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Ocena dysertacji doktorskiej mgr Hanny Stolińskiej-Fiedorowicz pt.: "Wybrane czynniki 
ryzyka wpływające na gęstość mineralną kości u kobiet w okresie 
okołomenopauzalnym" 

 

 Ryzyko osteoporotycznych złamań rośnie proporcjonalnie do zmniejszania się BMD. 
U kobiet, które osiągają wiek menopauzalny dochodzi do przyspieszenia fizjologicznej utraty 
masy kostnej. W kręgach utrata masy kostnej nasila się około 1,5 roku przed ostatnią 
miesiączką, a po 8 latach ubytek ten osiąga już około 10,5%.  Kobiety tracą około 35-50% 
wyjściowej masy kości gąbczastej i 25-30% masy kości zbitej. Masa kostna w nasadzie 
bliższej kości udowej zmniejsza się proporcjonalnie do wieku o około 0,5 % rocznie, a w 
okresie okołomenopauzalnym (trwającym 2-8 lat, średnio 5 lat), w związku z niedoborem 
estrogenów, następuje dodatkowa utrata około 5-7%. Po menopauzie utrata masy kostnej 
wynika przede wszystkim z niedoboru 17b estradiolu jak również ze zmniejszonej absorpcji 
wapnia z przewodu pokarmowego.        
 Osteoporoza jest najczęstszą chorobą kości u ludzi. Staje się istotnym problemem 
społecznym, biorąc pod uwagę fakt, że w/g badań populacyjnych 1 kobieta na 6 doświadczy 
w swoim życiu złamania szyjki kości udowej. Częstość występowania osteoporozy zwiększa 
się wraz z wiekiem i wynosi od 4% u kobiet między 50 i 59 rokiem życia do 52% po 80 roku 
życia. Ryzyko złamań osteoporotycznych po 50 roku życia (rasa biała, Amerykanki) wynosi 
niemal 40%, przy czym 2/3 wystąpi po 75 roku życia. Około 20% kobiet po przebytym 
złamaniu szyjki kości udowej umiera w ciągu 6 miesięcy (w Stanach Zjednoczonych 12-20% 
w ciągu roku), u 50% występuje długotrwałe ograniczenie sprawności i samodzielności,           
a 25% chorych wymaga przewlekłej opieki. Ryzyko złamań dramatycznie wzrasta po 70 roku 
życia, co wiąże się zarówno ze znacznym ubytkiem masy kostnej jak i upadkami. Biorąc 
natomiast pod uwagę warunki europejskie, do 70 roku życia 25% kobiet przebyło co najmniej 
1 złamanie szyjki kości udowej.        
 Przedmiotem pracy Doktorantki była analiza wybranych czynników ryzyka, przede 
wszystkim związanych ze stosowaną dietą, wpływających na gęstość mineralna kości. 
Badanie to jest tym bardziej zasadne, gdyż dotychczas w polskim piśmiennictwie nie 
oceniano wpływu diety wegetariańskiej na metabolizm kości kobiet w wieku około                   
i pomenopauzalnym.          



 Doktorantka obserwacją objęła 133 kobiety po 45 roku życia, w tym 37 przed i 96 po 
menopauzie. Spośród badanych kobiet zostały wyróżnione te na diecie wegetariańskiej (w 
liczbie 81) oraz te stosujące tradycyjny model żywieniowy (w liczbie 52). Następnie Autorka 
analizowała BMD metodą DEXA, skład masy ciała metodą BIA, oceniała stężenie 25-OH-D3 
w surowicy, styl życia (badaniem ankietowym) oraz 3 dniowy dzienniczek żywieniowy. 
 Treść przedstawionej mi do oceny pracy doktorskiej w pełni odpowiada tematowi 
określonemu w tytule. 153 stronicowa praca ma typowy układ i logiczną kolejność narracji od 
wstępu poprzez cel pracy, metodykę, wyniki z wyszczególnieniem cytowanego 
piśmiennictwa (170 pozycji), z większością pozycji opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat. 
Praca napisana jest poprawnie językowo, schludnie, posiada bogatą szatę graficzną.               
 W swojej pracy Doktorantka wykazała (pozwolę wymienić sobie jedynie najciekawsze 
moim zdaniem obserwacje, ponieważ pozostałe nie są nowe i podobne były już stwierdzane    
w innych badaniach): 

1. brak różnic w zakresie BMD pomiędzy kobietami na diecie wegetariańskiej                   
i tradycyjnej, niezależnie od stanu hormonalnego 

2. brak wpływu różnic w podaży składników pokarmowych, witamin i minerałów na 
gęstość mineralną kości pomiędzy kobietami na diecie wegetariańskiej i tradycyjnej 

3.  brak różnic w zakresie wybranych czynników ryzyka zaburzeń gęstości mineralnej 
kości niezależnie od stanu hormonalnego kobiet 

4. brak korelacji stężenia witaminy D3 z gęstością mineralna kości kobiet po menopauzie 
 
Lektura dysertacji skłania do poczynienia następujących uwag, czynionych jedynie                  
z obowiązku recenzenta: 

1. Doktorantka dość niefortunnie stosuje zwroty typu: „spadek BMD”, zamiast 
zmniejszenie BMD; „w surowicy krwi” - powinno być w surowicy (innej surowicy nie 
znam); poziom 25(OH)D3 lub poziom PTH – powinno być stężenie; poziom 
podwyższony – powinno być stężenie zwiększone lub zmniejszone; literatury (która 
może być piękna) zamiast piśmiennictwa. Doskonale rozumiem o co Autorce 
chodziło, ale powyższe zwroty nie są poprawne językowo. Powyższe uwagi należy 
uwzględnić w ewentualnych dalszych publikacjach z zebranego materiału. 

2. Nie można oceniać wpływu danego czynnika, na przykład sposobu żywienia czy 
parametrów antropometrycznych na gęstość mineralna kości na podstawie jedynie 
korelacji. Aby ocenić wpływ danego czynnika należałoby ocenić BMD wyjściowo          
i po roku lub dwóch w odpowiedzi na jego działanie.  

3. Na stronie 13 Autorka sama sobie przeczy mówią, że algorytm FRAX znajduje 
zastosowanie „jedynie dla osób nigdy nie leczonych”, a chwile potem „jedynie dla 
osób już leczonych z powodu osteoporozy”.  

4. Na stronie 74 Autorka przypisuje brak korelacji między stężeniem witaminy D               
a gęstością mineralną kości małym stężeniom witaminy D. Takie rozumowanie nie ma 
uzasadnienia. 



5. We wniosku 6 Autorka pisze o występowaniu dodatniej korelacji między stężeniem 
witaminy D3 a BMD u kobiet przed menopauza przy braku znamienności 
statystycznej. Chyba bezpieczniej byłoby napisać o trendzie. 

6. Szkoda, że Doktorantka nie zacytowała żadnego z polskich autorów w aspekcie 
metabolizmu kości. Od roku 2005 w jednym z ośrodków w Polsce powstały, pierwsze 
w Polsce i jedne z pierwszych w Europie, prace oceniające (w wielu aspektach 
zresztą) metabolizm kości kobiet przed-, około- i pomenopauzalnych. 

 Podsumowując, stwierdzam, że praca została poprawnie zrealizowana pod względem 
metodycznym. Autorka podjęła się aktualnego i bardzo ciekawego zagadnienia. Pomimo 
kilku drobnych uwag pracę w całości oceniam bardzo pozytywnie. Przedstawiona do recenzji 
rozprawa spełnia ustawowe warunki określone dla prac doktorskich. Przedkładam zatem 
Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
wniosek o dopuszczenie mgr Hanny Stolińskiej-Fiedorowicz do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego.   

 

           Z poważaniem 

       Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki 
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