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Recenzja
rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza
medycyny Agaty Sidło-Stawowy p.t. "Ocena profilu
hormonalnego i stężenia wybranych adipokin u dziewcząt
z wtórnym brakiem miesiączki" z Wydz i ału Na uk o
Ś l ąskiego
Uniwersytetu
Medycznego
w
Zdrowiu
Katowicach

Rozprawa doktorska "Ocena profilu hormonalnego i stężenia wybranych
adipokin u dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki" lekarza medycyny Agaty S i dło
Stawowy jest opracowan iem liczącym 99 stron, podzielonym zgodnie z ogólnie
p rzyjętym i

zasa d ami na rozdzia ły i po drozdzia ły (8 rozd z i ałów oraz spis treści),

zawiera bogaty wykaz
p i śmiennictwa,

użytyc h

skrótów, 24 tabele, 4 ryc iny oraz 152 pozycj e

z czego:

• 50 pochodzi z lat 20 16-201 2
•

61 pub likacji z lat 201 1-2007

• 22 publ ikacj i z lat 2006-2002
•

18 publikacji z lat 200 1-1997

•

oraz 1 pozycja piś mi en ni ctwa z przed 1996 roku

Początek

rozprawy doktorskiej stanowi obszerny Przegląd Piśmiennictwa

opracowany na podstawie starannie dobranej literatury, stanowiący gruntowne
podsumowan ie

wiedzy

z ostatnich

kilkunastu

dotyczącej

lat,

fizjologii

cyklu

miesiączkowego u dziewcząt oraz jego zaburzeń, patogenezy, epidemiologii oraz

kliniki

nieprawidłowego

drobnotorbielkowatych

wzorca

menses,

jajników,

z

zwłaszcza

u

z zespołem

pacjentek

hiperinsulinemią/insulinoopornością,

nadwagą/otyłością czy też stosujących różne opcje farmakoterapii.
Końcowe

podrozdziały

tej

części

dysertacji

wprowadzają

czyte lnika

w

problematykę aktywności hormona lnej tkanki tłuszczowej u kobiet, ze szczególnym
uwzględnieniem ro li białek/cytokin takich jak leptyna, adiponektyna, oraz apelina-36

w etiopatogenezie zaburzeń

metabolicznych, profilu

wtórnego zatrzymania miesiączki,

miesiączkowania,

w tym

oraz związku pomiędzy aktywnością ustrojową

cytokin tkanki tłu szczowej a PCOs. Tak obszerny przegląd piśmiennictwa daje dowód
głębok i ej znajomośc i omawianej problematyki tematu przez kandydatkę na stopień

naukowy doktora nauk medycznych.
Doktorantka, zainsp irowana własnymi dążeniam i poszukiwawczymi jak i pasją
odkrywczo-naukową Promotora, dr hab. med. Agn ieszki Drosdzol-Cop, sformułowała

cele swojej pracy konkretnie i w sposób przejrzysty w 5 punktach.
W przeprowadzonym eksperymencie doktoryzująca się podjęła próbę:

•

oceny profilu hormonalnego oraz systemowej koncentracji adipokin u
dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki uwzględniając ich BMI,

•

analizy typu zaburzeń hormonalnych w badanych grupach,

•

określenia częstości występowania

i nsulinooporności oraz PCOs w

populacj i dz i ewcząt śląskich,

•

analizy zależności pomiędzy BMI, a profilem hormonalnym, stężeniem
adipokin i/lub współistnieniem PCOs u nieletnich z wtórnym brakiem
miesiączki
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•

oceny

zależności

profilu

wskaźnika

ho rmonalnego,

wol nych

androgenów, wartośc i ws ka źn i ka ocen iaj ącego homeostatyczny model
insulinoopomości a koncentracją adipokin.

Na

kolejnych

stronach

monografii

kandydatka

na

tytuł

doktora

nauk

medycznych opisała c h arakterystyk ę m etodo l ogicz n ą swojego badania.
Materiał badawczy sta n ow iło 40 zdrowych dziewcząt (wiek:

16-18 lat) u

których po co najmn iej dwóch latach od wystąpienia menarche rozpoznano wtómy
brak miesiączk i ,

nie leczonych uprzednio hormona lnie lub NLPZ z powodu

dys/a lgomenorrh ea, bez wywiadu w kierunku stosowa nia diet restrykcyjn ych

w

okresie ostatnich 24 m-cy, z praw idłową funkcj ą ta rczycy, bez innych zaburzeń
endokrynologicznych (cukrzycy/dysfu nkcji nadnercza), zaburzeń żołądkowo-X II- czo jelitowych lub sc h orze ń o podłoż u auto immunolog icznym.
Grupę

w iekowym.

kontrol n ą

Tak

liczna

stanowiło

grupa

37

ochot niczek

biorących

udział

w

w

podobnym

przedziale

eksperymencie

naukowym

doktoryzującej s i ę pozwala wnioskować, że w i arygodność/s iła ana lizy statystycznej

uzyskan ych wyników b ędzie wysoka.
Projekt badan ia został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Ś UM w
Katowicach (KNW-0022/KB 1/136/1 11 /13/14/16). Od pacjentek i/lub ich opieku nów
p rawnych uzyskano św iad omą zgodę na ud z iał w eksperymencie.
Plan wykonan ia prezentowanej dysertacji został w nikliwie i wielostron nie
p rzemyś l any. Praco/czasochłonna metodologia badan ia przeprowadzona została z

wykorzystan iem

nowoczesnego

wa rsztatu

aparaturowego/laboratoryj nego.

U

b i o rącyc h udział w recenzowanym eksperymencie medycznym zbierano wnik liwie

wywiad w kierunku charakterystyki zaburzeń

miesiączkowania

(rytm krwawień,

obfi tość, długość trwania), wyko nywano seryjne oceny USG narząd u płciowego,

badan ia antrop ometryczne, wyliczano wsk aź nik masy ciała. Nasilen ie androgenizacji

oceniano kliniczn ie w skali Ferrimana-Gallwaya, zespół PCOs diagnozowano zgodnie
z kryteriami Rotterdamskimi .
Metodami immunoenzymatycznymi/elektrochemiluminescencyjnymi oceniano
stężenielzawartość:

androstendionu, wolnego/całkowitego testosteronu, estradiolu,

FSH ,LH , SHBG, DHEA-S0 4 , TSH, insuliny, prolaktyny,

g lu kozy, apelin y-36, leptyny

oraz adiponektyny. Wyliczono indeks wolnych androgenów, a insulinooporność
ocen iano metoda pośrednią (wskaźnik HOMA-IR).
Ana liza

statystyczna

wykorzystaniem

miar

wyników

średnich

została

odchylenia

porównawczej użyto testu t-Studenta oraz

przeprowadzona
standardowego.

starannie
W

z

analizie

ana lizy wie loczynn ikowej ANOVA. Do

oceny różnic w zakresie zmiennych jakościowych wykorzystany został test hipotez
chi 2 Oceny korelacji dokonano przy pomocy analizy Pearsona .
Wyniki

badań

zostały

udokumentowane wielokierunkowo w tabelach

ryc inach.
Z przeprowadzonych badań doktoryzująca się wyciągnęła 3 wnioski ( w tym 1
o przełożeniu klinicznym), które logicznie wynikają z przeprowadzonych badań
eksperymenta lnych . Całość uzupełnia obszerne streszczenie w języku polskim i
angielskim. Pozycje piśmiennictwa są dobrze dobrane i umiejętnie cytowane, co
potwierdza dojrzałość naukową kandydata . Większość cytowa nych prac naukowych
pochodzi z lat 2007-2016.
Ka ndydatka na stopień doktora nauk medycznych wykazała, że u dziewcząt z
wtórnym brakiem miesiączki:

•

częściej

rozpoznawano PCOs, hi pe rp ro laktyn em i ę oraz wyższą wartość

wskaźnika wo lnych androgenów,

•

wartość indeksu masy c i a ła u nastolatek korelowała ze stężeniem

leptyny, a odwrotną za l eżność wykazano dla koncentracji adiponektyny,

4

•

podwyższone

stężen ia

adiponektyny

mogą

leptyny
być

obniżona

oraz

użytecz nymi

klinicznie

koncentracja
markerami

uki erunkowującymi dalszą diagnostykę zaburzeń hormo nalnych cyklu
płciowego

u

nastolatek

w

kierunku

insulinooporności,

hiperprolaktynemii oraz systemowej androgenizacji, co wydaje s i ę
szczególnie cen nym wynikiem mogącym mieć praktyczne przełożenie
kliniczne w diagnostyce/terapii zaburzeń mie s i ączkowa nia u dziewcząt.
Dyskusja nad uzyskanymi wynikam i jest wnikliwa,

w iel owątkowa i św iad czy

zarówno o głębokiej wiedzy Autorki dotyczącej problematyki tematu, jak i o jej
właściwym i krytycznym podejściu do wątpliwych aspektów jej eksperymentu.

W

pracy

nie

ustrzeżono

Się

pewnych

ni edoskonałości

związanych

z przygotowaniem tekstu do druku. W sekcji wykaz użytych skrótów w 24 pozycjach
nie podano odnośnika anglojęzycznego skrótu, podając go natomiast w 12 innych
przypadkach. Dla dwóch pozycji (HOMA-IR oraz QUCK1) nie podano polskiego
znaczenia użytego skrótu.
Na

stronie

14

wstępu

w

punkcie

II

jako

przyczynę

hipogonadyzmu

pierwotnego podano przedwczesną n i ewydolność jajn ików. Czy przypadkiem nie
chodzi tu o pierwotną niewydolność gonady żeńskiej?
Na stronie 21 użyto mało precyzyjnego skrótu myślowego dotyczącego
wartośc i wskaźnika BMI

> 18.5 u kobiet z "

prawidłowym lub nadmiernym BMI".

Metoklopramid nie jest lekiem p/ psychotycznym (strona 21 dysertacji) jak
o pi sa ła go doktoryzująca się. Jest związkiem prokinetycznym o działaniu ośrodowym
(ośrodkowe hamowan ie na poziomie receptora dopaminowego) oraz obwodowym

(uczulenie receptorów muskarynowych na acetylocholinęl. działającym stymu lują co
na perystaltykę żołądka, dwunastnicy i jelit, zwłaszcza jelita cienkiego, stosowanym w
zaburzeniach czynnośc i ruchowej przewodu pokarmowego, refluksie żołądkowo
przełykowym, w dolegliwościach na tle przepukliny rozworu przełykowego, zgadze,

zapaleniu błony ś luzowej żołądka, nudn ośc iach /wymiotac h różnego pochodzenia,
niewydolności wpustu

żołądka,

zaparciach wynikających ze słaz
bej pe

yki

..-----
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•

jelita grubego, atonii żołądka, zaburzen iach perystaltyki jelit po operacjach jamy
b rzuszn ej. Jest st osowany jako lek pomocniczy w chorobie wrzodowej żołądka i
dwunastnicy, w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego oraz w zapob iegan iu
nudn ośc i o m i wymiot om w okresie poza biegowym lu b zw iąza n ych z chemioterap i ą

nowotwo rów.
Podobna uwaga dotyczy chlorowodorku werapam ilu, który j est lekiem o
działaniu

antya rytm icznym,

antagonistą

kanałów

wapn iowych

wazodilatacyj nym, zwa ln iającym akcję serca, obniżającym

o

działaniu

c i śnienie tętnicze krwi,

stosowanym w leczeniu n adc i śn i en i a tętniczego przy zaburzeniach rytmu serca, w
chorobie wieńcowej, a szczególnie w jej postaci naczyn iosku rczowej, w leczeniu
kardiomiopatii , n adciś ni e ni u płucnym, hamowaniu czyn n ości skurczowej macicy.
W wynikach recenzent prosi o ponowne sprawdzenie czy faktycznie pomiędzy
bada nym i grupami w zakresie wieku ( 17.85 +/- 0.43 lat vs 17.19+/- 0.88 lat)

i

wzrostu (164.30+/- 5.26 cm vs 163,58+/- 4.96 cm) zaistniały różnice istotne
statystyczn ie.
Kolejna

uwaga

recenzenta

dotyczy

powtarza l ności/

wiarygodności/przydatności oceny wyso k ośc i błon y ś luzowej macicy w badan iu USG

podczas krwawien ia miesiączkowego (badanie to wykonywano pomiędzy 2-5 dniem
cyklu)
Drobne błędy literowe mają charakter epizodyczny (np. strona 16 akapit 2
wers 2: jest endorfniny a powinno być endorfiny, strona 39 nazwa włas n a podana
jest z małej litery : cobas e 4 11 , strona 43 akapit 2 oraz tabela IV stron a 44: jest 39.920.50 a powinno być 39.9+/ - 20.50), co oczywiście nie umniejsza wartości
merytorycznej dysertacji i związane jest z skład em/ła m a ni em stron monografii na
etapie edycyjn ym/ korekty/ wydawn iczym .
Pozycje bibiografi czne opisa ne zosta ły niejednolicie. Znakomita większość z
nich ma opis wzo rowany na bibliografii bazy PubMed (ponad 50 pozycji), część z
nich jest typowa dla układu Ginekologii Polskiej, niektóre trudn o sk l asyfi kować . W
pozycji 50, 75, 105 oraz 131 brakuje numeracji stron. Dwie publi kacje zostały
wyda ne w języku c hiń sk im (poz. 77 oraz poz. 106) - recenzent rozum ie, że badaczka
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skorzysta ła w tym p rzypadku z tłuma czenia ang ielskiego. W POZYCJI 76 podano

dwukrotnie rok wyda nia (2015).

Wnioski końcowe-podsumowanie:

Mając na uwadze aktywność naukową i zawodową lekarza medycyny Agaty

Sid ło-Stawowy,

oceniam

pozytywnie

przedstawiona

rozprawe

doktorska

stwierdzam, że spełnia ona wszystkie wymogi stawiane kandydatowi do uyskania
stopnia doktora nauk medycznych .
Rozprawa doktorska lekarza medycyny Agaty Sidło-Stawowy jest nie tylko
wartościowym, ale również innowacyjnym dokonaniem naukowym, o dużej sile
przełożenia uzyska nego wyniku eksp erymentalnego na praktyczne postępowanie

kliniczne i stanowi nowatorski i twórczy wkład umoż li wiaj ący kli nicyst om zrozum ienie
zjawisk warunkujących patomechanizm zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt oraz
roli cytok in/ hormonów tkanki tłuszczowej, prolaktyny oraz in suli n ooporności w
etiop atogenezie wtó rn ego braku mies i ączk i , zwłaszcza u pacjentek spełni ającyc h
kryteria PCOs.
Zastosowane metody badawcze, sposób przeprowadzenia analizy statystycznej
uzyskanych danych, jak również treść/wartość poznawcza wn iosków końcowych nie
budzą zastrzeżeń.

Ważka tematyka, biegłość poruszania się w zakresie aktualnej literatury oraz

logika wnioskowania dają kolejny dowód dojrzałości naukowej doktorantki. Autorka
p rezentuje

w

swej

pracy

głębo ki

zasób

nowoczesnej

klinicznych/endokryno log icznych aspektów wtórnego braku
dziewcząt,

wiedzy

dotyczącej

miesiączkowania

przekazanej jasno, precyzyjnie i z właściwą dozą krytycyzmu

u
w

omówieniu/ dyskusji uzyskanych wyników.
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Recenzowana przeze mnie rozprawa potwierdza, ze lekarz medycyny Agata
Sidło-Stawowy

jest nie tylko

doskonałym

klinicystą

ale

również

dojrzałym

odpowiedzialnym badaczem, który doskonale opanowa ł warsztat naukowy.
Kandydatka na stop i eń doktora nauk medycznych wykazała, że potrafi
doskona le

zaplanować

przeprowadzić

każdy

z

etapów

prowadzonego

eksperymentu naukowego, co wskazuje nie ty lko na na głębok i e zrozumienie/a nalizę
naukową badanego problemu medycznego, ale również świadczy o
odpowiedz i a l ności

pOCZUCIU

za swoje dokona nia poznawcze, których ce lem jest przełożenie

uzyskanych wyników na praktykę klini czną .
W oparciu o wniosk i końcowe postawione przez kandydatkę na tytuł na ukowy
doktora

medycyny

stwierdzam,

przemyśleń /a ktywizacji/ko nieczności

ze

zintensyfikowania

ginekologii dziec i ęcej i dz i ewczęcej ,
doktoryzująca

się

problematyka

dysertacja

inspiruje
badań

w

do

dalszych

tym

obszarze

ze względu na fakt, ze podjęta przez

pozostaje w dalszym

ciągu

wyzwaniem

dla

specja listów z zakresu endokrynologii g inekolog icznej wieku rozwojowego.
W oparciu o powyższe uznaję za uzasadnione przedłożenie Wysokiej Radzie
Wydziału Nauk o Zdrowiu Ś l ąskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

wniosku o dopuszczenie lekarza medycyny Agaty Sidło- Stawowy do dalszych et apów
przewodu doktorskiego, ze pełną św iadomością, że spełnia ona wymogi Ustawy o
Stopn iu Naukowym i Tytułach Naukowych.
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