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pl. "Ocena profilu hormonalnego i s tężenia wy branych adipokin u
brakiem

dziew cząt

profiłu

miesiączk i "

hormonalnego i st,i.enia wybranyc h ad ipo kin u

pows t a ł a

Cop. stanowi cenny
posze rzają

Autorki

i

pod

naukową opieką

wkład

Sidło-Stawowy

do badali z zakresu ginekologii

m i es i ączki

\\' grupie

młodych

i n teresująca

mi esiączkowania są jedną 7. najczęstszych

gineko loga i

s t a n owią

powód absencji w

b,dąca

być

wtórnego braku

przyczy n ą

micsiączkowymi.

a nawet

miesiączki.

krwawi eń

m iesiączk owani a stanowią t a k że

względu

grupie

m ł odych

\\yżej

wysiłkie m

Stany

młodych dz.ie\\'eząt

N i edojrzałość

z
u

osi pod\\zgórzc-

przedłużonych

krwawicli

wielu patologii tj.

niedoczynność

z nadmiernym wydzielan icm androgenó", l. tego

postępowanie

w przypadku W1órnego braku

\\'sk az, ują

na

micsiączki
także

m ies i ączki n i ezwiązanego

istolność podjętego

i.e rozprawa doktorska lek, Agaty

pozna\\'CI,ej posiada ró\\ nici. \\alor)' praktyC/.nc
charakterystyki klinicznej i biochcmicznej
obszar Polski,

związanc

z

\\'

badari
utratą

tizycznym u nasto latek.

przytoczone t'akty

podkreś l ić.

zamiesz,kujących

ważn a,

Z drugiej strony wymi enione zaburzenia

znamiona biochemiczne wtórnego braku

wagi lub nadm iernym

Warto

biochemicznych

pacjentek stanowi trudne wyzwanie kliniczne. Niewie le jest

charakteryzującyc h

Niniejsze.

związane

l

\\ pierwszych latach po mcnarche moi.e

kł inicznego

t'ragme nt obrazu

zarówno diagnostyka jak i

oraz

nieregu larnyeh cykl i,

m ł odocianych,

tarczycy. hiperprolaktyncmia oraz, stany

i dziewczycej, Badania

przyczyn wizyt

szkołach ,

normałnej li/jołogii

elementem

d ziec i ęcej

pacjentek,

zaburzen iami

przysadka-jajni k

z \\-1órn) m brakiem

wiedzy na temat kli n icmych

Tematy ka przedstawionej dysertacj i jest bardzo

g ł ówny

dz i ewcząt

pl.

Pani promotor - dr hab. n, med, Agnieszki DrosdlOl-

uzupełniają dotychczasową

aspektów \\'tórnego braku

z wtórnym

miesiączki "

Po\\'ierzona mi do oceny rozpra\\'a doktorska autorstwa lek, Agaty
..Ocena

,

Sidło -S tawowy.

poszcrl.ającc

młodyc h

przez J)oktorantk, temalu,
poza warlllscial11i natury

obecny sta n wiedz) dOl) c/,ą ey

pacjentek z W1órnym brakiem miesi ,)e7,ki
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Przechod ząc

do merytorycznej oceny rozprawy doktorskiej lek. Agaty

stwierdzić. że układ

pracy jest typowy

(\\' liczając

piśmicnnict\\a.

I.

Wstęp

\\' to spi s

(str. 11-3 l). 11.

Założenia

dła

rycin.
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Sidło - Stawowy należy

tego rodzaju dysertacji. Praca liczy 99 stron maszynopisu
tabcł

ora/. stre szczenie pracy). 1.311'icra osicm

i .:cI pracy (str. 32). 111.

Materiał

rozd/iałó\\:

i metodologia (str. 33--11). 1V

Wynik i (str. 42 -67). V. Dy sk usj a (str. 68-76). VI. Wnioski (str. 77). VII. 8ibliografia (str. 78-92).
V II Streszczenie (str. 93-99). Bibliografia obejmuje 152 pozycje
większej części pochodzące

oraz

uzupełniają

(głównie

anglojęzyczne)

w

z ostatnich 5 - 10 lat. Pracę ilustrują 4 ryci ny przedstawiające \\')'kresy

24 tabele. Proporcje

pomiędzy

częściami

poszczególnymi

\\' ła ści"

ic

zaburzeń miesiączkow ania

u

rozpra\\'\' sa

zachowane.
W Rozdziale I. "Wst<;p" Doktorantka przedstawia problem
dziewcząt

uwzgłędn i ając

po ł icystycznych

różne

jego

podaj ąc

jajników

jego

Następnie

przyczyny.
definicję

koncentruje

su; na

spccyfik, tego schor/enia \\ grupie nastolatek. \\' sposób \\'\'czerpujqe\ opisuje
metaboliczne

z'wiązane

tłuszczowej

tkanki

\\

I wyczerpujący.

dotyczącego

także

przy tym
labur/cnia

z PCOS oraz. przedstawia obec ny stan wiedzy dotyc7qcy roli hormon'",
schorzeniach

Podsumowując należy s t wierdzić. że

spój ny

zespole

uwzględnia

i kryteria rozpoznania.

przejawiających

Doktorantka

w oparciu o wicie pozycji

Się

wtórnym

IV rozdziałe

miesiączki.

brakicm

l. w sposób usystematyzowany.

łiteraturowych

podaje

przegląd pi ś miennict\\a

dysertacji.

W ro/.dziale II . cel prac)'

,ostał sformułoll'any

jasno i zrozumiale i jest z.godn)

I . tytułem

pracy. Autorka określa. że ce lem .Jej pracy jest ocena profilu hormonalnego. stężenia adipokin
(leptyny.

adiponektyny oraz apeliny-36)

uwzgłędnieniem wskaźnika

Dokt orantka podaje.
l. analiz,

z.aburzcń

masy
że

li

dziewcząt

z

wtórnym

brakiem

miesiączki

z

ciała.

ecle

Slc/cgoło\\c

hadania

obejmować

hormonalnych i przyczy n wtórnego braku

maj'l:

mie siączki:

2. określenie cz<;stośc i występowania insulinooporności i PCOS '" badanej populacji d/ic\\CI.ąt:
3.

analizę stęże ń

4. \\')znaczenie

badanych adipokin

IV

grupie badanej i kontrolnej:

7.aleiności pomi~d/.y \\'skażnikiem

masy

wyst<;powaniem PC OS u pacjentek z wtórnym brakiem

ciała

a

s tę żeniem

miesiączki:

r

::
.."

/.

hormonó\\. adip\)kin i
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S,wyznaczenie

za le żności

pomiędzy

androgenów (FAI). HOMA-IR oraz
początku

:\a

miesiączkowania,

.

wskaźnikiem

badanych hormonów.

~,

wolnych

adipokin w grupach: badanej i kontrolnej,

Autorka precyzuje

pacjentek zarówno do g rupy badanej jak i kontrolnej.
oceny klinicznej \\' tym mctody oceny cyklu

łM

:.łJ"_

I' CBL\-::"\

w wicku 16-18 lat. u któlych rozpoznano wtórny brak

pacjentek bez zaburzeó

:.,.,
,

,11,,;,

',-

rozdzialu lll. .. :v1atcrial i mctodologia" Autorka podajc.

dziewc ząt

grup, 40

z::

00-18817-111378

stężeniem

stężeniem

" fET

"'''

{",

także

Następnie

miesiączkowego.

kryteria

że

badanicm obj,to

mie siączki

włączenia

i

oraz 37

w)' łączenia

Autorka kolejno opisuje metod\'

badanie ultrasonograliczne. pomiar

paramctró\\ antropolllctrycznych. skal, oceny nasilcnia hirsutyzlllu oraz kr\'tcria rO/,po/nania
Rozdziału

l' COS. Na kOllCU

III "yst,puje

dokładny

opis procedur laboratoryjnych, Opis tcn

umo żl i wia

odtworzeni e przeprowadzonych analiz co jest zgodne z kanonem opisywania

metodołogii

badall naukowych, Zastosowane metody

są

założonego

odpowiednie do uzyskania

celu

badawczego.
;\a przcprowadzenie
Uni\\crsytetu

badania

Medycznego

Doktorantka

"

UL)

Katowicach,

skała

/.gudę

Wszystkie

Komisji

flio et)'Clncj

uczestniczki

zostały

s/,uegółO\\o

poinformowane o cel u i sposob ie przeprowadzenia badania. Od wszystkich uzyskano
zgodę

udział

na

w badaniu (w przypadku pacjentek

poniżej

18

rż

uzyskano

zgodę

Śląskiego

pisemną

zaro\\no badanej.

jak i jej rodzicowi opiekun'l\\ pra\\ll\'ch)
W

rOld/,ia le

przep rowadzon ych
przygotowane

analiz.

tabele.

miesiączkowego
str;żenia

I V.

..Wyniki"
W

Autorka

pierwszyc h

Autorka

kolejno

c harakterys tykę

grup

oma\\ ia

rCl.ul tat \

zawierających

stara nn ie

badanych

oral

cyklu

w grupie badanej i kontrolnej, W podrozdziale trzecim Autorka dokonuje anali/,)'

hormonów \\ grup ie badanej i kontrolnej z

na podgrupy z

podrozdziałac h

dwóch

przedstawia

systemat) cznie

uwzględn icni em

8MI ( HMI

uwzględnieniem

prawidłowc

oraz 8MI

13M l. Prl.y podziale obu grup

pod\\)'ższone)

stwierdza istotnc

statystycznie różnice w zakresie stężen ia testosteronu ca ł kowitego, stos unku LI /lFSH oraz wartosci
wskażn ika

FAI.

St,żenie

testosteronu

ca łkowitego

pacjentek z pod\\'yiS/(lI1\'1ll 13\1 1 laró\\no
LlI /I:S II

był \\yżs/,y \\śród

pacjentek

I.

\I

było

istotni e statystycznie

wyższe

wśród

grupie badanej. jak i \\ grupie kontrolnej , Stos unek

pod\\\'iszonym 13MI zarówno \\ grupie badanej. jak i \\

grupie kontrolnej, Podobne \\)'niki uzyskano dla analizy

wa rto ści

wspólczynnika FAI -

był

on

r,

":..

..

-:
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Z

pacjentek z

podwyższonym

13M!. W kolejnych

szóstego autorka przedstawia ciekawe "'yniki
PRL. glukozy. wskainika HOMA- IR.

wskazujące

objC;lOśei

"'....

'/~~

~/-

.

'...
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wyższy wśród

~

~,

j

1,-
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podrozdz i ałach

różnice

na istotne

metodą

jajników ocenianej

od czwartego do

statyczne
USG.

'I

st<;/eniu

wskaż.nika

FAI

oraz stopn ia zaawansowania hirsU1yzmu pomi,dzy badanymi grupami. W podrozdziale siódm) m
wyczerpująco

różnic

brak istotnych
badaną

i

7.alcżnośei

wskaźnika

od

pod su mowują

zale żności

fakt
I.

iż

leptyny. adiponektyny oraz apeliny-36 pomi,dzy

Zaobserwowala jednak istotne
masy ciala.
pomi,dzy

wskaźnikiem

Podrozd z iały

stężeniem

różnice

ósmy i

w

dziewiąty

poziomem androgenów oraz

wykazała

istotne statycznie

różnice

:\ależ)' podkreślić. je

grupie badanej oraz

współczynnikiem

HOMA- IR.

wykorzys tując

wykresy i

W rozdziale .. Wyniki" Autorka
oraz

zależności

'I '

kai.dej grupy
sposób

węglo\\'odano\\ ej

badanych adipokin a poziomem niektórych hormonów. Na
'I

obrębie

grupą
'I'

Iwi,zł)

badanych adipokin a poziomami hormonów.

I IOMA-IR). Autorka

korelacje te byl) najbard/.iej liczne

\\)' kazała

badanych adipokin. Autorka

mas)' ciala jak ró",niei. parametrami gospodarki

glukozy. insulin)' i
stc;żeniami

stężeń

w zakresie

grupą kontrolną.

\\ 's kaźnikiem

stężenia

opisano wyniki oceniaj 'lee osoczowe

(st,że niem

liczne korelacje pomi,dz)
szczególną

lIwagc; I.as lugujc

f~lkt po\\iązania st,żcnia

tabcłc

adipokin

w sposób sze/.ególo\\\ opisala

mi,dzy parametrami klinicznymi oraz biochcmicznymi.

w"niki badali przedstawione zostal)' \\' sposób bardzo us)'stcmatyl.O\\an\· i

czytelny.
Rozdzia l V.

zatytułowany

.. Dyskusja" jcst

niewątpl i wie cenną CZę ŚC i ą przedlożonej

do

oceny dysertacji. Doktorantka oma\\ia tu ul.yskane przez siebie wyniki i konfi'on1uje je / dan)'mi /
piśmienniet\\·a.
niewątpliwie

Wiele obscl'\\ acj i A utork i /godn\ ch jcst z

eenn)'m

wtórnym brakiem

spostrzeżeniem

miesiączki

nie

'I

c/.eśniejszym i

lek. Agat)' Sidlo-Stawo\\)' jest. fakt

związanym

z

niską masą ciała

doniesieniami. jednakic
że

\\ grupie pacjcntek /

lub nadmiern)'m

'I)

silkiem

fi zycznym nie obserwujemy zmian stężenia leptyny. adiponektyny oraz apeliny-36 . co sugeruje
brak etiopatogenetyc/.nego związku tych substancji z brakiem miesiączki i owulacji
pacjentek.

I nteresujące są

rozwal.ania na temat

powiązania st,żenia

'I

badan)'ch adipokin z poziomem

androgenów oraz wspólcz.ynnikiem IlOMA- I R. w których Doktorantka wskazuje na
vvyników

w ł asnych

z danymi z

piśmiennictwa.

tej grupie

L.godność

W podsumowani u dyskusji Autorka zwraca uwag,

c-'

~

/'

.
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na potencjalne znaczenie kliniczne uzyskanych wyników jak
zasługuje

na uznanie i

doklOr s k ą

Rozprawy
odpO\\icdzią

na pytania

Na uznanie
zaznaczyć, że

lecz

ś wiadczy

dojrzał oś ci

w i cńe zą

okre ś lające

zasługuje

nasunęło

mi

się

aspektów

zw i ązanych

pragnę zwróci ć

kilka uwag
z

styl i

umieję tność

przedłożonej
nicdotyczących

metodologią

standardowych

~

7.

';:,

,

~

,

"-(UB L\ ~. \~,

na ograniczenia badania, co

cał ości

pod sumo\\aniem

z

jaką

prac\

napisana jest roz,prawa, lrze ba

zawarcia zasadniczych

obj,tościowym,

treści

w skondensowanej .

formie ,

mi do oceny rozp rawy lek. Agaty
meritum pracy, a

odnoszących

i przedstawieniem wyników, Dlatcgo z
nast,pujące

III, .. Materiał i metodologia"

krzywych

b,d ąeyeh

poprawność językowa

uwag, Doktorantki. na

Rozdział

r.

\\arS/tatu badawczego i analitycznego Doktoran\ki

\\n ios ki,

pod wzgl,dcm

W trakcie studiowania

2:

:z.

cel pracy ,

Doktora!1\ka posiada

zupełnie wystarc zającej

.:.

o

równie ż,

tM/'
, "'" lET .1!/.

Sidło-Stawowy

si, do niektórych

obowiązku

recenzenta

aspekty :

można byłoby uzupełnić

wykorzystywanych

do

oceny

o r)'ciny

obrazują ce

wy kres

metodą

ELI SA

styżcń

poszczególnych analitów - jest to standardowy sposób opisu tego typu metodologii
.:. W opisie analizy statystycznej
oraz

uzasadnić

należa ł oby uwzględnić

"ybór testów parametrycznych -

charakterystyk, statystyk opiso\\) 'Ch

opisać

oceniające

testy

rozklad danych dla

poszczegó lnych zmiennych (np, test D'Agosti no-Pearson) oraz porównanie wariancji (np .
test Fishera) , Autorka stwierdza
posłuży ł

test T- Studenta (przy

że

do oceny

rozkładzie

istotności różnic

normalnym), Czy

dla dwóc h prób

rozkład

niezależnych

normalny st\\'icrd zo no

zatem w przypadku wszystkich analizowanych zmiennych ? Jaki test stosowano w przypadku
braku

rozk ł adu

normalnego?

.:. W przypadku zastosowania analizy wariancji (A\lOVA) warto

zas t o so\\ać

test post-hoc (np,

test T ukeya lub Dunne\\a) celem sprecyzowania. które grupy różnią si, od siebie pod
\\zg l,dem

anałiz.o\\ancj

zmie nnej

.:. Analiza profi lu hormonalnego w grupie badanej wykazała obecno ś ć hiperprolaktyncmii u
prawie połowy (47 ,5 %) pacjentek; w ocenie recenzenta interesujący m byłoby poszerzenie

,

,
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ul.
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Jaczewskiego~,

parametru oraz

niezależne

..

i ko ntrolnej.

ich porównanie z

jednakże

g r upą kontro lną
udzia ł

poszczególnych grup

zdaniem recenzenta warto

poszczegó lnych grup w opisach wyk resó\\' i tabel

byłoby

13M ł

podać

przedstawiających za l eżności
wartości

pomi,dzy podgrupami wyodr,b nionymi na podsta\\ie
przedstawionych

" (CB\.';:' \~,

grupach \\")'odr,bnionych na podsl<l\\ ie tcgo

.:. W Tabeli II na str. 43 Autorka podaje procentowy
badanej

~

~
"':

'-,

20-090 Lublin,
Tcl. /fax. 0048 81 7411378

analizy st,7.Cli badanych I.mienn\'ch \\

,I.
\ .-

Il M l.

\\' grupie

liczebnosć

statystycznc

lJłat\\i

to ocen,

zależności,
pub l ikacją

.:. W odczuciu recenzenta przed

wyn ików warto

by ł oby rozszerzyć

charakter: st\'k,

grupy badanej o ostateczną diagnozę - przyczyny wtó rnego braku miesiąuki
pacj entek bez hi perp ro la ktynemii i l' COS -

stano w iącej

IV

grupie

45% grupy badanej oraz doda nie

info rmacj i o zastosowanym post,powaniu terapeutycznym i jego el'ektach,
.:. Poza tym w pracy zanotowa no

P odsu m owując.

hormonalnego i

prac,

stężenia

oceniam pozytywn ie,

niewicł ką l i czbę błędów

autorstwa

lek.

Agaty

Sidło-Stawowy

dz i ewcząt

\\"ybranych adipokin u

P ragnę podkreś ł ić. że

edytorskich i litero"''Ych

Doktorantka

podjyła

I.

pl. "Ocena

profilu

wtórnym brakiem micsi,!ezki"

si, trudnego z punktu k linicznego i

badawczego tcmatu. któ ry stanowi częsty problem diagnostyczny i terapeutyczn" '" praktyce
ginekologa dzieci9cego, Dysertacja stanowi samodziel ne
spełnia

rozwiązanie

problemu

nauk()\\~g()

i

wszelkie wymogi stawiane pracom na stopieli doktora nauk medycznych . Autorka prac)

posiada "''Y m aganą znajo m ość warsztatu metodycznego. potrafi te umiej9tności odpowiednio
\\ykorzystać \V

prac)' badawczej. a otrzymane wyniki

do niesieJ1 w zakresie profil u

st<;żeJ1

i Po lsce praca jest cen nym

u zu peł nieniem

ŻC

Ze

wzg ł ędu

badanyc h param etrów w po pul acji dziec i i nastolatek na

przeze mnie krytyczne u\\'agi nic
st\\ ierdzam.

ł ogieznie zi nterpretować,

dorobku naukowego

umniejszają

\\:sokiej

na brak
ś\\

iecie

\V

tym zakresie. a przedsta\\ione

\\artości

naukowej dysertacji , Dlatego

przedsta\\ iona mi do oceny rozpra\\ a doktorska lek, Agat: Sidlo-Sta\\ o\\"\' pl.

"Ocena pro lilu hormonalnego i st,żenia wyb ranych adipokin u dziewcząt z wtórnym brakiem
m iesiączki"
póżniejszymi

odpowiada warun kom

określo n ym

wa rt , 13 ustawy z dnia 14 marca 200} z

zmianami ,,() stopniach nauko\\}eh i tytule naukowym oraz o stopniach i t\'tulc \\

..
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zakresie sztuki" i pozwalam sobie

przedstawić
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Ś lą skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wniosek o dopuszczenie lek. Agaty Sidlo-

Stawo,,)' do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Z wyrazami szacunku.
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Dr hab. n. med . Anna Torres

Lublin. dnia 28 kwietnia 2016 r.
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