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Ocena rozprawy doktorskiej

mgr tiaiin;, Śiiżewskiej

pt.,rAktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie r|zieci i młodzieży

z młodzie;ilcay m idiopaĘcznym zapaieniem stawów".

fulłodziencze idiopatyczne zapaienie §tawow zajmuje wysCIkie miejsce pośrod

prze]iliekłych zapainych artropatli dotyczących rrrłodęgo pacjenta. Wiek chorego waha się oti

1, do ] 6. r.ż. Częściej chorują ciziewczynki niz chłopcy. tiośc choru.lących na świecię dzieci

na MIZS to średnio irJ przypaóków na i00.000 osob. Istnieje kiika posiaci tej ciężkiej

choroby rn. in. postać uogólniona, skąpo- i wielostawowa azy postać przebiegapca wraz zę

stanem zapalnym ścięgien. Do charakterystycznych objawow choroby zaltcza się ponad

dwutygodniową, bardzo wyniszczaJącą, hektyczną gorączkę, }vysypkę skorną występującą na

tułowiu o charaklerystycznym łososiowym zabarwieniu oraz stan zapainy w obrębie stawów.

Im wcześniej wystąpią objawy MIZS, tym przebieg choroby jest cięższy. Niestety nie

pozostaje obojętny dla całego organizmu. Powoduje występo$ianie wielu powikłań w

układach mięśniowym, kostno-stawowym czy wzrokowym. Prowadzi równiez do zaburzeń

dojrzewania płciowego. Dłatego jak nĄułcześniejszą szybka i nietraumatyczna diagnostyka

tej jednostki chorobowej jest bardzo wńna.

Ślina jest materiałęm łatwym do pozyskania metodami nieinwazyjnymi. Na pewno

sprawdza się jako materiał diagnostyczny w przypadku pacjentow w młodym wieku. Zmiany

zachodzące w jej składzię odrwierciedlają zmiany zachodzące w obrębie samej jamy ustnej,

jak rownież cńego organizmu, w przebiegu roznych jednostek chorobowych.

Hydrolazy rozl<ładające glikozydy naturalne i syntetyczne, czy|i gllkozydazy, są

bogato reprezentov/ane w śiinie, Enzymy te biorą udział w procesach katabolizmu

proteoglikanów substancji pozakomorkowej tkanki łącznej oraz glikoprotein i giikoiipidow

błon komorkowych. Udowodniono. żę są enzymami, ktorych aktyrrność wzrastaw przebiegu

chorob o bardzo intensywnym podłozu zapalnym. W obrębie jamy ustnej są tCI np.: choroby

przyzębia. Glikozydazy są tematem zainteresowań wielu naukowców na całym świecie, ale

wśrod dość bogatego piśmiennictwa dotyczącłgo egzoglikazydaz lizosomalnych nie ma

anyi<ułow datyczących zmian ich aktywności w ślinie u dzieci i młodzieży cierpiących z

p o rr o du rńo dzi ehcze go i d i op at y cznę ga zap alenia st awów.
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stronicową prac.ą, za\N|ęTa|4ł+ 2i tzbei. ż2 ryciny i i80 p,:zycji piśmiennic.twa. L,itrr;k_tura

rozprawy jest typowa ciia prac doidorskich.

W rłzgzlaię .,W]sięp" Dok_tc,rantk_a szezegr_łq;wo przyb!izr,,ła ettClpalr_lgenezę

mładziehczego itiiopatycznego zapaienia stawów ofaz powstawanie, kontroię, funkcje i skłaci

ślił;v Pani rngr Hłiinł Sliże,wska nrzerlsia,,ł,:iła rółvniez dcst9pną vł,,iec!zę na temai ęnz)/mov",

lizosomaln,rreh i ich wpływu na glikokoniugaty organizmu ludzkiego,

W.' ee!aeh pracy Dok_toranika p,-;siawiła trzy pid.ania barjar..vr:ze. ezy fullZS wpływa na

metaboiizm giikokoniugatów w obrębie jamy usinej?, w jakim stopniu MrZS zmienia

ł k i vwnłlici eglłvrltk tvvłiaz izrr§r lmł ln vc h, N -łcetvln-li_ l]- hek enzn an:,tnidazv ii--ł-'---,-,--.r--- l,- r - r r

gaiaktazydazy, c{-fukozydazy, a-rnannozydazy i P-giukuronidazy w śiinie dzięci i młoazieży

chorych na MźS \ry porownaniu do dzlełi zcirowych? oraz 1aka iest mozliwość zastosowallia

o znaczeh egza gllka zy oaz 7t zo soma i n y c h w śi i ni e w di agno si y c e wl7Z!i?,

W rozdziale ,,Materiały i rrretody" Doktorantka przedstawiła dane dotyczące osob

włączanych do baciania araz metocioiogtę zlterania materiału badawczego i wykonanych

aznzczeh biochemicznych. Badania przeprorvadzono na grupie -11 pacjentow Poracini Kliniki

Pediatńi i Zaburzeń Rozwolu Dzieci i -nńoazieĘ Uniwersytetu iviedycznego w Białymstoku.

Pacjenci byli pod opieką Poradni z powodu razpoznanęgo i leczonego młodziehłzego

idiopatycznega zapaienia stawow. Dokiorantka w sposob szczegołowy opisua także kryterla

włąc.zenia do badania i wyłączenia pacjentow z badania. Na podł<reśienie zasfuguje fakt, iż

pośrod grupy pacjentow chorujących na młorizieńcze idiopatyczne zapaienie stawów, bez

innych chorob towarzyszących, wydzieiono 13, dzięci z postacią skąpostawową i 18 dzięci z

postacią wieiostawową, zaś wśroci osób zakwaiifikowanych do grupy z postacią

wielostawową wyodrębniono 9-osobowe podgrupy z postacią agresylvną i nieagresywną.

Szkoda tylko, że nię udało się uzyskać maieriału baóawczego oti osob z postacią uogóinioną

MIZS, ale przypuszczam ze jest to wynikiem duzo rzadszego występowania tei postaci

choroby. Każdy z pacjentow wŁączonych <io grupy badanej wypełniał kwestionariusz ankiety

autorskiej. Pac.3enci byii poddani szczegołowemu badaniu stomatologicznemu, zgodnie z

kryteriami WHO dia standardow baciania siomatoiogicznego, w ceiu wykiuczenia chorób

zapalnych jamy ustne1.

W badanej śiinie Doktorantka oceniła metodą bicynchoninową cńkowttą zawafiośc

białka, zaś metodami kolorymetrycznymi aktywnaśc enzymatyczną N-acetyio-P-D-

heksozoaminidazy i jej izoemymów A i B, P-gaiakłozydazy, cr-fukozydazy, a-mannozydazy

oraz P-giukuronidazy.
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Na przeprowadzenię badań uzyskano pisemną zgodę pacjentow (opiekunow

prawnych) oraz zgodę Komisji Bioetycznej UMB nr R-I-002116412015.

Ąnaliza statystyczna uzyskanych wynikow została wykonana prawidłowo, Stosując

program Statistica 10.0. gdy badane proby wykazrywaĘ rozkład normalny wykonano test NIR

spośród testów post-hoc z grupy testów ANOVA, zas gdy badane proby nie miĄ rozkładu

nolmalnego zastosowano test nieparametryczny ANOVA Kruskala- Wallisa dla wielu prob

niezaleźmych i test mediany, Do oceny zalężności pomiędzy dwoma zmiennymi ilościowymi

uzyto współczynnikow korelacjiparametrycznej Pearsona i nieparametrycznych Spearmana.

Rlozdziń ,,Wyniki" stanowi ponad 20 stron dysertacji. Jest to rozdziń czytelny i

przejrzysty. W omówieniu uzyskanych wynikow bardzo pomagają umieszczone tu tabele i

ryciny. Pani mgr Halina Ślizęwska wykazńa istotne statystycznie wzrosty aktywności

egzogllkozydazlizasomalnych w ślinie pacjentow z agresywną postacią wielostawową MIZS

w porównaniu do grupy kontrolnej. Istotnie vryższa aktywnośc ęnzymatyczna vrybranych

egzogllkozydaz wystąpiła w Ślinie pacjentow- z agresy,rvną po§tacią wielostawową MIZS w

porownaniu do grupy pacjentow z nieagresywną postacią wielostawową MIZS Wykonując

testy Pearsona i Spearmana Doktorantka wykazŃa istnienie wielu prawie pełnych, bardzo

wysokich i wysokich korelacji pomiędzy aznaczanymi w pracy parametrami

biochemicznymi.

W rozdztale ,,Dyskusj a" Pani mgr Halina Ślizewska wnikliwie omowiła uzyskane

wyniki. Prawidłowo dokonała analizy otfzymanych wynikow z danymi pochodzącyml z

dostępnego piśmiennictwa kĄowego t zagranicznego. Dyskusja jest syntetyczna.

Doktorantka prawidłowo stosuje nomenklaturę lachową i opanowała technikę pisania tego

typu prac, co świadczy o opanowaniu warsztatu badawęzego i znajomości literatury,

Piśmiennictwo wykorzystane w tym razdzia|e są to tylko artykuły, w 92oń anglojęzyczne i w

88Yazostatnich 15lat.

Rozprawę kończą cztery prawidłowo sformułowąne wnioski podsumowujące

dysertację, ktore odpowiadają postawionym na początku pracy celom badawczym.

Niestety Doklorantka nie ustrzegła się niedociągnięć w tworzeniu przedstawionej do

oceny dysertacji jak np.. pusta §trona 3, czy nieprawidłow-a kolejnośó wyrazów w

tfumaczeniu anglojęzycznym nazwy jednostki chorobowej. Występują rownież nieliczne

błędy edytorskie oraz językowe. Jednakże przeóstawlone przezę mnie uwagi nie umniejszają

merytorycznej wartości dysertacji.

Podsumowując stwierdzam, że praca napisana jest zgodnie z wymogami, Doktorantka

pokazńa, żę posiada wiedzę naukową i doświadczęnie laboratoryjne, co umozliwiło
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prawidłowo zaplanować badania, wykonac oznaczenla i na podstawie otrzymanych wynikow

sformułować poprawnę wnioski.

Biorąc pod uwagę wszy§tkie ęlementy pfzeprowadzonĄ oceny mogę z pełną

odpowiedzialnością stwierdzić, że rozprawa doklorska Pani mgr Haliny Ślizewskiej pt

o,AkĘwność egzoglikozydaz lizosomalnych w ślinie dzieci i mlodzieĘ z młodzieńczym

idiopaĘcznym zapaleniem stawówo' spełnia wymogi określone w artykule 13 ustawy z dnia

14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. nr 65. Poz"595) ora.z,rozporządzentu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 15 stycznia 2004 rokui złvracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o

zdrowtu uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie pani mgr Haliny

ŚfiZewskiej do dalszych etapow przewodu doktorskiego.
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