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        Warszawa, dnia  7 czerwca 2019r.      

 

 

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski  

  Kierownik Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych                
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego                          

                                            __________________________________ 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Pani Anny Golonko 

pt. „Ocena potencjalnych czynników ryzyka chorób układu sercowo-
naczyniowego u pacjentów po podaniu posiłków o różnym składzie 

odżywczym”  

pod kierownictwem naukowym Pani prof. dr hab. n. med. Lucyny Ostrowskiej – 
Kierownika Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego                                           

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

w ramach projektu badawczego MNiSW pt. „Analiza genetycznych uwarunkowań odpowiedzi 
metabolicznej na dietę o różnej zawartości węglowodanów, białek i tłuszczów. Poszukiwanie 

genetycznych markerów do indywidualizacji żywienia pacjentów z otyłością i pacjentów z cukrzycą 
typu 2” realizowanego w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2009-2015.  

 

Wstęp do recenzji pracy doktorskiej   

 Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstsza przyczyną zgonów 

pacjentów na świecie i w Polsce.  Leczenie ich nie wyłączając wielu powikłań jest 

współczesną „pandemią ekonomiczną”, swego rodzaju „tsunami finansowym” dla 

narodowych instytucji ochrony zdrowia. W Polsce choroby układu sercowo-

naczyniowego odpowiadają za ponad 50% wszystkich zgonów i są głównym 

powodem hospitalizacji  oraz  rehospitalizacji.  

Jak słusznie zauważa Doktorantka, znaczna część chorób układu sercowo-

naczyniowego wynika z niewłaściwego stylu życia, w tym odżywiania się. Na 

podstawie analizy piśmiennictwa i przeprowadzonych badań własnych  doktorantka 

wskazała, że u osób z nadwagą/otyłością istnieje zwiększone ryzyko 

kardiometaboliczne, co wynika  z kumulacji czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego, do których zalicza się m.in. otyłość wisceralną oraz towarzyszący jej 

przewlekły stan zapalny, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzycę oraz 

nadciśnienie tętnicze.  
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OMÓWIENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 

 Przedłożona do recenzji praca jest manuskryptem, sporządzonym w formie 

wydruku komputerowego. Praca ma typowy układ rozprawy doktorskiej. Liczy 160 

stron maszynopisu, zilustrowana jest 22 rycinami oraz zawiera 28 tabel, które  

porządkują i ułatwiają zrozumienie wyników. Starannie opracowane i właściwie 

cytowane piśmiennictwo obejmuje 241 pozycji. Praca przygotowana jest przejrzyście 

i nowocześnie, napisana poprawnym  i komunikatywnym językiem.  

Składa się z sześciu  zasadniczych, wydzielonych rozdziałów tj.:  

1. Wstęp  

2. Cel pracy  

3. Materiał i metody 

4. Krytyka metody  

5. Wyniki  

6. Dyskusja  

7. Wnioski   

8. Streszczenie 

9. Summary 

10. Wykaz tabel 

11. Wykaz rycin 

12. Piśmiennictwo 

      

Ocena strony edytorskiej rozprawy 

Rozprawa została napisana poprawnym językiem. Podział na rozdziały                 

i podrozdziały jest jasny  i czytelny.  

Doktorantka dołożyła starań, żeby wzbogacić tekst interesującymi starannie 

sporządzonymi zestawieniami tabelarycznymi i rycinami, pomocnymi w zrozumieniu 

treści.  

 

Ocena merytoryczna rozprawy  

Wstęp prowadzi płynnie i logicznie do uzasadnienia podjętego celu badań. 

Stanowi on wartościowy element rozprawy i dobre wprowadzenie do poruszanych  w 

pracy zagadnień. Dokumentuje on bardzo dobrą znajomość przez Doktorantkę wielu 

obszarów związanych z omawianym tematem. Na 35 stronach Wstępu zawarte są 
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wszystkie niezbędne informacje stanowiące merytoryczną podstawę pracy                      

i uzasadnienie dalej prowadzonych badań. Wstęp podzielony jest na 8 podrozdziałów 

tj.: 

1. Choroby układu sercowo-naczyniowego 

2. Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego 

3. Czynniki ryzyka układu sercowo-naczyniowego 

4. Charakterystyka wybranych czynników ryzyka chorob układu sercowo-

naczyniowego 

5. Ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego 

6. Prewencja  chorób układu sercowo-naczyniowego 

7. Ogólna charakterystyka diet wysokotłuszczowych  

8. Ogólna charakterystyka diet wysokowęglowodanowych, 

które poprzez swoją systematykę doskonale wprowadzają we wszystkie zagadnienia 

związane z tematem i wskazują nie tylko na bardzo dobrą znajomości bieżącego 

piśmiennictwa, ale również na umiejętność interpretacji publikowanych danych                   

z literatury. Wstęp jako globalną całość oceniam bardzo dobrze.  

 

Cele pracy 

Kolejny rozdział pracy opisany syntetycznie na 2 stronach określa cel, którym 

była analiza wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 

metabolicznych, hormonalnych, porozapalnych  oraz utleniania glukozy                                                           

i lipidów po spożyciu posiłków o różnej zawartości węglowodanów i tłuszczów                    

u mężczyzn z prawidłową masą ciała oraz z nadwagą/otyłością.  

Należy podkreślić, iż cel pracy został logicznie wyprowadzony ze wstępu                

i podobnie jak problemy badawcze sformułowany klarownie.  

Doktorantka aby zrealizować cel główny, postawiła sobie cele szczegółowe tj.          : 

1. Ocena różnic w stężeniach wybranych czynników metabolicznych (glukoza, 

insulina, triglicerydy i homocysteina) pomiędzy grupą mężczyzn z prawidłową 

masą ciała, a grupą mężczyzn z nadwagą/otyłością po spożyciu posiłku 

wysokowęglowodanowego  oraz po spożyciu posiłku wysokotłuszczowego. 

2. Analiza porównawcza stężeń czynników metabolicznych (glukoza, insulina, 

triglicerydy i homocysteina) w badaniu crossover (po spożyciu posiłku 

wysokowęglowodanowego, a następnie posiłku wysokotłuszczowego)                     

w grupie mężczyzn z prawidłową masa ciała oraz w badaniu crossover –                

w grupie mężczyzn z nadwagą/otyłością.                                                         

3. Ocena różnic w stężeniach wybranych czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego wynikających z czynności wydzielniczej tkanki tłuszczowej 

(leptyna, adiponektyna i TNF-α) pomiędzy grupą mężczyzn z 

nadwagą/otyłością po spożyciu posiłku wysokowęglowodanowego oraz po 

spożyciu posiłku wysokotłuszczowego 
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4. Analiza porównawcza stężeń  czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 

wynikających z czynności wydzielniczej tkanki tłuszczowej (leptyna, 

adiponektyna i TNF-α) w badaniu crossover (po spożyciu posiłku 

wysokowęglowodanowego oraz  posiłku wysokotłuszczowego) w grupie 

mężczyzn z prawidłową masą ciała, a następnie w grupie mężczyzn                          

z nadwagą/otyłością. 

5. Ocena różnic w wydatku energetycznym, utlenianiu glukozy i lipidów pomiędzy 

grupą mężczyzn z prawidłową masą ciała a grupą mężczyzn                                     

z nadwagą/otyłością po spożyciu posiłku wysokowęglowodanowego i posiłku 

wysokotłuszczowego. 

6. Porównanie wydatku energetycznego, utleniania glukozy i lipidów w badaniu 

crossover (po spożyciu posiłku  wysokowęglowodanowego, a następnie po 

spożyciu posiłku wysokotłuszczowego) w grupie mężczyzn z prawidłową  

masą ciała, a następnie w grupie mężczyzn z nadwagą/otyłością. 

                    

W 4 etapach badań ocenione zostały zmiany wybranych czynników ryzyka chorób 

układu sercowo-naczyniowego po spożyciu standaryzowanych, izokalorycznych 

posiłków  o różnym składzie odżywczym (posiłek wysokowęglanowy i posiłek wysoko 

tłuszczowy) w grupie mężczyzn z prawidłową masa ciała oraz nadwagą/otyłością.  

 Jak wynika z pracy u osób o różnym stopniu odżywienia analizowano różnice 

stężenia glukozy, insuliny, triglicerydów i homocysteiny po podaniu posiłku 

wysokowęglowodanowego. Następnie w obu badanych grupach były oceniane 

podobne parametry po podaniu posiłku wysokotłuszczowego.  

 Z przedłożonej do recenzji racy wynika, iż w kolejnym etapie analizowano 

wybrane parametry metaboliczne w badaniu skrzyżowanym (crossover study), po 

spożyciu posiłku wysokowęglowodanowego, a następnie u tych samym pacjentów po 

podaniu posiłku wysokotłuszczowego w grupie osób z prawidłową masa ciała,                  

a następnie w grupie pacjentów z nadwagą/otyłością. 

Należy podkreślić, iż zaletą rozprawy jest przemyślana, rzetelna analiza 

statystyczna uzyskanych wyników badań z wykorzystaniem właściwie dobranych 

technik, ujęta na 38 stronach rozdziału. Wyniki te przedstawiono na rycinach                  

i w tabelach opatrzonych klarownym i zwięzłym komentarzem, który zbiorczo podnosi 

wartość przedstawionej mi do recenzji dysertacji.   

Rozdział Dyskusja ujęty na 23 stronach  stanowi kwintesencję prowadzonych 

badań. W rozdziale tym Doktorantka szczegółowo przedstawiła uzyskane dane. 

Jednakże należy zauważyć, na co również wskazuje Doktorantka, iż pewnym 

ograniczeniem pracy jest liczebność badanej grupy. Nie wpływa to jednak na istotę 

charakteru i wartość globalną recenzowanej pracy, ale powinno stać się 

przyczynkiem do poszerzenia i wykonania dodatkowej pracy badawczej                             

w przyszłości, która  winna znaleźć odzwierciedlenie w publikacjach, tworząc 

kontinuum tego ciekawego obszaru naukowego.  
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Po analizie rozdziału zawierającego Wnioski stwierdzam, iż praca została 

przygotowana z należytą starannością, wyniki są precyzyjnie udokumentowane,              

a wnioski logiczne i w pełni wynikające z treści pracy. Wszystko to składa się na dużą 

wartość pracy, łatwość odbioru zawartych w rozprawie informacji, mimo szeregu 

analiz i danych statystycznych. Ponadto uzyskane wyniki odnoszą się do 

piśmiennictwa krajowego i międzynarodowego.  

Ostatni rozdział to obszerne Piśmiennictwo. W pracy Doktorantka 

wykorzystała bogaty materiał zawarty  w 241 pozycjach, cytując  prace opublikowane 

w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. 

  

Podsumowanie recenzji  

Należy podkreślić, iż wybór tematyki pracy, postawione cele badawcze, 
sposób ich realizacji  i omówienia nie budzą zastrzeżeń. 

Wszystko to wpływa na wysoką ocenę recenzowanej przez mnie pracy, na 

podstawie której mogę sądzić, iż Doktorantka potwierdziła, iż jest osobą w pełni 

zdolną do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. 

Z uwagi na fakt, iż nadwaga i otyłość stały się światowym, globalnym 
problemem medycyny i stanowią rdzeń, „wspólną glebę” dla większości 
współczesnych chorób cywilizacyjnych, gdzie odżywianie może grać rolę 
napędowego mechanizmu patologii, bądź zdrowia należy tę pracę ocenić wysoko.    
Stąd też mając na względzie aspekty poznawcze, naukowe i praktyczne 
przedstawionej do recenzji pracy Pani Anny Golonko pt. „Ocena potencjalnych 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów po 
podaniu posiłków o różnym składzie odżywczym” pod kierownictwem naukowym 
Pani prof. dr hab. n. med. Lucyny Ostrowskiej – Kierownika Zakładu Dietetyki                      
i Żywienia Klinicznego  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, należy stwierdzić, 
iż spełnia ona warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku    
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 Wnoszę zatem do Wysokiej Rady wniosek o przyjęcie rozprawy                        

i dopuszczenie Pani Anny Golonko do dalszych etapów przewodu doktorskiego.             

 

 

prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski  

 

 

 

 


