej umieściła rozdział podsumowujący daną 

partię wyników. Z punktu widzenia recenzenta, który jest uważnym czytelnikiem, taka 

konstrukcja wydaje się zbędna, z drugiej zaś strony rozumiem, że przy bardzo dużej ilości 

badanych parametrów mgr Golonko chciała podkreślić szczególnie ważne wyniki.  

Do najważniejszych wyników badań należy zaliczyć:  

- brak różnic w stężeniu stężenia glukozy na czczo oraz po spożyciu obu badanych posiłków 

pomiędzy badanymi z prawidłową masą ciała a mężczyznami z nadwagą/otyłością, 

- wyższe stężenia insuliny, triacylogliceroli i homocysteiny na czczo oraz po spożyciu posiłku 

wysokowęglowodanowego, jak i wysokotłuszczowego w grupie osób z nadwagą/otyłością,  

- brak różnic wartości wskaźnika HOMA-IR pomiędzy badanymi grupami, 

- wyższe stężenia leptyny na czczo oraz w przebiegu całego badania, u mężczyzn z 

nadwagą/otyłością, 

- brak zmian stężenia adiponektyny oraz TNF- na czczo, jak i w okresach poposiłkowych, z 

jednoczesnym wykazaniem wyższego pola pod krzywą stężeń po posiłku wysokotłuszczowym w 

badaniu crossover w grupie mężczyzn z nadwagą/otyłością zaobserwowano stwierdzono, 

- wyższe utlenianie lipidów na czczo w grupie mężczyzn z nadwagą/otyłością vs. mężczyzn z 

prawidłową masą ciała,  

- wykazanie w  okresie poposiłkowym, wolniejszego i późniejsze utlenianie glukozy po posiłku 

wysokowęglowodanowym, a lipidów po posiłku wysokotłuszczowym. 

Wszystkie wyniki własne Doktorantka skonfrontowała z najnowszymi badaniami 

naukowymi w Dyskusji. Rozdział ten jest napisana w sposób interesujący, czytelny, ma właściwe 

tempo, pozwala stwierdzić, że Doktorantka ma dobry warsztat naukowy. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Doktorantka sformułowała 6, prawidłowych 

merytorycznie wniosków, które stanowią odpowiedź  na zakładane cele pracy. 

 

 Uwagi krytyczne 

Moje uwagi krytyczne dotyczą: 

1. W pracy brak jest  rutynowo dostępnych, najnowszych danych pochodzących chociażby 

z Głównego Urzędu Statystycznego, a dotyczących zachorowalności i śmiertelności w 

Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Dane takie znacznie 

podkreśliły by istotę celu niniejszej rozprawy.  
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2. We wstępie, w podrozdziale zatytułowanym „Ocena całkowitego ryzyka sercowo-

naczyniowego” należało by mówić o ocenie ryzyku incydentów sercowo-

naczyniowych, a biorąc pod uwagę omawianą w tym rozdziale kartę Pol-Score o 10 

letnim ryzyku zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. 

3. Przy opisie wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 

proponuje aby treści w nim zawarta podzielić na dwa podstawowe elementy: 1. 

czynniki ryzyka wynikające z zaburzeń metabolizmu lipidów i 2. czynniki ryzyka 

wynikające z zaburzeń metabolizmu węglowodanów. 

4. W celach pracy Doktorantka użyła sformułowanie czynniki metaboliczne tylko w 

odniesieniu do glukozy, insuliny, triacylogliceroli oraz homocysteiny. Biorąc pod 

uwagę fakt, że metabolizm to całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi 

przemian energii zachodzących w żywych komórkach, leptyna, adiponektyna oraz 

THF- też są czynnikami metabolicznymi. 

5. Wnioski 1 jest  wnioskiem tylko w punkcie głównym. Podpunkty a i b stanowią 

powtórzenie wyników. Sytuacja taka dotyczy również całego wniosku 2. 

 

Podsumowanie 

 

W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Anny Golonko 

charakteryzuje się trafnością wyboru tematu, ma dużą wartość poznawczą i stanowi podstawę 

do kontynuowania badań naukowych w tej dziedzinie. Oceniając dysertacji pragnę podkreślić, 

że świadczy ona o bardzo dobrej znajomości piśmiennictwa jak i dużej wiedzy Doktorantki 

oraz doskonałym warsztacie badawczym. 

 

Wobec powyższego stwierdzam, że przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska 

autorstwa mgr Anny Golonko spełnia wszystkie ustawowe wymogi i kryteria, jakim powinna 

odpowiadać praca na stopień doktora nauk o zdrowiu. Zwracam się do Wysokiej Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie mgr 

Anny Golonko do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Z poważaniem 

M.Żendzian-Piotrowska 

 

 


