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p.t.  

" Stężenie wybranych makroelementów i pierwiastków toksycznych oraz spektroskopii 

rezonansu magnetycznego u osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa”  

 

 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej lek. Marty Jakoniuk jest nadal aktualny, zarówno 

poznawczo jak i klinicznie, problem występowania i rozwoju zmian zwyrodnieniowych w obrębie 

kręgosłupa lędźwiowego. Temat jest ważny z powodu powszechności występowania zmian 

zwyrodnieniowych kręgosłupa co stawia go wśród najpowszechniejszych problemów 

zdrowotnych współczesnych społeczeństw. Istnieje ogromna liczba publikacji na temat 

mechanizmów powstawania zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, wywoływanych przez nie 

objawów i chorób, a także bogactwa metod leczenia. Wiele czynników wpływających na 

występowanie, nasilenie zmian oraz ich ewolucji poznano i udokumentowano ich znaczenie. 

Wykazano wzrost częstości występowania zmian wraz z wiekiem, brakiem aktywności fizycznej 

i siedzącym trybem życia, nadwagą, powtarzającymi się mikrourazami, przeciążeniem 

wywołanym nadmierną pracą fizyczną, wadami postawy, niektórymi chorobami 

autoimmunologicznymi, osteoporozą. Doktorantka postanowiła zbadać wpływ sposobu 

odżywiania i związaną z nim zawartość niektórych makroelementów i toksycznych 

pierwiastków we krwi na występowanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego. W 

tym zakresie wiedza jest nadal ograniczona, poza powszechnie znanym wpływem diety na 

powstawanie nadwagi i otyłości które wtórnie sprzyjają występowaniu i rozwojowi zmian 

zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego.  

 Praca miała na celu ocenę związku pomiędzy stężeniem pierwiastków zaliczanych do 

makroelementów: Ca, Mg oraz pierwiastków toksycznych: Hg, Cd i Pb we krwi, czynników 

żywieniowych i środowiskowych, obecnością lipidów i wody w trzonach kręgowych i tarczy 
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międzykręgowej w lędźwiowym odcinku kręgosłupa oraz nasileniem dolegliwości bólowych u 

osób z „chorobą zwyrodnieniową” kręgosłupa.  

W szczególności badania miały objąć ocenę wpływu, a raczej związku wieku, płci, wskaźnika 

masy ciała, palenia papierosów z zawartością wymienionych pierwiastków w surowicy krwi. 

Doktorantka dążyła do ustalenia czy osoby dotknięte chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa 

stosowały dietę o zawartości witamin i składników mineralnych odpowiadającą normie. 

Postawiła sobie bardzo ambitne cele, ale wywiązała się dobrze z tych zadań porównując 

stężenia wybranych pierwiastków we krwi osób chorych i zdrowych oraz badając, czy stężenie 

tych pierwiastków we krwi miało związek z poziomem odczuwanego bólu kręgosłupa. 

Zaplanowała także poszukiwanie związku wieku, płci, BMI i palenia papierosów z poziomem 

odczuwanego bólu. Zaplanowała poszukiwanie związku wskaźnika woda/tłuszcz w trzonach 

kręgów i tarczy międzykręgowej ocenianego przy pomocy spektroskopii magnetycznego 

rezonansu jądrowego ze stężeniem wybranych, badanych pierwiastków. Realizacja tych 

ambitnych założeń wymagała przeprowadzenia wielu badań laboratoryjnych krwi, 

spektroskopii rezonansu magnetycznego i analizy wielorakich powiązań mierzonych 

parametrów.  

 Dokumentacja dostarczona do oceny nie zawiera życiorysu ani informacji o Kandydatce, 

jej dotychczasowym dorobku, specjalizacji, stąd opinia dotyczy tylko rozprawy doktorskiej  

Praca doktorska przedstawiona do recenzji jest starannie opracowanym i oprawionym 

wydrukiem komputerowym. Zawiera 145 stron z dobrze edytowanym tekstem, ilustrowanym 

11 kolorowymi rycinami przedstawiającymi wykresy i zawierającym 21 tabel. Należy 

podkreślić przejrzystość układu pracy, co ma szczególne znaczenie przy rozprawach 

zawierających zarówno obszerną cześć teoretyczną jak i opis wielu wyników badań oraz 

powiązań z między nimi. Załączniki przedstawiają wzór indywidualnej świadomej zgody na 

udział w badaniu, schemat wywiadu żywieniowego w znacznym stopniu w formie 

tabelarycznej, oraz wzór wywiadu 24-godzinnego o spożywanych w tym czasie pokarmach, 

wypełnianego przez badanego. Trzeci załącznik przedstawia znaną analogową, wzrokową skalę 

bólu.  

Tekst pracy podzielony jest na 6 głównych rozdziałów, typowych dla obszernych 

rozpraw naukowych. Są to: wstęp (31 stron), założenia i cele pracy, materiał i metoda badań (8 

stron), wyniki badań (24 strony), omówienie wyników i dyskusja (31 stron), wnioski. Pracę 

uzupełniają: streszczenie w języku polskim i angielskim, piśmiennictwo, spis tabel, spis rycin, 

aneks z 3 załącznikami, a na początku spis treści i wykaz skrótów.  
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Układ, kolejność oraz proporcje rozdziałów są prawidłowe, zgodne z zasadami przyjętymi 

w redagowaniu prac naukowych, a podział na odpowiednio dobrane pod względem treści i 

rozmiarów części ułatwia czytanie tej obszernej pracy oraz odnajdywanie interesujących odniesień 

w poszczególnych rozdziałach. Treść pracy oraz jej poszczególnych rozdziałów jest zgodna z ich 

tytułami. Układ pracy jest przejrzysty pomimo znacznych rozmiarów. Treść kolejnych rozdziałów 

wynika logicznie z treści rozdziałów poprzednich. Na początku rozprawy umieszczony został 

przydatny spis używanych w niej skrótów. Alfabetyczny układ skrótów ułatwia posługiwanie 

się nim. 

We „Wstępie” Doktorantka rzeczowo i w zwarty sposób przedstawia podstawowe 

wiadomości o anatomii kręgosłupa lędźwiowego na podstawie wybranych pozycji 

piśmiennictwa. Następnie opisuje pojęcie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, pisząc, że 

„polega ona na zwyrodnieniu”, co nie do końca wyjaśnia sprawę. W kolejnych, obszernych 

podrozdziałach „Etiologia i patogeneza choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa”, epidemiologia, 

obraz kliniczny, metody diagnostyczne, leczenie Autorka przedstawia wiadomości o 

występowaniu i rozwoju zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa, jego skutkach 

klinicznych i sposobach leczenia czym potwierdza wielostronną znajomość problemu. Zwraca 

szczególną uwagę na wpływ odżywiania i równowagi metabolicznej organizmu na przebieg 

choroby oraz na nasilenie objawów, głównie odczuwania bólu. W badaniach własnych 

odczuwanie bólu przyjęła za zasadniczy, jedyny, stanowiący esencję oceny objawów choroby. 

Szczegółowo opisuje w paragrafie 1.8 wybrane makroelementy (Ca, Mg, P, Na, K) głównie 

związane z metabolizmem układu kostnego i więzadłowego. Opisuje też wybrane pierwiastki 

oddziałujące toksycznie (Pb, Cd, Hg) oraz pokarmy, które mogą zawierać ich zwiększoną 

zawartość. W paragrafie 1.10 charakteryzuje witaminy z grupy B o znanej roli w 

funkcjonowaniu układu nerwowego, słusznie wskazując że ich znaczenie w powstawaniu i 

przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa nie zostało wystarczająco poznane.  

Rozważania przedstawione we Wstępie prowadzą Autorkę do sformułowania celów 

pracy polegających na dążeniu do poszerzenia wiedzy o chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa 

lędźwiowego w zakresach dotychczas niewystarczająco zbadanych, a mogących mieć wpływ 

na tworzenie zaleceń żywieniowych dla chorych zagrożonych lub cierpiących z powodu 

dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego.  

Badania przeprowadzone zostały na grupie 90 osób „ze zdiagnozowaną (w oparciu o 

wywiad, badanie przedmiotowe oraz badanie rezonansem magnetycznym) chorobą 

zwyrodnieniowa kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.” Stworzono też 40 osobową 

grupę kontrolną dobraną do grupy badanej pod względem płci, wieku i współczynnika BMI. 



	 4	

Doktorantka nie podała kryteriów zastosowanych do rozpoznania choroby zwyrodnieniowej 

kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, sposobu rekrutacji chorych spośród leczonych 

w Poradni Neurologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kendron” na 

przestrzeni 3 lat. Z powodu braku jednoznacznego określenia i wyboru spośród 

zróżnicowanych zmian patologicznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, ich zaawansowania 

i objawów klinicznych trudno ocenić jednorodność grupy bez zdefiniowania wymienionych 

kryteriów. Ważne jest, czy do badania włączono wszystkich kolejnych chorych leczonych w 

poradni w latach 2017-2019, czy wybranych według jakiegoś określonego kryterium. 

Prawdopodobnie chorzy odbywali liczne wizyty w Poradni dlatego należy podać kiedy 

decydowano o wykonaniu badań, w tym prawdopodobnie jednorazowych BMI, VAS, krwi i 

MR. Metodyka powinna zwierać informację, jakie nawyki w paleniu papierosów stanowiły 

podstawę do zakwalifikowania badanego do grupy palących. Podobnie wymaga wyjaśnienia 

rekrutacja do grupy kontrolnej i określenia, czy byli to zdrowi ochotnicy czy chorzy z poradni 

bez dolegliwości ze strony kręgosłupa.  

Wśród badań protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego oceniano poza 

trzonem kręgów stłuszczenie w tarczy międzykręgowej (str. 43), a właściwie w jądrze 

miażdżystym ze względu na wielkość voksela pomiarowego. Jądro miażdżyste nie zawiera 

tłuszczu, z wyjątkiem śladowych ilości ceramidów i w procesie zwyrodnienia nie ulega 

stłuszczeniu.  

Doktorantka szczegółowo opisała metodę oznaczania stężenia pierwiastków we krwi 

przy pomocy atomowej spektrometrii absorpcyjnej, a także protonową spektroskopię 

jądrowego rezonansu magnetycznego do pomiarów zawartości lipidów oraz uwodnienia 

wybranych struktur kręgosłupa lędźwiowego. W tym zakresie posłużyła się wyznaczaniem 

stosunku zawartości tłuszczu do wody. Metodyka badań laboratoryjnych nie budzi zastrzeżeń. 

Jedyna uwaga dotyczy braku zwyczajowo przedstawianych afiliacje laboratoriów i pracowni 

rezonansu magnetycznego gdzie przeprowadzano badania.  

Czwarty obszerny rozdział rozprawy przedstawia w sposób systematyczny wyniki 

przeprowadzonych badań. Badani z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego 

charakteryzowali się wskaźnikiem BMI wyższym od osób w grupie kontrolnej. Potwierdza to 

znany niekorzystny wpływ nadwagi na kręgosłup lędźwiowy i sprzyjanie rozwojowi zmian 

zwyrodnieniowych. Stwierdzono wyższe od normy spożycie pokarmów bogatych w sód i 

fosfor u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego, szczególne w grupie 

mężczyzn, natomiast potasu i wapnia niższe od normy. W tabelach np. tab. 4 i 5 poziom 

pierwiastków w badanej grupie odnoszono do „normy”, nie wskazując czy jest to norma z 
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piśmiennictwa czy poziom w grupie kontrolnej, tworzacej normę odniesienia. Na podstawie 

tab. 8. i kolejnych porównujących stężenia pierwiastków w grupie badanych i grupie kontrolnej 

można sądzić, że są to dane z piśmiennictwa.  

Spożycie witaminy B12 i folianów w badanej grupie chorych było niewystarczające, 

natomiast pozostałe witaminy grupy B (tiamina, ryboflawina i niacyna) spożywane były w 

ilościach zbliżonych do normy.  

Niewystarczający poziom spożycia wapnia sprawiał, że w surowicy krwi poziom tego 

pierwiastka był nieznacznie niższy niż w grupie kontrolnej, zarówno u palących papierosy jak i 

wolnych od nałogu.  

 Pomiary stężenia kadmu we krwi osób z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa lędźwiowego wykazały jego podwyższenie w porównaniu z grupą kontrolną. 

Poziom ołowiu i rtęci nie odbiegał od normy, ale stosunek molowy Ca, a także Mg do Cd i Pb 

był istotnie niższy u osób chorych. Porównanie stężenia Ca we krwi z odczuwanym nasileniem 

bólu mierzonym w skali VAS wykazało zmniejszenie nasilenia bólu przy wyższym od normy 

stężeniu wapnia. Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie wzrostu nasilenia bólu przy odchyleniu 

stężenia Mg we krwi poza normę bez względu na kierunek odchylenia.  

Doktorantka przeprowadziła badania wpływu częstości spożycia różnych produktów 

spożywczych na stężenie Ca, Mg, Pb, Hg, Cd. Ze względu na różnorodność 

niestandaryzowanych składników diety oraz wpływu wielu czynników na ich wchłanianie i 

metabolizm wyniki tych badań nie pozwoliły na wyciągnięcie znaczących wniosków 

wykraczających poza wiedzę wynikająca z wiedzy o żywieniu.  

Badając stopień stłuszczenia trzonów kręgów L1 i L5 stwierdzono wyraźnie większe 

ich stłuszczenie w grupie osób chorych powyżej 60 roku życia.  

W tabelach 20. i 21. nie zostały podane jednostki w jakich wyliczono średnie i mediany 

stłuszczenia struktur kręgosłupa. Metodologia pomiarów „zawartości lipidów” str. 43. nie jest 

pomocna w rozwiązywaniu tego problemu. 

 W dyskusji Autorka przedstawia możliwe związki pomiędzy niedoborami witamin i 

występowaniem zaburzeń metabolizmu tkanki łącznej, prowadząc zaawansowane rozważania w 

oparciu o bogate piśmiennictwo przedmiotu.  

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły Doktorantce na dokonanie szeregu 

nowatorskich obserwacji które zostały poddane szczegółowej i dokładnej ocenie w dyskusji z 

wykorzystaniem blisko 276 pozycji właściwie dobranego piśmiennictwa i pozwoliły na 

wysunięcie licznych wniosków. Omawiając uzyskane wyniki i konfrontując je z danymi z 
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piśmiennictwa Doktorantka wykazała, że potrafi z należną rozwagą i ostrożnością podchodzić do 

interpretacji wyników własnych badań.  

 Autorka potwierdziła niekorzystny wpływ palenia papierosów na stan tkanki łącznej, 

wyrażający się częstszym występowaniem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego w 

grupie palaczy. Okazało się, że wśród mężczyzn dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa 

lędźwiowego występował niedostateczny poziom spożycia witaminy B2 dwukrotnie częściej niż u 

kobiet, natomiast odwrotne proporcje zaobserwowano w spożyciu witaminy B3. Połowa chorych 

z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa wykazywała niewystarczające spożycie witaminy B12. Jest 

to zgodne z obserwowanym niedostatkiem spożycia witamin grupy B w badaniach 

przeprowadzonych w polskiej populacji, natomiast powiązanie tej okoliczności ze zmianami w 

obrębie kręgosłupa lędźwiowego wymagają dalszych badań. Skłaniają do nich także pozostałe 

wyniki badań Doktorantki, których obiektywne wyniki wymagają dalszego wsparcia dla 

potwierdzenia niektórych śmiałych tez o związkach nieprawidłowości odżywiania z chorobą 

zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego (str. 84.). 

 Spostrzeżenia Doktorantki na temat zależności pomiędzy częstością spożywania 

różnorodnych potraw (margaryna, oleje, ser biały, dżemy, konserwy mięsne, kasze, ryż, konserwy 

rybne ) ze stężeniem kadmu i innych pierwiastków we krwi nie pozwalają na wyciąganie pewnych 

wniosków z powodu dużych różnic w zawartości tych pierwiastków w różnych grupach 

pokarmów oraz dość ogólnie zdefiniowanych ich proporcji w diecie. Jednak przywołanie bardzo 

licznych danych o tych pokarmach i zawartości w nich różnych pierwiastków i witamin na 

podstawie piśmiennictwa dobrze świadczy o dociekliwości Doktorantki, dążeniu do poszerzania 

wiedzy i próbach zrozumienia związków pomiędzy wielorakimi danymi. 

 Pragnę zwrócić uwagę na interesujący wynik badań Doktorantki, która wykazała istotnie 

niższy stosunek molowego stężenia Ca i Mg w stosunku do toksycznych pierwiastków Cd i Pb u 

osób z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu z grupą kontrolną. Do 

interesujących należy także stwierdzenie mniejszego nasilenia bólu u osób z podwyższonym 

względem normy stężeniem Ca oraz nie odbiegającym od normy stężeniem Mg.  

Doktorantka wysunęła z wyników przeprowadzonych badań liczne, warte 
przedstawienia i omówienia wnioski. 
 
1) Nawyki żywieniowe osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa są nieprawidłowe 
i wymagają modyfikacji. Stwierdzono: 
a) nadmierne spożycie sodu i fosforu, 
b) niedostateczne spożycie potasu, wapnia i magnezu, 
c) niewystarczające spożycie witamin: BI, B2, B3, B6, B12 oraz folianów u 24% do 97% 
badanych osób. 
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Wniosek wynika z przeprowadzonych badań, natomiast sformułowanie sugerujące że 

wszystkie osoby z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa mają nieprawidłowe nawyki 

żywieniowe jest zbyt uogólniające. Nawet w badanych grupach nieprawidłowości w tym 

zakresie nie dotyczyły wszystkich osób pkt c.  

Kolejna grupa wniosków: 

2) ... częstość spożycia poszczególnych grup produktów spożywczych może wpływać w zakresie 
od 12% do 66% na stężenie badanych makroelementów i pierwiastków toksycznych we krwi. 
 
3) U osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa występuje obniżone stężenie magnezu 
w surowicy w stosunku do osób zdrowych. 
 
4) Prawidłowe stężenie magnezu w surowicy koreluje z mniejszym nasileniem dolegliwości 
bólowych. 
 
5) Stężenie kadmu we krwi osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa jest wyższe 
w porównaniu do osób zdrowych, a palenie papierosów ma dodatkowy wpływ 
na zwiększenie jego stężenia. 
 
6) U osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa występują zaburzone proporcje pomiędzy 
stężeniem wapnia i magnezu w surowicy a stężeniem kadmu i ołowiu we krwi. 
 
8) Palenie papierosów wpłynęło negatywnie na poziom stłuszczenia wybranych struktur 
kręgosłupa obserwowanym w obrazie spektroskopii rezonansu magnetycznego. 
 
9) Wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi wiąże się ze spadkiem wartości stłuszczenia 
wybranych struktur kręgosłupa, obserwowanym w obrazie spektroskopii rezonansu 
magnetycznego. 
 
10) Wzrost stężenia ołowiu we krwi wiąże się ze wzrostem wartości stłuszczenia wybranych 
struktur kręgosłupa, obserwowanym w obrazie spektroskopii rezonansu magnetycznego. 
 
znajduje uzasadnienie w wynikach przeprowadzonych badań. Doktorantka stwierdziła szereg 

obiektywnych faktów w tym zakresie, ale potwierdzenie związku pomiędzy zaburzeniami 

zawartości makroelementów we krwi, niedoborów witamin oraz występowania stłuszczenia 

szpiku trzonów kręgowych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego wymaga 

dalszych badań, chociaż w tym zakresie Doktorantka przedstawiła kilka dobrze uzasadnionych 

koncepcji.  

 
Wniosek 11) „Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji dietetycznych może przyczynić się do 
poprawy stanu klinicznego osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa.”  
 
nie wynika z badań, bowiem w rozprawie nie oceniano stanu klinicznego i stopnia nasilenia 

choroby i jej objawów co nie pozwala na ustalenie ich związku z dietą.  

 



	 8	

Wniosek 7) „Poziom stłuszczenia wybranych struktur kręgosłupa w obrazie spektroskopii 
rezonansu magnetycznego korelował wraz z wiekiem u osób powyżej 60 roku życia.  
 

Formuła ”Korelował wraz z wiekiem u osób powyżej 60 roku życia” nie odpowiada 

wynikom badań. Autorka wykazała wyższy poziom stłuszczenia trzonów kręgowych L1 i L5 u 

osób powyżej 60 roku życia w porównaniu z chorymi młodszymi. Nie badano korelacji w 

grupach wiekowych powyżej 60. roku życia. 

 

 Docenić należy podjęcie trudnego tematu badań opartego na nielicznych w piśmiennictwie 

danych o wpływie diety na choroby kręgosłupa. Z uznaniem można przyjąć przeprowadzenie 

licznych badań dostarczających danych do podjęcia rozważań w ramach założonego celu pracy. 

Wskazuje to na dobre przygotowanie Autorki do podejmowania badań naukowych a także pasje 

poznawczą. Rozprawa obok wartości poznawczej może stanowić podstawę do rozwijania 

dalszych dociekań w tym ważnym i dotychczas niewystarczająco zbadanym temacie.  

 

Rozprawa odpowiada wymogom stawianym dysertacjom doktorskim. Spełnia 

bowiem wymogi Art. 187. .... prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie 

albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej..., a 

przedmiotem rozprawy jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne 

rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych ...  

Na tej podstawie przedstawiam Kolegium Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku wniosek o dopuszczenie lek. Marty Jakoniuk do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

 Ponieważ recenzja poza oceną merytorycznej wartości dysertacji powinna pomóc w przygotowaniu 

ostatecznej wersji pracy do druku, proponuję rozważenie wykorzystania terminów anatomicznych zamiast 

potocznych np. łydka – podudzie, goleń, palec duży – paluch. Można też poprawić pewne niezręczności 

stylistyczne: zaburzenia zwieraczy nie mogą występować w sposób asymetryczny, na liście wszystkich 

rodzajów czucia (str. 17) pominięto czucie dotyku, wymieniono czucie bólu, temperatury i głębokie. Tytuł 

rozdziału 1.6.3 powinien brzmieć Rentgenowska tomografia komputerowa, a nie tomografia komputerowa, 

bowiem badanie w oparciu o jądrowy rezonans magnetyczny też jest tomografią komputerową.  

Opinia o gorszej rozdzielczości TK w porównaniu z MR (str. 20) powinna wskazać czy dotyczy to 

rozdzielczości przestrzennej, kontrastowej czy czasowej.  

Przeciwwskazanie do badania MR osób ze „znaczną otyłością” (str. 22.) powinno być uzasadnione. Teza o 

wysokim koszcie i małej dostępności badania MR obecnie nie w pełni odpowiada rzeczywistości. (str. 21.) 
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Szeroko przedstawione metody zwalczania bólu korzeniowego w postaci miejscowych blokad i 

ostrzykiwania mają bardzo ograniczoną skuteczność w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa 

lędźwiowego. Są działaniem doraźnym przeciwbólowym.  

Na str. 28. zdanie ”Zgodnie z danymi z piśmiennictwa fachowego skuteczność leczenia operacyjnego 

mieści się w przedziale 70-80%...” wsparte jest jedną pozycją piśmiennictwa dotyczącą efektywności 

leczenia rehabilitacyjnego. Na str. 105. termin „otłuszczenie szpiku kręgowego” jest nieprawidłowe. Szpik 

kostny ulega stłuszczeniu.  

Niektóre paragrafy można opuścić, ponieważ odnoszą się do wiadomości bardzo luźno związanych z 

problematyką pracy np.: opis wykorzystania spektroskopii RM w diagnostyce zburzeń afektywnych czy 

zmian w mózgu związanych ze starzeniem (str. 23), opis badania neurologicznego nie wykraczającego poza 

wiadomości studenckie (str. 17).  

W cytowaniu piśmiennictwa występują pojedyncze błędy w postaci pominięcia w tekście pozycji 

zawartych w spisie np.: pozycja 27. i 29. (str. 14.), 52. i 57. (str. 22.), 68. (str. 24.).  

W paragrafie 1.7.4 o diecie w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa autorka zawarła wiele ogólnych 

informacji na temat znaczenia diety dla zdrowia, ale przywoływane piśmiennictwo nie odnosi się do zmian 

zwyrodnieniowych kręgosłupa. Pozycja 98. piśmiennictwa stwierdza, że „ Choroby przewlekłe są 

obecnie główną̨ przyczyną zgonów i inwalidztwa na świecie. Zmiana zwyczajów żywieniowych, 

aktywność́ fizyczna i zaprzestanie palenia papierosów odgrywają̨ istotne znaczenie w redukcji 

występowania chorób przewlekłych, czyli chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, otyłości i 

nowotworów.„ Brak tu danych o chorobie kręgosłupa.  

Pozycja 99. piśmiennictwa nie zawiera tytułu, a nazwisko autora i numer czasopisma nie pozwalają na 

zidentyfikowanie pracy. Jedyną pracą wskazanego autora w tym czasopiśmie z 2019 roku nr. 7 jest 

„Coskun Benlidayi, I. Implement statistics at each step of your research. Rheumatol Int 39, 1303–1304 

(2019) i nie odnosi się do niezbędności przestrzegania zdrowej diety. Zdanie o konieczności 

„wykonywania badania elektroneurograficznego u wszystkich chorych z podejrzeniem radikulopatii 

lędźwiowo-krzyżowej” (str. 24.) przedstawia kontrowersyjny pogląd, nie potwierdzany w praktyce 

klinicznej.  
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