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Tytuł rozprawy: ,,Stężenie wybranych makroelementów i pierwiastków toksycznych

oraz obraz spektroskopii rezonansu magnetycznego u osób z chorobą zrł,yrodnieniową

kręgosłupa'o

Praca zrealizowarlazostaław Zal<Ładzie Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w

BiaĘmstoku.

Pojęcie ,jakości Ęcid' (quali§ of life) zaczęło pojawiać w piśmiennictwie w latach

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku i było synonimem ,,dobrego Ęcia". Z

czasem zyskało szersze znaczenie poptzęz wprowadzenie nowych kryteriów, tj.

wykształcenie, samopoczucie cz1 zdrovme. Świato*a Orgarizacja Zdrowia (WFIO) określiła

pojęcie ,jakości Ęcia" jako ,,postrzeganie przez zainteresowanych osobników ich pozycji w

Ęciu,w kontekście norm kulturowych i układów, w kt(lrych oni Ęjąi w stosunku do celów

Ąciowych, oczekiwń, standardó#'. Poniewuż jednakjakośó Ęcia według definicji WHO

obejmuje wszystkie aspekty Ęcia człowieka, w naukach medycznych częściej posługujemy

się pojęciem jakości Ęcia zależnej od stanu zdrowia (HRQOL, ang. health-related quality of

life). Definicja HRQOL opiera się na definicji zdrowia wg WHO, która mówi, że zdrowre jest

to stan pełnego dobrobytu ftą,cznego, psychicznego i społecznęgo, a nie tylko nieobecności

choroby. Kużdy człowiek, bez względu na rasę, religię, przekonania poli§czne, waruŃi

ekonomiczne czy socjalne, ma prawo do najlepszego możliwego stanu zdrowia.

Przewlekłe choroby układu kostno-śtawowego, plołączone zńaszcza z występującym

pruęz cały czas bÓlem, oraz towarzyszącę im zńutzenia mobilności, poczucie osamotnienia,

nieprzydatności, bezradności i lęk o przebieg choroby, w znacznym stopniu wpływają na

jakość Ęciatych osób rozumianą wieloaspektowo, stosownie do określeń tego procesu.
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Zmiany zwl.rodnieniowe w obrębie kręgosłupa. ,rdpolviedzialne w znacznl'lx Slopniu

za występowanie bólu, pojawiają się u połowy populacji powl,ze.i 50 roku życia.llatotlliast ptl

6_5. roku życia dotyczą prawie kazdego. Cotaz częściej choroba dotyka osoby powyzej 25.

rciku zycia" Występowanie wszęlkich zmlan w obrębie kręgosłupa określane ,jes1 częsttl

epidemią naszych czasów. Warto podkreślić. iż choroba zwl,rodnienioił'a kręgoshrpa .jest

degenerac,vjnym schorzeniem pror,ł,adzącym do zmlan nieodwracalnych^ zarólvnt-'t w' jcgt;

strukturze. jak i l'unkcjonowaniu. Dotyka struktur 1.akich jak: krążki nriędzykręgowe.

rvięzadła. staw1, oraz trzony kręgów, prowadząc do ich przedwczesnego starzenia i zużycia.

Choroba ma charakter postępujący.

Etiologia schorzeń kręgosłupa jest wieloczynnikorva. Zespoł.v bólowe kręgosłupa są

rłl,nikiem postępujących zmian w trybie zycia rł,spółczesnego człor,r,ieka - nr.in, lrrakierrr

czasu na odpoczynek, brakiem snu, siedzącego trybu życia, stresu, otyłości i nieodporviedniei

diet1,. Problem ten dotyczy przede wszystkim nrieszkańców państw- rozrł,iniętvch.

zurbanizc,llł,arrych i uprzemysłowionych. Częstotliwośó występow,ania zespołów 6o1ulł,.vch

kręgosłupa w_armusza konieczność wieloaspektolvego rozważęnta tego probiemu i nałozenia

szczegó lnego nacisku na profilaktykę.

W związku z poluy,ższym podjęcie w/w tematu pracy doktorskiei przez. panią N'Iartę

.Iakclrritrk i,łldaje się być szczególnie istotne i w pełni u,zasadnione. Autorka rł, swo.ie.i prac.v

dokonała oceny naw-yków Ąrł,ieniowych i spozycia wybran_vch w-itamin i składników'

mineralnych w diecie osób z chorobą zwyrodnienigu,ą sta\.vólł, kręgosłupa, oceny stęzenia

wybranych makropierwiastków (Ca. Mg) oraz pierwias;tków toksycznych (Pb. Cd. Ilg) rł'c

krrłi badanych osób oraz określiła ich korelację z postępem choroby, zarór.vno z nasileniem

dolegliw,ości bólowych, jak i zmianami degeneracyjnymi kręgosłupa w, obrębie odcinka

lędźwiorł,ego.

Przedstawiona do oceny rozplawa naukowa obejmuje 145 stron. Treśc pracy,w pełni

odpowiada tematowi określonemu w- tytule. Ukłac1 pracy jest typor.ły dla prac doktorskiclr.

Praca zawiera 1ż rozdziałów. wśród którycli rłyróżnianry: w-stęp (31 stron), załoźcnia i cele

placy (1 strona). materiał i metody badań (8 strorr). wyniki (27 strony), omówierrie w_łrrikllw i

dyskusia (30 stron), unioski (1 strona). streszczenie (3 strony). piśmiennictwt,l (21 stron) oraz

spis tabei i rycirr, aneks obejmuriący 3 zaŁącz,nlki. O metytorycznym przygotcirł,anirr

Doktorantki do ręalizacii badań świadczy bardzo inlleresująca częśc teoretyczna prac}",
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obejmująca Wstęp (strony od 7 do 38), Doktorantka w sposób staranny i czytelny

przedstawiła dane doĘczące anatomii odcinka Iędźwiowo -ktzyżowego kręgosłupa, definicji

choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, epidemiologii, obtazu klinicznego, metod

diagnos§cznych orźrz sposobów leczenia. Podjęła się prtiby oceny moźliwego wpływu diety i

poszczegóInych składników odĘwczych: witamin i strrładników mineralnych, ale również

pierwiastków toksycznych na ryzyko rozwoju i postęp procesu chorobowego u pacjerńow z

chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Następnie przedstawiła cel ogólny i 8 celów

szczegółowych prezentowanej pracy. Stwierdzam kompletność celów i ich istotną wartość

prakĘczrlą.

W badaniu wzięło ldział 130. osób w wieku od2I do 83 r.ż., w tym 90. pacjentów

ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa (w oparciu o wywiad, badanie

przedmiotowę oraz badanie rezonansem magnetyczstym) oraz 40 osób zdrowych (grupa

kontrolna). Narzędzie bńawcze stanowił kwestionariusz ankiety doĘczący danych

demograficznych, palenia papierosów, 24-godzirrnego wywiadu zywieniowego oraz

nawyków Ęwieniowych doĘczących częstotliwości spoĘwania poszczególnych grup

produktów spoĘwczych (załącznik 2). Zebrane dane zostaĘ poddane analizie jakościowej i
,ilościowej. W celu oceny występowania ryąlka/prawdopodobieństwa niedoborowego

spoĘcia witamin z grupy B (B1, F.2, B3, F'6. BI2, foliany) oraz makroelementów (sodu,

potasu, wapnia fosforu i magnezu) Doktorantka zastosowała metodę odcięcia z

uwzględnieniem norm średniego spożycia (EAR) oraz wystarczĄącego spożycia (AI). Do

oceny nasilenia dolegliwości bólowych Doktorantka wykorzystała metodę z zastosowaniem

skali wzrokowo-analogowej VAS (zńącznik 3)

W mojej opinii dużą wartością prowadzonych badan .|est umiejętnośó celnego połączenia

badań ankietowych zbadaniami analitycznymi. Stężeni.e wybranych pierwiastków we krwi

badanych osób Pani Marta Jakoniuk oznaczyła z v,rykot,zystaniem metody atomowej

spektrometrii absorpcyjnej (FAAS) z atomizacją w płomieniu acetylenowo-powietrmym (Ca,

Mg), oraz techniką bezpłomieniową z ńomizacją elektrotermiczną w kuwecie grafitowej (Cd

i Pb) z korekcją tła Zęemana. Stężenie Hg we krwi zostało o7naczone metodą atomowej

spektrometrii absorpcyjnej z wykorzystaniem techniki amalgamacji prry uĄciu analizatora

rtęci AMA-245. Wiarygodnośó zastosowanej metody analiqcznej Doktorantka potwierdziła

stosując certyfikowany mateiał odniesięnia. Badania uzyskały akceptację Komisji
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Bioet_vcznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (nr R-I-Oażl97l2a17). Od wszystkioh

osób otrzymano pisemną zgodę na świadomy udział w badaniu (załącznik 1). Podsumolvu.iąc^

dobór grup,v badawczej oraz zastosowanych metod badarvczych uwazam za poprawne.

Uryskane wyniki badań, którę Doktorantka przeclstaw,iła rv części Wyniki. r,ł, tabelach

1-2l otaz na rycinach 1- 1 1, są interesujące i jednocześnie nicpokojące. Doktorantka

analizclu,ała uzyskane wyniki badań wielopoziomowo z wykorzystanienr r,ł, tym ce]rł

odporł,iednich testórł, statystycznych. Stwierdzlła. żę a:; 79oń osab z grup}, badanei i 51olo

osób z grupy kontrolnej charakter5,zowało się nadmierną masą ciała, w tym otyłością

odpowiednlo 25 oń i 8 7o respondentórł,, Warto dodać, cytując za Doktorantką. ze zr,viększenie

I}N'II o 1 kg/m2 powyzej progu ż7 kglm2 wiąże się ze wzrostem ryzyka rozrł,oju chorobr,

zlł,yrodnieniowe,j kręgosłupa o I5Yo.Ponadto kazdę dodatkowe 5 kg podnosi ryzyko rozr.vci.ju

choroby zwl,rodnieniowej stawów o 36%. Doktorantkall1,kazała. ze sposób odz5,,-lł,iania osiib

z chorobą zrłyrodnieniową kręgosłupa jest nieprawidło\Ąy i \łymaga modyfikacji. Dieta

pac.jentórł, nie pokrywała dziennego zapotrzebowania na wapń, magnez oraz potas. .iak

rórł,lriez witamin z grupy B u24oń do 97oń badanych osób. jednocześnie charaliteryzorłała się

zbyt dużą podażą sodu i fosforu. Odpo,,viedlla podaż,witamin z gfupy B wpływa nlitl. ll.ł

poprawę elastyczności stawów. na poprawę gęstości kości. ,,wyciszenie" stanu zapainego.

przeciwdziała uszkodzeniom chondrocytów w modelu o:;teoatlrozy, co w konsekwenc"ji moźe

prowadzić do poprawy, stanu pacjentów, redukcji bólui i w efekcie pozwala na obniżenię

dawek standardowych leków o działaniu przeciwzapalnym, Istotne jest rów-niez zachow-anie

homeostazy i proporcji odpowiednich składników mineralnych. Dla przykłaclu: nadnrierna

podaż sodu zwiększa wl,dalanie rł,apnia i magnezu z moczem. a tym samym moze prowadzic

do obniZenia gęstości kości oraz zwiększenia podatności kości na złamania (odwrotnie.jest w

przvpadku potasu). Nieprawidłowości w pcldaży składnikórv mineralnych mclgą prowaclzić do

upośledzenia tworzenia kości, osłabięnia iclr struktury i z,,abutzęń ich lunkcionowania, a prze7,

to rozwo.iu i progresji choroby zwyrodnieniowej" NIa podkreślenie zasługu.ie takt. żę

omawiając uyniki badań dotyczące realizacji noTm na poszczególne slrładrriki odrywcze. w

części Dyskusja, Doktorantka podaje ścisłę zalecenia zywieniowe, które mają zapclbiegać

lł,ystępowaniu tych niedoborórł,.
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W recenzowanej pracy pani Mańa Jakoniuk przedstawiła wyniki badń korelacji

stęzenia wapnia i magnezu oraz pierwiastków toksycznych: ołowiu, kadmu i rtęci we krwi

badanych osób z poziomem odczuwalnego pruez nich bólu, mierzonego w skali VAS oraz

stopniem degeneracji struktur kręgosłupa obserwowanym w obrazie spektrometrii rezonansu

magneĘcznego. Wykazała, co warto podkreślić, że u osób z chorobą zwyrodnieniową

kręgosłupa występuję obniżone stężenie magnezu w surowicy w stosunku do osób zdrowych,

a prawidłowe stężenie magnezu koreluje z mniejszym nasileniem dolegliwości bólowych.

Stęzenie kadmu we krwi osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa jest wyższe w

porównaniu do osób zdrowych, a palenie jest dodatkolńrym czynnikiem zwiększającym jego

poziom. Doktorantka wykazńa, że u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa występują

zaburzone proporcje pomiędzy stężeniem wapnia i magnezu, a stężeniem kadmu i ołowiu we

krwi. Poziom stłuszczenia wybranych struktur kręgosłupa w obrazie spektroskopii rezonansu

magnetycznego korelował wprost proporcjonalnie z lviekiem, paleniem papierosów oraz

stężeniem ołowiu we krwi pacjentów i odwrotnie proporcjonalnie do stężenia wapnia.

Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie tezy, tż stosunkowo niewielka rcżnica w

średnich poziomach wapnia w surowicy ma znaczenie kliniczne. Niedobory magnezu i
wapnia występujące we krwi pacjentów mogą przyczyniać się zarówno do nasilenia objawów

bólowych, jak i do zintensyfikowania postępu choroby.

Z obowtązku recenzenta muszę przedstawić kilka uchybień i słabszych puŃtów

przedstawionej do oceny dysertacji. IJważam, żę znaczne poCniesienie wartości uzyskanych

danych i ich dopełnienie stanowiłby oznaczenie zaulartosci sodu, potasu, fosforu oraz

witamin we krwi pacjentów i określenie korelacji pomiędzy ich stężeniem, a czynnikarni

środowisko$ymi i żywieniowymi, obrazem spektrometrii rezonansu magnety cznego oraz

nasileniem dolegliwości bólowych odcinka lędzwiowego u osób z chorobą zwyrodnieniową

kręgosłupa. Dodatkowo w świetle zttaczenia występowania otyłości w rozwoju choroby

zwyrodnieniowej kręgosłupa batdzo cenne mogłoby się okazać zaprezentowanie danych o

spozyciu białek, tłuszczów, w tym kwasów tłuszczov,lych zrodziny n-3 i n-6, węglowodanów

oraz wypełnieniu nofln na energię. W mojej opinii informacja doĘcząca charakterystyki

pacjentów biorących udziń w badaniu powinna być zmieszczona w części ,,Materiał i

Metody" (Autorka umieściła w/w dane w części Wyniki (w Tabelach 1-3, na stronach 49-50).

Stwierdzam, drobne błędy edytorskie w części: ,,Piśmiennictwo". Oczywiście chcę
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podkreślić, iZmoje krytyczne uwagi nie wpĘwająna ocenę praey, ale stanowią wskazówkę,

co do możliwości szerszego spojrzenia na problem i możliwości prowadzenia dalszych badań.

podsumowanie

' Podsumowując Llważarn, iż zńożenia i cel pracy zostŃy w pełni zrealtzowane, a

uzyskane wyniki mogą posłuzyć jako cerrne narzędzie do podnoszenia standardów opieki

zdrowotnej i tworzenia w tym celu odpowiędnich programów zdrowotnych i edukacyjnych

dla osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosfupa. Z punktu widzenia polityki zdrowotnej

pństwa mogą przynieść wymierne korzyści ekonomicztre. Warto podkreślić, iz odpowiednia

dieta odgrywa istotną rolę zarówno w .prewencji, jak i w procesie leczenia choroby

zwyrodnieniowej kręgosłupa. Wprowadzone zmiany w nawykach zywieniowych pacjentów

mogą przycąlniÓ się do poprawy ich stanu klinicznego i codziennego funkcjonowania czyli

poprawy jakości ich 4,cia. Badania mają wymiar praktyczny. Stanowią cenną podstawę do

tworzenia zaleceń zywieniowych dedykowanych dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową

,kręgosłupa. Realizacja badań wymagŃa od Doktorarttki szczególnego nakładu pracy i

Pełnego zaangażowania. Z przekonaniem stwierdzam, iż recenzowana przez mnie dysertacja

spełnia ustawowe i zvvyczĄowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim. W rwiązku z

powyższym, zNvracam się z prośbą do Senatu UniwerŚytetu Medycznego w BiĄmstoku o

dopuszczenie Pani Marty Jakoniuk do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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