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                             Recenzja rozprawy doktorskiej 

 

 

mgr Jacka Zawieruchy zatytułowanej: „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych 

hemodializowanych” 

 

 

             Wśród chorób cywilizacyjnych XXI wieku, oprócz cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, 

otyłości i chorób sercowo-naczyniowych (SN) zaliczamy także przewlekłą chorobę nerek 

(PChN). Chorzy z ubytkiem filtracji kłębuszkowej obciążeni są wysokim ryzykiem powikłań 

i śmiertelności z przyczyn SN. Poza klasycznymi czynnikami ryzyka chorób SN, takich jak 

otyłość, wiek, płeć męska, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, cukrzyca w grupie chorych z 

PChN wyodrębniono również szereg czynników związanych ściśle z chorobą nerek i 

rozwijającym się zatruciem toksynami mocznicowymi. Należą do nich m.in. przewlekły stan 

zapalny, niedokrwistość, niedożywienie oraz zaburzenia gospodarki mineralno-kostnej (ang. 

chronic kidney disease-mineral and bone disorder, CKD-MBD) związane z PChN. 

Nieprawidłowy metabolizm fosforanów jest jednym z kluczowych powikłań PChN. 

Zaburzenia przemian fosforanów rozpoczynają się na przełomie 2 i 3 stadium PChN, niemniej 

jednak mechanizmy adaptacyjne, szczególnie wysokie stężenie parathormonu (PTH) w 

odpowiedzi nie tylko na zwiększone stężenie fosforu, ale także na towarzyszącą 

hipokalcemię, niedobór aktywnej witaminy D3 i działanie FGF23, zapobiegają jawnej 

hiperfosfatemii, która dość późno daje objawy, zwykle w 4 i 5 stadium PChN. Zaburzenia 

gospodarki mineralno-kostnej mogą prowadzić do nasilonych dolegliwości bólowych ze 

strony układu kostno-stawowego, złamań, sprzyjają powstawaniu zwapnień 

pozaszkieletowych w obrębie tkanek miękkich, skóry, zastawek serca, w błonie wewnętrznej i 

środkowej ściany naczyń tętniczych, co w konsekwencji zwiększa częstość hospitalizacji jak i 
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śmiertelności w populacji chorych z zaawansowaną niewydolnością nerek i stanowi podstawę 

do aktywnej terapii tych powikłań. 

Porównanie skuteczności leczenia trzech strategii terapeutycznych wtórnej nadczynności 

przytarczyc (WNP): cynakalcetem podawanym doustnie, parakalcytolem podawanym 

dożylnie oraz z zastosowaniem obu preparatów jednoczasowo jest głównym tematem 

przedstawionej mi do oceny dysertacji. Poszukiwanie skutecznej metody terapeutycznej 

zmniejszającej ryzyko powstawania i progresji zmian mineralno-kostnych w tej grupie 

chorych należy uznać za działanie ze wszech miar cenne i ważne z praktycznego punktu 

widzenia. 

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 26.02.2019 r. zatytułowana: 

„Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych” obejmuje 9 

rozdziałów, w tym wykaz publikacji tworzących koherentną pracę, wykaz stosowanych 

skrótów i oznaczeń oraz podsumowanie w postaci zestawienia najważniejszych osiągnięć 

naukowych.  Kolejno we wstępie zawartym w rozdziale 3, Kandydat w sposób zwięzły 

aczkolwiek wyczerpujący, opierając się w głównej mierze na piśmiennictwie z ostatnich 10 

lat, omawia czynniki rozwoju wtórnej nadczynności przytarczyc i ściśle z nią związane 

zaburzenia mineralno-kostne towarzyszące PChN. Ponadto rozdział 3 zawiera szczegółowy 

opis diagnostyki zarówno z zastosowaniem badań biochemicznych jak i obrazowych WNP 

oraz aktualnie stosowane opcje terapeutyczne. Na uwagę zasługuję fakt podkreślenia przez 

Kandydata roli zabiegu przeszczepienia nerki jeszcze przed rozpoczęciem dializoterapii 

(przeszczepu wyprzedzającego) jako najlepszej metody w uzyskaniu homeostazy ustroju, 

także w zakresie skutków WNP. Cenna jest również przedstawiona rola diety w 

utrzymywaniu reżimu fosfatemii.  Jest to zgodne z aktualnymi zaleceniami KDIGO, gdzie 

decyzja jak należy obniżać stężenie fosforanów u pacjentów z CKD G3a-G5 powinna opierać 

się na podstawie analizy "progresywnej" lub „uporczywej” hiperfosfatemii. Szerszy termin 

"obniżenie fosfatemii" obejmuje wszystkie możliwe podejścia terapeutyczne ze szczególnym 

naciskiem na zalecenia dietetyczne, a w drugiej kolejności na leki wiążące fosforany w 

przewodzie pokarmowym. Kandydat szczegółowo omówił również opcje terapeutyczne z 

zastosowaniem syntetycznego analogu kalcytriolu w postaci parakalcytolu oraz roli 

kalcymimetyków w leczeniu WNP. Rozdział 4 zawiera: cele pracy, materiał i metodykę, 

uzyskane wyniki i wnioski opublikowane w artykułach wchodzących w skład rozprawy 

doktorskiej oraz podsumowanie osiągnięć naukowych. 
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Zbiór dokumentów zawiera także publikacje stanowiące rozprawę doktorską, streszczenie w 

języku polskim i angielskim, spis piśmiennictwa oraz oświadczenia Kandydata i 

współautorów publikacji.  

              

              Na analizowaną rozprawę doktorską składają się cztery publikacje, w tym jedna o 

charakterze poglądowym, a trzy- oryginalnym o autorstwie zbiorowym. We wszystkich 

pracach Doktorant jest pierwszym autorem. Dwa artykuły oryginalne opublikowane zostały w 

renomowanych, międzynarodowych czasopismach o wysokim łącznym IF- 6,177, natomiast 

pozostałe 2 prace zostały opublikowane w Przeglądzie Lekarskim o łącznej punktacji MNiSW 

20 pkt. Sumaryczny IF cyklu prac włączonych do rozprawy wynosi 6,177 i punktacji 

MNiSW- 50 punktów. We wszystkich artykułach Kandydat potwierdził znaczący co najmniej 

50% - procentowy udział własny w przygotowywaniu każdej publikacji składających się na 

osiągnięcie naukowe. Każdy ze współautorów wszystkich artykułów pisemnie określił 

procentowy udział w opracowaniu prac, jednocześnie wyrażając zgodę na wykorzystanie 

przez mgr Jacka Zawieruchę publikacji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk o 

zdrowiu. Kandydat jest ponadto współautorem 3 publikacji o łącznym IF- 1,692 i punktacji 

MNiSW 27,5. 

 Praca poglądowa „Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie wtórnej 

nadczynności przytarczyc” (opublikowana w Przeglądzie Lekarskim w 2016r; MNiSW – 10 

pkt), w sposób wyczerpujący przedstawia według dostępnego piśmiennictwa nie tylko 

patomechanizm WNP ale także patofizjologię zaburzeń gospodarki mineralno-kostnej 

związanej z PChN, diagnostykę uwzględniającą badania biochemiczne i obrazowe oraz 

leczenie. Kolejne trzy publikacje dotyczą już badań własnych. Podstawą oceny wyników 

badania była analiza statystyczna parametrów biochemicznych u pacjentów leczonych 

cynakalcetem, parakalcytolem lub oboma preparatami różnoczasowo z WNP. Cele pracy 

zostały sformułowane jasno i czytelnie. W sposób przemyślany, Doktorant z niezwykłą 

starannością opracował metodykę badań (co zostało przedstawione w rozdziale 4.2) oraz 

uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej działającej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie 

Lekarskiej w Poznaniu (nr 89/2018). Badania kliniczne zostały zaprojektowane jako 

nieinterwencyjne, obserwacyjne badania retrospektywne. Kandydat następnie poddał 

szczegółowej analizie statystycznej (używając programu komputerowego STATISTICA wersję 

13.0; Tulsa, Oklahoma, Stany Zjednoczone) wyniki, które zostały opublikowane po 

uzyskaniu pozytywnych recenzji w przypadku 2 artykułów w czasopismach naukowych o 
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wysokim współczynniku oddziaływania, a w przypadku 1 artykułu w czasopiśmie o punktacji 

MNiSW- 10 pkt, stanowiąc istotny wkład w rozwój nauki.  

W pierwszej publikacji oryginalnej „Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc  u 

chorych hemodializowanych – parakalcytol razem z cynakalcetem czy osobno?” (Przegląd 

Lekarski 2016; 73, 4:229-232; MNiSW- 10 pkt) porównane zostały wyniki leczenia WNP 36 

pacjentów hemodializowanych w stacjach Fresenius Nephrocare Polska sp. z.o.o. Pomimo 

krótkiego okresu obserwacji– 12 tygodni a także małej ilość chorych poddanych analizie, 

które można uznać za badanie pilotażowe, zanotowano znaczący spadek stężenia 

parathormonu w obu grupach pacjentów, zarówno leczonych parakalcytolem jak i 

poddawanych skojarzonej terapii parakalcytolem i cynakalcetem. Kolejne publikacje 

potwierdzają tę tezę z podkreśleniem braku przewagi leczenia w połączeniu dwóch 

preparatów w porównaniu z pacjentami leczonymi pojedynczymi preparatami. 

W drugiej publikacji „Treatment of secondary hyperparathyroidism with paricalcitol 

with or without cinacalcet in hemodialysis patients” (Polskie Archiwum Medycyny 

Wewnętrznej, 2017: 127,12, s.840-845; IF- 2,658, MNiSW- 30 pkt) analizie poddano 64 

hemodializowanych chorych, którzy otrzymywali parakalcytol w formie dożylnej; 16 z nich 

miało terapię skojarzoną z cynakalcetem podawanym doustnie. W obu grupach odnotowano 

istotny spadek parathormonu i aż u 45 % pacjentów uzyskano stężenia PTH poniżej 300 

pg/ml w ciągu 24 tygodniowego czasu obserwacji. Niepokojący fakt, który został 

zaobserwowany to istotny wzrost stężenia fosforu w grupach badanych co powinno zwrócić 

szczególną uwagę na nacisk przestrzegania zaleceń dietetycznych dotyczących ograniczenia 

spożywania fosforu przez pacjentów leczonych aktywnie na WNP tym bardziej, że w grupach 

badanych odnotowano wzrost stężenia wapnia w okresie obserwacji.  

Na szczególną uwagę zasługują wyniki zawarte w publikacji oryginalnej „Three 

therapeutic strategies: cinacalcet, paricalcitol or both in secondary hyperparathyroidism in 

hemodialysed patients during 1-year observational study – a comparison” (Frontiers in 

Endocrinology 2019, doi: 10.3389)/fendo.2019.00040; IF- 3,519), gdzie Autor rozprawy 

włączył do analizy dane wieloośrodkowe dotyczące 131 pacjentów hemodialzowanych w 

stacjach dializ Fresenius Nephrocare Polska sp. z.o.o.: 60 pacjentów leczonych 

parakalcytolem, 50 chorych cynakalcetem i 21 osób poddanych terapii obydwoma 

preparatami równocześnie w okresie 12 miesięcznej obserwacji. We wszystkich grupach 

pacjentów odnotowano podobnie jak w poprzednich pracach istotne zmniejszenie 

parathormonu, natomiast największe zmiany zaobserwowano w czasie pierwszych 3 miesięcy 

terapii. W kolejnych tygodniach obserwacji stężenie PTH było stabilne i pozostawało w 
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zbliżonej wartości do końca badania. Najlepszą kontrolę PTH uzyskano w grupie leczoną 

parakalcytolem chociaż warto zaznaczyć, że grupie tej przestrzeganie podawania zaleconych 

dawek wynosi 100% z uwagi na dożylną formę preparatu co podkreślił Doktorant we 

wnioskach. Zarówno w grupie leczonej parakalcytolem jak i cynakalcetem istotnie wzrosło 

stężenie wapnia i fosforu co wskazuje na konieczność monitorowania tych parametrów w 

trakcie terapii i konieczności interwencji dietetyczno-farmakologicznych.    

 Kandydat wykazując się umiejętnością dyskusji otrzymanych wyników, w sposób 

dojrzały przeprowadził omówienie wyników w zakresie dostępnego piśmiennictwa w tej 

tematyce.  

Wnioski prezentowane w cyklu prac odpowiadają na postawione tezy wskazując na 

konieczność wdrażania terapii parakalcytolem w grupie chorych hemodializowanych ze 

względu na najlepszą adherencję oraz największą skuteczność leczenia. Wart podkreślenia 

jest postawiony wniosek dołączenia cynakalcetu do terapii parakalcytolem tylko w przypadku 

wystąpienia poważnej hiperkalcemii podczas leczenia parakalcytolem. Konieczne jest także 

monitorowanie stężenia wapnia w trakcie leczenia syntetycznymi analogami witaminy D lub 

kalcymimetykami i wczesne podjęcie decyzji terapeutycznych.  

 

Z obowiązku recenzenta chciałabym tylko zwrócić uwagę na pomyłkę we wnioskach- strona 

21 akapit 7, gdzie Doktorant prawdopodobnie przez nieuwagę słowną dokonał zapisu: 

„analiza porównawcza wyników leczenia w poszczególnych grupach pacjentów wskazuje na 

szybkie zmniejszenie stężenia parathormonu przy stosowaniu terapii dożylnej, jak i doustnej, 

chociaż szybsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu parathormonu”. Nie umniejsza to jednak 

wartości pracy i wnioskowanych końcowych wniosków. 

            

 Wielce Szanowny Panie Dziekanie, 

 

 Rozprawa doktorska mgr Jacka Zawieruchy jest przykładem kompleksowego, dobrze 

zaplanowanego badania klinicznego o ważnych implikacjach praktycznych. Wnioski 

wynikające z pracy powinny utwierdzić w przekonaniu wszystkich lekarzy odpowiedzialnych 

za chorych z PChN, że prawidłowe leczenie WNP preparatami takimi jak kalcymimetyki czy 

syntetyczne analogi aktywnej witaminy D pozwalają na dobrą kontrolę stężenia 

parathormonu. Uzyskane przez Doktoranta wyniki wskazują również na porównywalną 

skuteczność leczenia WNP zarówno cynakalcetem jak i parakalcytolem bez przewagi 

łączonego leczenia. Wart również podkreślenia jest fakt uwzględnienia przez Doktoranta 
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przestrzegania zasad przyjmowania leków w grupach chorych leczonych nerkozastępczo. 

Wdrożenie wczesnej, przemyślanej terapii może skutkować zmniejszeniem powikłań 

związanych z zaburzeniami mineralno-kostnymi, powikłań SN, częstości hospitalizacji i 

śmiertelności w tej grupie pacjentów, co z punktu widzenia praktycznego jest godne 

szczególnego podkreślenia. Uzyskane przez Doktoranta wyniki wpisują się w cykl obserwacji 

poczynionych w różnych ośrodkach nefrologicznych na świecie, przyczyniając się do 

wdrożenia prawidłowej terapii WNP chorych z PChN. Mając powyższe na uwadze, wnoszę 

do Pana Dziekana o dopuszczenie mgr Jacka Zawieruchy do dalszych etapów postępowania 

w przewodzie doktorskim, gdyż przedstawiona rozprawa spełnia wszystkie kryteria określone 

w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym. Ze względu na jakość i 

kompleksowość przeprowadzonych badań, niezmierną staranność samej pracy jak i uzyskane 

wyniki opublikowane w międzynarodowych 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 


