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  Praca na stopień doktora: 

„Wpływ nawyków żywieniowych na stężenie wybranych mikroelementów i całkowity 

status antyoksydacyjny u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa” 

 

      

 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa stanowi przewlekłe i postępujące schorzenie, 

które polega na zbyt wczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek, tworzących funkcjonalne 

połączenia kręgów. Schorzenie to wyraźnie obniża jakość życia pacjentów i jest jedną z 

najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa. Z danych opublikowanych w 

ostatnim czasie wynika, że choroba ta dotyczy połowy populacji Polski w wieku powyżej 55 

lat oraz prawie 100% osób w wieku powyżej 65 lat. W związku z tym schorzenie to stanowi 

nie tylko istotny problem medyczny, ale również społeczny.  Dotychczasowa wiedza na temat 

tego schorzenia wskazuje, iż głównymi czynnikami ryzyka predysponującymi do jego 

rozwoju są: zaawansowany wiek, otyłość, wykonywany zawód, przebyte urazy, niska 

aktywność fizyczna oraz nieodpowiednio zbilansowana dieta. Sposób odżywiania pacjentów 



z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa powinien w pierwszej kolejności skupiać się na 

ograniczaniu kaloryczności diety, celem obniżenia masy ciała oraz dostarczaniu składników o 

właściwościach antyoksydacyjnych i pozwalających obniżać stan zapalny, zwłaszcza w 

obrębi chrząstki stawowej.  

 W związku z powyższym podjęcie badań dotyczących oceny zależności pomiędzy 

całkowitym statusem antyoksydacyjnym (TAS), stężeniem wybranych mikroelementów (Zn, 

Cu, Se i Mn) w surowicy krwi osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, analizą ich 

sposobu odżywiania a stanem klinicznym może w znaczący sposób poszerzyć stan wiedzy na 

temat prewencji chorób zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego.  

   Przedstawiona do oceny dysertacja doktorska liczy łącznie 134 strony, z czego 43 

strony stanowi część teoretyczna. Układ pracy jest typowy dla tego typu dysertacji i zawiera 

wykaz stosowanych skrótów, wstęp, założenia i cel pracy, w części doświadczalnej materiał i 

metodykę stosowanych badań, wyniki i ich dyskusję, wnioski, streszczenie w języku polskim 

i angielskim, piśmiennictwo, wykaz tabel i rycin oraz załączniki.  

 W części teoretycznej Doktorantka scharakteryzowała chorobę zwyrodnieniową 

kręgosłupa, skupiając się na jej epidemiologii, czynnikach ryzyka oraz etiopatogenezie i 

obrazie klinicznym schorzenia. Następnie opisała aktualne możliwości leczenia z podziałem 

na metody niefarmakologiczne oraz farmakologiczne. Jako farmaceuta pozwolę sobie zwrócić 

uwagę na bardzo fachowe i ciekawe opracowanie części dotyczącej zastosowania środków 

leczniczych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. W dalszej części Doktorantka w 

sposób zwięzły i treściwy scharakteryzowała znaczenie diety w chorobie zwyrodnieniowej 

kręgosłupa oraz zwróciła uwagę na istotną rolę stresu oksydacyjnego w rozwoju tego 

schorzenia. Ostatni fragment części teoretycznej został poświęcony skróconej charakterystyce 

pierwiastków mogących mieć potencjalne znaczenie w rozwoju opisywanej jednostki 

chorobowej.  

 W następnej części pracy Doktorantka przedstawiła cel pracy, który zakładał ocenę 

zależności pomiędzy całkowitym statusem antyoksydacyjnym (TAS), stężeniem wybranych 

mikroelementów (Zn, Cu, Se i Mn) w surowicy krwi, czynnikami żywieniowymi i 

środowiskowymi (np. paleniem papierosów) oraz stanem klinicznym osób z chorobą 

zwyrodnieniową kręgosłupa. Główny cel pracy Doktorantka postanowiła zrealizować poprzez 

sześć celów szczegółowych: 

1. Ocenę sposobu żywienia osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa w porównaniu do 

obowiązujących norm.  



2. Ocenę całkowitego statusu antyoksydacyjnego osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa 

w porównaniu do TAS u osób zdrowych.  

3. Ocenę stężenia wybranych pierwiastków (Zn, Cu, Se i Mn) w surowicy krwi osób z 

chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa w porównaniu do stężenia tych pierwiastków u osób 

zdrowych.  

4. Ocenę wpływu nawyków żywieniowych na stężenie badanych pierwiastków i TAS w 

surowicy krwi.  

5. Ocenę wpływu czynników takich jak: wiek, wskaźnik masy ciała (BMI), narażenie na dym 

tytoniowy, na stężenie wybranych pierwiastków i TAS w surowicy krwi.  

6. Poszukiwanie korelacji pomiędzy stanem klinicznym pacjentów a stężeniem badanych 

parametrów w surowicy.  

 Część doświadczalna została opracowana bardzo skrupulatnie i zawiera opis 

analizowanego materiału badawczego i stosowanych metod, wyniki i ich omówienie, 

dyskusję oraz wnioski. Badaniami objęto łącznie 130 osób dorosłych w wieku 21-73 lat, z 

których 90 osób stanowiło grupę badaną – pacjentów leczonych z powodu choroby 

zwyrodnieniowej kręgosłupa w poradni neurologicznej „Kendron” w Białymstoku. Pozostałe 

40 osób stanowiło grupę kontrolną, odpowiednio dobraną pod względem płci, wieku, masy 

ciała oraz procentowego udziału osób palących i niepalących w stosunku do grupy badanej. 

Warto podkreślić, że na przeprowadzenie omawianych badań uzyskano zgodę Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr. R-I-002/97/2017 oraz pisemną 

zgodę wszystkich pacjentów biorących udział w badaniach. Wśród badanych osób 

przeprowadzono 24-godzinne wywiady żywieniowe, a następnie przy pomocy Albumu 

Fotografii Produktów i Potraw oraz programu komputerowego Dieta 5.0 oceniono wybrane 

parametry racji pokarmowych pacjentów. Dodatkowo od osób z grupy badanej oraz 

kontrolnej pobrano krew żylną, a następnie oznaczono w niej zawartość Cu, Se, Zn i Mn z 

wykorzystaniem metody AAS oraz określono parametr TAS z zastosowaniem techniki 

spektrofotometrycznej. Zastosowana technika oznaczania mikroelementów została 

sprawdzona pod kątem dokładności z zastosowaniem certyfikowanego materiału odniesienia 

Seronorm 1309438 – obliczono % błędu oraz współczynnik zmienności. Warto podkreślić, iż 

zastosowana procedura oznaczania mikroelementów była odpowiednia biorąc pod uwagę 

rodzaj oznaczanych pierwiastków oraz analizowany materiał, co potwierdzają wyniki kontroli 

dokładności metody przedstawione w Tabeli 6. Otrzymane wyniki zostały poddane analizie 

statystycznej z zastosowaniem testów parametrycznych i nieparametrycznych, co zostało 

dokładnie opisane w rozdziale 3.5.  



 Wyniki uzyskanych badań Doktorantka bardzo czytelnie i przejrzyście przedstawiła w 

formie pięciu głównych rozdziałów dotyczących oceny sposobu żywienia osób z chorobą 

zwyrodnieniową kręgosłupa, parametru TAS krwi osób z grupy badanej i kontrolnej, stężenia 

wybranych pierwiastków w ich surowicy, stężenia TASu oraz wspomnianych pierwiastków w 

surowicy w odniesieniu do stanu klinicznego oraz zależności pomiędzy parametrem TAS i 

stężeniem wybranych pierwiastków we krwi osób chorych a ich nawykami żywieniowymi. 

Otrzymane wyniki zostały zestawione w postaci tabel oraz rycin, co znacznie ułatwia ich 

interpretację. Łącznie dysertacja zawiera 25 tabel oraz 24 ryciny. W oparciu o uzyskane 

rezultaty badań Pani mgr Magdalena Biegaj przeprowadziła dyskusję odnosząc ją również do 

efektów badań opisanych w piśmiennictwie zagranicznym i krajowym. Muszę przyznać, że 

pomimo bardzo dużej liczby uzyskanych danych oraz wnikliwej analizy statystycznej 

dyskusja została przeprowadzona w sposób wzorowy, gdzie Doktorantka bardzo trafnie 

zwróciła uwagę na najważniejsze wnioski płynące z otrzymanych wyników. Dobór i liczba 

pozycji piśmiennictwa (200) jest typowy dla tego typu opracowań, a sposób cytowania jest 

prawidłowy. Natomiast godny pochwały jest fakt, iż prawie 70% pozycji pochodzi z ostatnich 

10 lat. Tak duża liczba uzyskanych danych w połączeniu z wnikliwą analizą statystyczną 

pozwoliła na sformułowanie licznych wniosków:  

1. Sposób odżywiania osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa jest nieprawidłowy i 

wymaga modyfikacji.  

2. Częstość spożycia określonych grup produktów spożywczych może w istotny sposób 

wpływać na stężenie wybranych pierwiastków i całkowity potencjał antyoksydacyjny 

surowicy krwi. 

3. Wykazano związek między płcią żeńską a obniżoną wartością parametru TAS w 

surowicy krwi, zarówno osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, jak i osób 

zdrowych.   

4. U osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa występuje obniżone stężenie cynku i 

miedzi w surowicy krwi. 

5. Podwyższone stężenie manganu w surowicy krwi może wiązać się z gorszym stanem 

klinicznym chorych na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa.  

6. Palenie papierosów miało wpływ na obniżenie stężenia miedzi u osób badanych. 

7. Wiek ma wpływ na obniżenie parametru TAS, cynku, manganu oraz wyższy stosunek 

Cu/Zn w surowicy krwi.  

 



Należy podkreślić, iż praca została napisana w sposób bardzo staranny. Brak jest 

błędów stylistycznych oraz interpunkcyjnych. Układ pracy oraz opis poszczególnych 

etapów badań został przedstawiony w sposób bardzo przejrzysty, co znacząco ułatwia 

zapoznanie się z tak dużą liczbą zestawionych danych. Z obowiązku recenzenta pozwolę 

sobie zwrócić uwagę na niewielkie błędy i nieścisłości: 

1. W wykazie skrótów nie powinno się wstawiać symboli chemicznych 

pierwiastków, gdyż są one powszechnie znane. 

2. Rozdział 1.1.2. (str. 11) – wśród czynników ryzyka Autorka wskazuje 

zaburzenia hormonalne, jednakże nie rozwija tej myśli i nie wskazuje oraz nie 

opisuje hormonów, których zaburzenia mogą stanowić czynnik ryzyka rozwoju 

choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.  

3. Rozdział 1.1.2. (str. 11) oraz w wielu miejscach w pracy Doktorantka wskazuje 

wit. A jako substancję o właściwościach antyoksydacyjnych. Gwoli ścisłości 

należy wyjaśnić, że nie jest ona antyoksydantem. Takie właściwości posiada 

prowitamina A, czyli β-karoten.  

4. W części 1.2.1.2. Autorka używa sformułowania „Fizykoterapia”, by na końcu 

rozdziału 1.2.1.4. użyć określenia „fizjoterapia”. Należy jednakże pamiętać, że 

te dwa określenia nie powinny być stosowane zamiennie, gdyż fizjoterapia jest 

pojęciem szerszym, oznaczającym zawód i dziedzinę ochrony zdrowia. Zasadne 

byłoby na początku rozdziału 1.2.1. (Leczenie niefarmakologiczne) wyjaśnienie, 

iż fizykoterapia jest jedną z metod terapeutycznych stosowanych w ramach 

fizjoterapii.  

5. str. 31 – Wenlafaksyna nie należy do grupy Trójpierścieniowych Leków 

Przeciwdepresyjnych.  

6. str. 39 – poz. Sałaga-Pylak i wsp. – brak roku publikacji.  

7. str. 40 – selen pojedynczo jako pierwiastek nie posiada właściwości 

antyoksydacyjnych. Działanie takie wykazują jedynie enzymy (np. peroksydaza 

glutationowa), w skład których wchodzi ten mikroelement.  

8. W rozdziale 3.4.4. Kontrola dokładności należałoby wpisać na podstawie ilu 

prób określono dokładność zastosowanej metodyki. Z ryc. 2,3, 4 i 5 wynika, że 

przeprowadzono w tym celu 6 oznaczeń, co jest ilością odpowiednią dla tego 

typu analiz.  

9. Sformułowanie „złe odżywianie” należałoby raczej zastąpić bardziej fachowym 

określeniem „nieprawidłowe odżywianie”. 



Wymienione powyżej nieścisłości i usterki nie obniżają wartości merytorycznej pracy, 

która zawiera wiele elementów świadczących o tym, że jej Autorka nabyła umiejętności 

potrzebne w pracy naukowej, zarówno w zakresie planowania i prowadzenia badań, 

analitycznego podejścia do nowych metod i zjawisk, jak i ich oceny oraz interpretacji.    

Podsumowując pragnę podkreślić wielokierunkowość prowadzonych przez Panią mgr. 

Magdalenę Biegaj badań związanych z oceną zależności pomiędzy sposobem odżywiania, 

pobraniem wybranych składników odżywczych oraz ich stężeniem w surowicy w grupie osób 

z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa w powiązaniu z ich stanem klinicznym. Na uwagę 

zasługuje również próba skorelowania potencjału antyoksydacyjnego surowicy krwi ze 

stanem klinicznym osób chorych. Wykorzystane w pracy metody i narzędzia badawcze 

spełniają wysokie kryteria i zostały umiejętnie użyte. Godne pochwały jest również 

odpowiednie wnioskowanie, gdzie Doktorantka wykazała się umiejętnością w dostrzeganiu 

ograniczeń zastosowanej metodyki, zwłaszcza w odniesieniu do oceny sposobu odżywiania 

badanej populacji. Badania przeprowadzone w ramach przedstawionej do oceny Dysertacji, 

dzięki poprawnemu planowaniu, odpowiedniemu doborowi grup badanych oraz zastosowaniu 

nowoczesnej aparatury są na wysokim poziomie. Doktorantka zrealizowała postawione na 

wstępie cele, a recenzowana rozprawa doktorska mgr. Magdaleny Biegaj pt. „Wpływ 

nawyków żywieniowych na stężenie wybranych mikroelementów i całkowity status 

antyoksydacyjny u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa” w pełni odpowiada 

warunkom określonym w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 roku poz. 

1789 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 

2018 roku w  sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora  (Dz. U. z 2018 roku poz. 261), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce ((Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1818). 

W związku z powyższym przedkładam Panu prof. dr hab. Sławomirowi 

Terlikowskiemu, Dziekanowi Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku, wniosek o dopuszczenie mgr. Magdaleny Biegaj do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego, a także ze względu na interdyscyplinarność przeprowadzonych badań w ramach 



niniejszej pracy oraz wysoką wartość poznawczą z nich płynącą, o rozważenie przez Pana 

Dziekana możliwości przyjęcia jej z wyróżnieniem.   

 

 

Dr hab. n. farm. Wojciech Koch 

 

 

 

 

     


