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Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Pawła Andrzeja Wojciaka 

„Skuteczność zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka w leczeniu zespołu 

metabolicznego i chorób współistniejących z otyłością olbrzymią” 

 

 

     Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych „Skuteczność zabiegu 

laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka w leczeniu zespołu metabolicznego i chorób 

współistniejących z otyłością olbrzymią” zajmuje 156 ponumerowanych stron maszynopisu, 

który obejmuje spis treści, spis skrótów, właściwy tekst rozprawy z piśmiennictwem  

i streszczeniami w języku polskim i angielskim (136 stron), spis piśmiennictwa   

(265 pozycji), spis rycin i tabel oraz aneks z załącznikami.  

Wstęp zajmuje aż 75 stron maszynopisu. We wstępie Doktorant omówił zespół 

metaboliczny, definicje, kryteria rozpoznawania, problem otyłości w zespole metabolicznym. 

Szczegółowo scharakteryzował wszystkie kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, 

starając się wyjawić patomechanizm powstawania zespołu metabolicznego. Jeden 

z podstawowych czynników patofizjologicznych – insulinoporność – przedstawił 

analitycznie, posługując się właściwym piśmiennictwem. Zwrócił uwagę na fakt, że tkanka 

tłuszczowa jest nie tylko „miejscem odkładania nadmiaru substratów energetycznych, ale 

także stanowi ważny organ osi regulującej poziom glikemii, który wraz  z mięśniami 

szkieletowymi i wątrobą jest głównym efektorem hipoglikemizującego i anabolicznego 

wpływu insuliny wydzielanej przez komórki beta  trzustki”. W swoich rozważaniach podniósł 

toksyczne i chorobotwórcze znaczenie otyłości centralnej, czyli brzusznej („tłuszczu 

wisceralnego”) podkreślając jej kluczowe znaczenie w rozwoju insulinooporności. 

Lokalizacja trzewnej tkanki tłuszczowej w dorzeczu żyły wrotnej sprawia, że metabolity 
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i adipokiny szybko docierają do wątroby i trzustki, co przekłada się na nasilony efekt 

działania tych substratów oraz zwiększenie szkodliwego działania lipotoksycznego wolnych 

kwasów tłuszczowych na te narządy. Kolejnym podrozdziałami Wstępu były powikłania 

zespołu metabolicznego i otyłości oraz metody leczenia zespołu metabolicznego. Autor 

szczegółowo omówił ww. zagadnienia, a następnie przeszedł do przedyskutowania 

interwencji dotyczącej stylu życia, w tym aktywności fizycznej i zaleceń dietetycznych. 

Uwzględnił najnowocześniejsze badania w zakresie diet zmniejszających ryzyko 

występowania poszczególnych czynników zespołu metabolicznego. Przedstawił współczesne 

poglądy na temat spożycia umiarkowanych dawek alkoholu, zwłaszcza czerwonego wina,  

w profilaktyce i redukcji czynników ryzyka zespołu metabolicznego. Słusznie stwierdził,  

że badania dotyczące alkoholu wymagają dalszej weryfikacji. W dalszych częściach Wstępu 

Doktorant omówił zachowawcze i chirurgiczne leczenie otyłości,  pozytywne i negatywne 

strony poszczególnych metod leczenia chirurgicznego, eksponując dwie najczęściej 

wykonywane na świecie i w Polsce tj. resekcję rękawową żołądka (LSG) i operację 

przęsłowania żołądka (LRYGB). Przedstawił kryteria kwalifikacyjne do operacji 

bariatrycznych oraz postępowanie pooperacyjne i powikłania.  

Wstęp napisany jest interesująco, czyta się go z uwagą, wskazuje na odpowiedni 

zasób wiedzy i dobre przygotowanie Doktoranta oraz umiejętność dobrego wykorzystania 

piśmiennictwa. W mojej ocenie jest jednak nadmiernie obszerny, nie zwiększając tym samym 

wartości oryginalnej pracy doktorskiej. Stanowi 2/3 tekstu całej pracy, a przecież to nie 

Wstęp jest najważniejszą częścią rozprawy lecz przeprowadzony projekt badania i jego 

wyniki. Jako czytelnik i recenzent rozprawy odczuwam niedosyt z powodu braku 

uzasadnienia (tzw. przesłanki) podjęcia takich badań. I dobrze byłoby, gdyby takie 

uzasadnienie znalazło się na końcu Wstępu.  Doktorant wielokrotnie używa nieprawidłowego 

określenia „redukcja wagi ciała” zamiast określenia „ubytek masy ciała”. Waga jest bowiem 

przyrządem do pomiaru masy ciała, a należy operować pojęciem „masa ciała”. Interesująco 

przygotowany Wstęp zawiera sporo nieścisłości językowych, a niektóre zdania wymagają 

wręcz skrócenia i korekty merytorycznej, aby właściwie je zrozumieć.   

Cel pracy został sformułowany w 6. punktach. Jest - moim zdaniem - zbyt obszerny, 

poniekąd niezgodny z pewnymi zasadami metodologicznymi. Cel bowiem powinien być 

zapisany krótko, lapidarnie. W przypadku tej pracy cel jest zawarty w tytule pracy. Można by 
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powiedzieć, że „celem pracy była ocena skuteczności LSG w leczeniu zespołu metabolicznego 

i chorób współistniejących z otyłością olbrzymią”. Wszystkie punkty z celu pracy mogłyby, 

dla jasności wywodu, zaistnieć w rozdziale: Materiał i metodyka, jako problemy badawcze 

czy pytania badawcze. 

 W rozdziale 3. Materiał i metody Autor opisał  grupę badaną chorych poddanych 

operacji LSG. Badaniem objęto 97chorych, operowanych w trybie planowym w I Klinice 

Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 

2009-2018. W badanej grupie było 51 (53%) kobiet oraz 46 (47%) mężczyzn w wieku 42-58 

lat, średnio 52 lata. Autor określił kryteria włączenia do badania: pacjenci z otyłością 

olbrzymią (BMI ≥ 40 kg/m
2
), obciążeni chorobami współistniejącymi z otyłością, którzy 

przebyli zabieg laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka oraz uczestniczyli w pełnej 

kontroli pooperacyjnej podczas wizyt ambulatoryjnych w 1. 3., 6. i 12. miesiącu po operacji. 

Doktorant wyjaśnił, że z grupy badanej wyłączono pacjentów z poważnymi powikłaniami 

pooperacyjnymi, takimi jak krwotok, nieszczelność zespolenia, powikłania septyczne czy też 

niewydolność oddechowa i/lub krążeniowa, gdyż te powikłania w istotny sposób wpływają na 

parametry analizowane w badaniu i mogą zafałszowywać wyniki oceny efektów samej 

operacji LSG, a ponadto powikłania nie są przedmiotem oceny niniejszej rozprawy. Z analizy 

wykluczono także pacjentów, w przypadku których nie pozyskano wszystkich wymaganych 

do oceny danych, np. z powodu braku pełnego uczestnictwa w obserwacji pooperacyjnej. 

Dyskusyjne jest wyłączenie chorych z powikłaniami z analizowanej grupy badanej, 

chociaż rozumiem wywód Autora i jego przekonanie o możliwości zafałszowania 

efektów samej operacji LSG.  Szczegółowo przeanalizował metodykę oceny efektywności 

bariatrycznej uwzględniając - procentową utratę całkowitej masy ciała w chwili pomiaru  

względem masy ciała na początku obserwacji (%TWL ang. % total weight loss), procentową 

utratę nadmiaru masy ciała w wyniku leczenia (%EWL ang. % excess weight loss)  

oraz procentowe zmniejszenie wartości wyjściowej wskaźnika BMI. Dane antropometryczne 

pacjentów, wymagane do obliczenia ww. danych były pozyskiwane w dniu operacji przed  

jej przeprowadzeniem, a następnie podczas wizyt kontrolnych w 1., 3., 6. i 12. miesiącu  

po zabiegu operacyjnym LSG, z zastosowaniem tych samych narzędzi pomiarowych. 

Kolejnymi punktami metodyki była ocena efektywności leczenia komponentów zespołu 

metabolicznego i innych chorób współistniejących uwzględniając punkty końcowe:  
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całkowitą remisję, częściową remisję, brak zmian i pogorszenie. Wystarczająco zostały 

opisane metody analizy parametrów laboratoryjnych i biochemicznych: bilirubiny, 

kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, białka C-reaktywnego (CRP) w osoczu, glikemia  

i insulinemia na czczo, aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginowej 

(AST), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz gammaglutamylo-transpeptydazy (GGT), 

lipidogramu osoczowego (stężenia frakcji lipidów TC, TG, HDL, LDL), a także procentowej 

zawartości hemoglobiny glikowanej (HbA1C), wybranych parametrów morfologii krwi 

obwodowej oraz osoczowych stężeń wybranych witamin i mikroelementów - witaminy D3  

i B12 oraz żelaza i magnezu. 

Metodyka badań jest przedstawiona szczegółowo, spełnia kryteria powtarzalnej metodyki  

do przeprowadzenia podobnego projektu badawczego. Jest wiarygodna. Projekt zawiera 

bardzo dużą liczbę danych, ale ich podsumowanie stanowi też o wartości tego badania. Dane 

uzyskane z badań zostały, w mojej ocenie, poddane prawidłowej analizie statystycznej.  

    

Wyniki badań 

  Doktorant szczegółową analizę wyników badań poddał starannej i dogłębnej analizie 

statystycznej Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że laparoskopowa rękawowa resekcja 

żołądka jest skuteczną metodą leczenia otyłości powodującą szybką i efektywną utratę masy 

ciała. Przez cały czas obserwacji pooperacyjnej utrzymywał się dodatni trend w redukcji masy 

ciała, który wyrażał się ujemnym trendem wariancji średnich wartości BMI oraz dodatnimi 

trendami we wzroście procentowych wartości %TWL, %EWL i %EBMIL. Trendy dynamiki 

zmian parametrów bariatrycznych w miarę upływu czasu od operacji były ujemne, to znaczy, 

że im później od przebytej operacji LSG, tym mniejszy spadek BMI oraz mniejszy wzrost 

%TWL, %EWL i %EBMIL zaobserwowano w grupie badanej. Prognozowane trendy 

prędkości zmian wskaźników bariatrycznych w późniejszym okresie pooperacyjnym 

wykazywały stopniowe zmniejszanie się tempa redukcji masy ciała. Zoperowani chorzy  

w ciągu 1 roku po zabiegu utracili średnio około 1/3 swojej całkowitej, wyjściowej masy 

ciała, co stanowiło około 75% ich nadmiaru masy ciała oraz nadmiaru BMI wynikającego  

z otyłości. 

Ponadto LSG powoduje korzystne skutki kliniczne w leczeniu chorób wchodzących  

w skład zespołu metabolicznego, wyrównuje gospodarkę węglowodanową, poprawia profil 
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lipidowy pacjentów, poprawia przebieg i leczy niektóre choroby związane z otyłością,  

nie powoduje rozwoju niedoborów witamin i mikroelementów, a także wywołuje pożądane 

zmiany w biochemicznych markerach funkcji wątroby oraz stanu zapalnego. Podczas 

przebiegu całego okresu obserwacji pooperacyjnej w grupie badanej nie zachodziły istotne 

statystycznie zmiany w poziomach magnezu, żelaza oraz witaminy B12. Wykazano natomiast 

istotny statystycznie (P <0,001) wzrost średnich osoczowych stężeń witaminy D3 wśród 

zoperowanych pacjentów. Począwszy od 1 miesiąca do 3 miesiąca po zabiegu LSG, średnie 

stężenia witaminy D3 w osoczu pacjentów wzrastały do poziomu 26,7 ng/ml, czyli  

o 8,8 ng/ml powyżej wyjściowej wartości 17,9 ng/ml. W kolejnym punkcie czasowym 

kontroli pooperacyjnej po upływie 6 miesięcy badania średni poziom tej witaminy nieco się 

obniżył do 25,8 ng/ml, a na końcu okresu obserwacji osiągnął średnio 24,6 ng/ml w osoczu 

pacjentów grupy badanej, co stanowi wartość o 6,7 ng/ml (37,43%) wyższą od wyjściowej.  

W odniesieniu do norm laboratoryjnych (N = wit. D3 ≥20 ng/ml), średni poziom witaminy D3 

w osoczu analizowanych pacjentów wyjściowo był poniżej normy, a od pierwszego miesiąca 

po zabiegu LSG wzrósł i pozostawał w granicach normy. Rozważania o wzroście 

aktywności witaminy D3 w okresie pooperacyjnym, chociaż znajdują tendencje 

wzrostowe, istotne statystycznie, nie są przekonywujące i być może wynikają  

ze stosowanej substytucji. W innym miejscu Autor w podsumowaniu wyników uznał,  

że laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka jest efektywnym rozwiązaniem 

terapeutycznym problemu otyłości, związanych z nią zaburzeń metabolicznych i chorób 

dodatkowych oraz zajmuje należne mu miejsce pośród procedur bariatrycznych jako operacja 

o bardzo dobrze wyważonym profilu bezpieczeństwa i skuteczności.    

 

Dyskusja 

Doktorant posiadł odpowiednią wiedzę na temat problemów analizowanych 

w rozprawie doktorskiej, stąd też dyskusja, z zastosowaniem cytacji odpowiednich publikacji, 

jest przekonywująca, odzwierciedlająca osiągniecia ostatnich lat w piśmiennictwie 

światowym i konfrontująca wyniki badań własnych z wynikami badań innych autorów. W tej 

części pracy Doktorant uwidocznił istotne znaczenie swoich badań i uzyskanych wyników. 
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Wnioski 

W przedstawionych wnioskach trafnie zostały wykorzystane przeprowadzone 

analizy wyników badań co można określić jako wartość dodaną w chirurgii 

bariatrycznej. W praktyce klinicznej wnioski tej rozprawy mogą stanowić kolejne 

naukowe  uzasadnienie do podejmowanych decyzji leczniczych.  

Zabieg laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka jest skuteczną metodą leczenia 

otyłości, powodującą efektywną i szybką utratę masy ciała ocenianą na podstawie zmian 

wskaźników bariatrycznych BMI, %TWL, %EWL i %EBMIL. 

Zabieg laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka powoduje następujące korzystne 

skutki kliniczne w aspekcie zespołu metabolicznego i chorób związanych z otyłością: 

poprawia kontrolę lub leczy nadciśnienie tętnicze, a jego efekt terapeutyczny wzrasta w miarę 

upływu czasu od operacji;   poprawia krótko- i długoterminową gospodarkę węglowodanową 

oraz zmniejsza insulinooporność, powoduje obniżenie glikemii na czczo, spadek stężenia 

insuliny na czczo, spadek poziomu hemoglobiny glikowanej oraz obniżenie wskaźnika 

HOMA-IR; powoduje także remisję części przypadków cukrzycy typu 2, a jego efekt 

terapeutyczny wzrasta w miarę upływu czasu od operacji i nie jest zależny wyłącznie  

od utraty masy ciała. wpływa na poprawę profilu lipidowego w sposób niezależny od utraty 

masy ciała, obniżając stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, nie-HDL, 

trójglicerydów oraz wzrostem poziomu HDL, a największy efekt terapeutyczny obserwuje się 

we frakcjach lipidowych, których stężenia są brane pod uwagę w diagnostyce MS. Wywołuje 

korzystne skutki terapeutyczne w przypadku chorób, takich jak: obturacyjny bezdech senny, 

depresja czy POChP, jednakże obserwowano również utrzymywanie się objawów refluksu 

żołądkowo - przełykowego, GERD oraz przepukliny rozworu przełykowego przepony. 

Zabieg LSG indukuje pożądane i korzystne prognostycznie zmiany w stężeniach markerów 

biochemicznych związanych z funkcją wątroby oraz aktywnością zapalną.  

Piśmiennictwo stanowi 265 pozycji, trafnie dobrane, większość jest z ostatnich  

5-7 lat, z prestiżowych czasopism oraz  pojedyncze strony internetowe (poz. 265). W zapisie 

piśmiennictwa znajduje się dużo niedokładności np. pełne nazwy tytułów w niektórych 

pozycjach, w większości pozycji skróty czasopism, kropki po skrótach tytułów, w innych  
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bez kropek, itd; Tak więc istnieje duża różnorodność w spisie piśmiennictwa, która jest źle 

spostrzegana przez edytorów czasopism. Streszczenia pracy w języku polskim i języku 

angielskim są dobrze przygotowane.  

Całokształt rozprawy jest wartościowym opracowaniem, wnoszącym ważne 

informacje do bariatrii i wiedzy o zespole metabolicznym w otyłości. Dobrze zostały 

wykorzystane wyniki badań i ich podsumowanie do sformułowania prawidłowych 

wniosków, które stanowią wartość dodaną w chirurgii bariatrycznej i mogą być 

wykorzystane do właściwego uzasadnienia  podejmowanych decyzji leczniczych.  

Podsumowując - stwierdzam, że  rozprawa doktorska lekarza Pawła Wojciaka jest 

wartościowym, samodzielnym, oryginalnym opracowaniem. W mojej ocenie rozprawa 

spełnia kryteria ustawowe dla prac  na stopień doktora nauk medycznych. Wnoszę do Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

(Kolegium Nauk o Zdrowiu) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie 

lekarza Pawła Wojciaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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