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pt. o`em S同朋Jinkゆm血ego chorych z otyfo軸O他銘ym細

po伽nych佃pαmSfopow句的血wow匂resck印ね畑伽調

p「zedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska jest inte「es山aca i udana p「6ba

ok「estenia 「oli prerehab胴a画u chorych z otylo§cia oIbrzymia poddawanych

Zabiegowi ope「acyjnemu・

Otylo§6 jest chorob争p「zewIek-争i jest ona jednym z g16wnych probiem6w

zd「owotnych we wsp6tczesnym §wiecie, P「Zybierajac rozmiary pandemii. Otylo§6

niesie za soba szereg p「oblem6w zdrowotnych, ktore obejm喧m・ in cuk「ZyC? tyPu町

nadcisnienie tetnicze, hipe輔Pidemie oraz ich nastepstwa w POStaCi uda「u m6zgu’

cho「oby niedokrwiennej serca czy stiuszczenia watroby・ Dodatkovro stwierdzono

dodatni争ko「e-aQi? POmiedzy wystepowaniem otyto§ci・ a ZaPadaIno§ci争na kilka

rodz∈崎W nOWOtwO「6w Nadmia「 tkank同uszczowej w o「ganizmie jest takZe

przyczyna sze「egu scho「zeh uk'adu mie§niowo-SZkieietowego. Ut「udnione

po調SZanie oraz zmnlqSZOna Wydolno§6 k「唾eniowo-Oddechowa updsledz説

codzienne funk匂OnOWanie os6b otylych. Cho「Zy CZeStO SkarZa si? na Stany

dep「eswhe, Zabu「zenia nastrQiu o「az zani之One POCZuCie wlasnej wartoSci.

Podsumow塙C, konsekwenqia otylo§ci jest pogo「szenie jako§ci之ycia’POStePし嶋ca

niesp「awno§6 a w ostateczno§ci zwiekszone ryzyko przedwczesnego zgOnu.

§miertelno§6 zw車zana z nadmiema mas争ciata wynosi w Eu「OPie okoto 7’7%' CO

oznacza,之e §rednio l na 13 zgon6w jest wynikiem otylo§ci.

W leczeniu zachowawczym niefamakoIogicznym otylo§ci kluczowym

elementem prowadzapym do redukQii masy ciafa u paQient6w jest zmiana nawyk6w

zywienIOvyCh o「az wp「cwadzenie aktywno§ci fizycznej・ Du之争ro吟w te「apii odgrywa



r6wnie之PSyChiczne nastawienie paQjenta, POniewa之SPO「a CZe§6 os6b otylych

StanOWia ludzie, dIa kt6rych jedzenie jest swoistym ukqieniem dIa p「ObIem6w czy

St「eS6w. Wla§nie z tego powodu nieoceniona jest pomoc psychoioga, kt6「y mo之e

POm6c we wprowadzeniu i utrzymaniu zmian w stylu之ycia osoby z oty書o§cia [16].

Korzystny wpt)N na WytrWatO§6 w postanowieniach ma 「6wnie之WSParCie rodziny,

PrZyjaci61 czy udzial w grupach samopomocy

U cze§ci cho「ych mo之na zastosowa6 1eczenie fa「makoIogiczne otyloSci. W

P「ZyPadku, kiedy p「6by leczenia zachowawczego okazuja sie nieskuteczne, Chorzy z

Otylo§ci争mog争by6 kwalifikowani do Ieczenia operacyjnego. Jedn争z wiodapych

OPe「aQji ba「iatrycznych o cha「akterze rest「ykcyjnym jest Iaparoskopowa喝kawowa

「esekQja之Otadka (ang. Laparoscopic SIeeve Gastrectomy - LSG). Powγ之SZa metoda

byii ope「OWani wszyscy chorzy zakwalifikowani do badania.

Rehab岨aQia stanowi uzupetnienie leczenia chi「urgicznego i wa「unk山e dobre

funkQjonowanie paQjenta po zabiegu Iapa「OSkopcwej resek中之ctadka・ Aby przynie§6

OPtymalny 「ezultat, te「aPia powima by6 indywiduaInie dostosowana do stanu i

mo之Iiwo§ci paQjenta. Dopelnieniem dia wiekszo§ci zabieg6w chi田「gicznych,

POm岬laC OPe「aQje nag書e, b?dzie postepowanie 「ehab冊acyjne przed-　O「aZ

POOPeraCyjne. Celem rehab帥ta画　przedoperacyjnej jest psychiczne i fizyczne

P「ZygOtOWanie paQjenta do planowanego zabiegu, WP「OWadzenie 6wiczeh ju之na tym

etapie, gdzie jeszcze nie ma ograniCZen Wynik争iacych z samej procedury operacyjnej

SPraWia,之e paQient du之O tatwi匂Wykon山e je po zabiegu, POniewa之ZOStal z nimi ju之

WStePnie zaznalOmIOny Do g16wnych zadah fizjote「apII W Ok「esie poope「acyjnym

naIe之y:　ZaPObieganie powiklaniom ptucnym,　StOSOWanie post?POWania

P「ZeCiwzakrzepowego, a tak之e przyw「acanie og6in匂　SP「aWnO§ci cho「ego-

Rehab冊aQj? POOPeraCyjna w p「ZyPadku Iaparoskopowej resek画之ctadka powimo

Sie wp「owadza6 ju之W ZeroWej dobie zabiegu, a naStePnie stopniowo rozszerza6.

Zar6wno w okresie przed- jak i pooperacyjnym f碕Ote「aPia obejmuje: 6wiczenia

Oddechowe, 6wiczenia odksztuszania i efektywnego kaszlu, nauke stabiliza申rany

POOPeraCylnq, CWICZenia p「zecivvzakrzepowe, PIOnlZaqe.



Rozp「awe doktorsk争「OZPOCZyna, Obok spisu t「eSci 「OZbudowany wstep (16

StrOn).

P「zedstawione sa zalo之enia podejmowanych badah i sfo「mutowany竜h cei,

kt6rym bylo ocena zmian w zakresie skladu masy ciaia, tOieranql WySilku fizycznego

OraZ aktywno§ci fizycznej u chorych we wczesnym ok「esie pooperacyjnym po

Iaparoskopowej 「ekawowej 「esek画之Otadka z powodu otyloSci olbrzymIq.

Do badania wlaczono wstepnie lO3 kolejnych chorych zakwalifikowanych do

Iaparoskopow匂∴r?kawowej 「esekQji　之Otadka z powodu otylo§ci oibrzymlq.

Ostatecznie, Ze WZgiedu na zmiany organizacyjne szpitaIa z powodu pandemii

COVID 19 wszystkie etapy badania ukohczylo 50 chorych, W tym 42 kobiety i 8

m?之CZyZn.

U wszystkich chorych zebrano wywiady chorobowe, Ze SZCZeg6lnym

uwzgIednieniem cho「6b wspdistniejacych, Cha「akte「u wykonywanej p「acy l CZaSu

trwania otylo§ci. Nast?Pnie 「6wnie之　u wszystkich chorych p「Zed zabiegiem

OPe「aCyjnym oraz w 3 i 6 miesiapu po zabiegu oznaczano obw6d pasa, bjoder,

ramion i ud, i p「zeprowadzono anaIize sktadu ciala oraz ok「e§Iono:

・ POZiom toIeranQji wysitku (test 6 minutowego ma「SZu - 6MV¥什〉,

・ Subiektywne odczucie intensywno§ci wysitku (SkaIa Borga) o「az

・ POZiom aktywno§ci fizycznej w ciagu ostatnich　7　dni (Mi?dzynarodowy

Kwestiona「iusz Aktywno§ci Fizyczne十IPAQ〉.

Opis metodyczny przeprowadzonych badah jest wyczerpujacy i poprawny (4

St「Ony〉, Generalnie vyniki badah, Zar6wno ryciny, tabele, ich opis i tekst,

P「Zedstawione sa pop「awnie i czyteInie. Uzyskane wyniki opisano w rozprawie na 56

St「OnaCh.

Stwie「dzam,之e wnioski sa p「awidlowo sfo「mu†owane i w petni

udokumentowane wynikami p「zep「owadzonych badah a sa nastepuj争ce:

1.　U znacznej wi?kszo§ci chorych poddanych lapa「OSkopowej rekawowej 「esekQji

之Qladka stwie「dzono we wczesnym ok「esie po zabiegu istotny spadek warto細



WSkaZnika masy ciafa o「az zawarto§ci tkanki tluszczowej z jednoczesnym

Znamiennym obni之eniem ilo§ci bezttuszczowej masy ciala. Dotyczyto to

ZWtaSZCZa Cho「ych z n争jwieksza redukQj争cie之a田　Ciala przed zabiegiem

OPe「aCylnym.

2. Istotnemu zwiekszeniu, u WiekszoSci chorych we wczesnym okresie po

Iaparoskopowej 「ekawowe上resek中　之ofadka, ulegiy aktywno§6 fizyczna i

tole「anQja wysiIku fizycznego,

3. Vvyniki anaiizy skladu ciaia wskaz喧　na konieczno§6　poc晦Cia p「6by

OP「aCOWania zestawu 6wiczeh zapobiegaj争cych spadkowi ilo§ci bezttuszczowej

masy ciala u chorych we wczesnym okresie po iapa「OSkopowej 「ekawowej

「esek匂i之Otadka.

Praca zawie「a 2-Stronicowe st「eszczenie w jezyku poIskim i angielskim oraz

l1 2 pozy句pi§miennictwa.

Zalo之eniem p「acy byla ocena zmian w zakresie skladu masy ciala, tOle「anqI

WySitku fizycznego oraz aktywno§ci fizycznej u chorych we wczesnym okresie

POOPeraCvinym po Iaparoskopowej 「ekawowej resek中之Otadka z powodu otyto§ci

Olb「Zymiej. CeI ten zostal przez Autorke osiagniety

W podsumowaniu stwierdzam,乏e mgr Magda Tkaczyhska jest w pelni

uksztaltowanym pracownikiem naukowym, Zd○○nym do rozwiazywania

Ztoわnych probiem6w badawczych. JQj rozp輪wa doktorska ma charakter

Oryginalnej dobrQj pracy kIinicznej spelni雪j亀cej wszelkie kryteria stawiane

rozprawom doktorskim。 Dlatego te乏zWracam Sie do Wysokiej Rady Dyscypiiny

Nauki o Zdrowiu Coliegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersyte書u Mikol車ia

Kopemika w lbruniu o dopuszczenie mgr Magde lkaczy向ska do daIszych

etap6w przewodu doktorskiego.
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