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Balneologia jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny, ocenia właściwości 

terapeutyczne wód podziemnych i borowin, określa wskazania do ich stosowania w leczeniu 

różnych schorzeń, często przewlekłych. Stanowi istotne uzupełnienie leczenia 

farmakologicznego i operacyjnego. Własności terapeutyczne produktów naturalnych były 

wykorzystywane i cenione już od czasów starożytnych, jednak szczególnie w wieku XIX i na 

początku XX balneologia stała się jedną z głównych dziedzin medycyny, szeroko 

wykorzystywaną przez lekarzy w procesie terapeutycznym. Do chwili obecnej metody te są 

stosowane w sanatoriach i uzdrowiskach, cieszą się dużą popularnością wśród chorych.     

W balneologii często wykorzystuje się własności lecznicze borowin. Pomimo tak 

szerokiego i długiego czasu stosowania oraz prowadzonych wielu badań nad budową,  

składem i strukturą związków tworzących borowinę, nadal nie określono jasno mechanizmu 

działania i właściwości terapeutycznych. Wiele publikacji wskazuje na jonowymienne cechy 

materiału organicznego zawartego w borowinach. Pierwiastki promieniotwórcze obecne w 

borowinie w większym stężeniu niż w glebie lub wodzie, mogą  odpowiadać za efekty 

lecznicze działania borowiny. Wydaje się celowym zbadanie zawartości naturalnych i 

sztucznych izotopów w borowinie stosowanej w celach terapeutycznych oraz ocena 
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ekspozycji chorych na promieniowanie jonizujące pochodzące z terapii borowinowej. W 

literaturze pojawiają się doniesienia o korzystnym działaniu małych dawek promieniowania, 

zwracając szczególnie uwagę na wpływ na proces karcynogenezy lub na przebieg reakcji 

odpowiedzialnych za aktywność układu immunologicznego. Równocześnie w społeczeństwie 

istnieje obawa przed promieniowaniem jonizującym w każdej dawce.   

Dlatego w mojej opinii wybór tematu rozprawy doktorskiej mgr Krystiana Mnicha jest 

wysoce zasadny i dobrze wpisuje się w aktualne zagadnienia związane z szeroko 

stosowanymi metodami terapeutycznymi.  

Praca przedstawiona do recenzji podejmuje trudny temat obliczenia wielkości dawki w 

stosunku do tkanki, której model można przedstawić na kilka sposobów. Autor oparł się na 

modelu naskórka przyjętym przez Międzynarodową Komisję do spraw Ochrony 

Radiologicznej (ICRP), który jest powszechnie akceptowany i zakłada, że komórki warstwy 

podstawnej naskórka są strukturą, gdzie ogniskują się biologiczne skutki promieniowania. 

W oszacowaniu dawki uwzględnił energię promieniowania  gamma  i zasięg cząsteczek beta 

emitowanych przez obecne w borowinie radiopierwiastki. Zastosowana metoda spektrometrii 

promieniowania gamma pozwoliła na określenie  radioaktywności izotopów o bardzo niskim 

progu detekcji 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska mgr Krystiana Mnicha ma układ 

typowy dla tego typu opracowań i liczy 86 stron tekstu, wraz ze streszczeniem i 

piśmiennictwem. Na bibliografię składa się 238 pozycji aktualnego piśmiennictwa 

związanego z tematyką rozprawy. Praca zawiera 10 tabel i 12 rycin.  

Wstęp. 

Na 35 stronach Doktorant w sposób kompetentny i interesujący omawia zagadnienia 

związane z borowiną oraz wprowadza informacje dotyczące ekspozycji na promieniowanie 

jonizujące mieszkańców Ziemi. Podział na rozdziały i podrozdziały znacząco ułatwia czytanie 

i porządkuje tematy wybrane do omówienia.  

W pierwszym rozdziale „Wstępu” Autor podaje informacje ogólne na temat borowiny, jej 

pochodzenia, substancji stanowiących jej składniki. W kolejnych podrozdziałach opisuje w 

sposób zwięzły i konkretny proces powstawania substancji humusowych, ich podział, cechy 

charakterystyczne oraz metodykę stosowaną do badań substancji humusowych. W dalszej 

kolejności, w następnych podrozdziałach omawia podstawy zastosowania borowiny w celach 

leczniczych, przedstawia rozważane różne mechanizmy działania terapeutycznego borowiny. 

Bierze się pod uwagę efekty antyalergiczne kwasów fulwowych, efekty antywirusowe 
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wywoływane przez substancje humusowe, działanie antybakteryjne kwasów oksyfulwowych i 

oksyhumusowych, działanie przeciwnowotworowe kwasu hymatomelanowego, własności 

antymutagenne i dysmutagenne borowiny, czy działanie przeciwzapalne kwasów 

humusowych. W kolejnym podrozdziale omawia obserwacje dokonane wśród kuracjuszy 

podczas terapii uzdrowiskowych w schorzeniach reumatycznych (chorobie zwyrodnieniowej, 

reumatoidalnym zapaleniu stawów), u których stosowano okłady borowinowe i porównywano 

efekty leczenia borowiną oraz innymi metodami (wstrzyknięciami dostawowymi kwasu 

hialuronowego, różnymi metodami fizjoterapeutycznymi i ćwiczeniami fizycznymi).  

Następny podrozdział opisuje aktywność estrogenową borowiny i związane z tym efekty 

leczenia w schorzeniach ginekologicznych.   

W drugim rozdziale „Wstępu” Doktorant szczegółowo omawia w dwóch podrozdziałach 

zagadnienia związane z ekspozycją ludzi na promieniowanie jonizujące. Przedstawia problem 

promieniowania jonizującego w środowisku człowieka, a następnie omawia ogólną 

charakterystykę źródeł promieniowania jonizującego, dzieląc je na naturalne i sztuczne. 

Opisuje rolę dla zdrowia człowieka promieniowania kosmicznego, pochodzącego od 

pierwiastków promieniotwórczych obecnych w skorupie ziemskiej i radonu oraz 

zastosowanie w balneoterapii. Następnie zwraca uwagę na znaczenie promieniowania 

jonizującego sztucznego, którego główną przyczyną są zastosowania medyczne.   

W trzecim  rozdziale „Wstępu” Doktorant omawia zagadnienia dotyczące problemu 

oszacowania dawki od promieniowania jonizującego obecnego w otoczeniu człowieka. W 

pierwszym podrozdziale przedstawia hipotezy dotyczące zależności pomiędzy dawką 

promieniowania a skutkiem wywołanym działaniem promieniowania. W drugim podrozdziale 

Autor omawia na podstawie publikacji biologiczne efekty małych dawek promieniowania 

jonizującego.  

W mojej opinii opisy i omówienia zawarte we „Wstępie” są dobrym i logicznym 

teoretycznym wprowadzeniem do części eksperymentalnej pracy i uzasadnieniem do 

prowadzenia tych badań. 

Uwagi recenzenta: Na stronie 23 Autor na podstawie publikacji opisuje wyniki badania 

chorych na „gościec przewlekły postępujący” (gpp). Jest to dawna nazwa reumatoidalnego 

zapalenia stawów. Nazwa gpp jest obecnie używana tylko jako określenie popularne, o 

znaczeniu historycznym. Na stronie 25 Autor pisze o znaczeniu borowiny w „chorobach 

kobiecych”, w opinii Recenzenta trafniejsze byłoby inne określenie tego typu schorzeń np. 

zaburzenia ginekologiczne.      
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Cel pracy. 

Cel główny pracy jest przedstawiony jasno i konkretnie, dotyczy ustalenia aktywności 

właściwej izotopów występujących w złożu borowiny Podokodła oraz oszacowanie dawek 

efektywnych dla pacjentów korzystających z zabiegów z zastosowaniem terapii borowinowej.    

Materiał i metoda. 

Rozdział „Materiał i metoda” przedstawiony na 3 stronach opisuje w sposób uporządkowany i 

konkretny metodykę zastosowaną przez Doktoranta do zrealizowania celu pracy. Wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące metodyki badań podane są szczegółowo i kompetentnie, 

wraz z opisem metody badań. Podano lokalizację wraz z mapą oraz charakterystykę złoża, z 

którego pobierano próbki borowiny, sposób pobierania kolejnych próbek oraz metodę 

pomiarową aktywności próbek.    

Uwagi recenzenta: W rozdziale „Materiał i metoda” nie został przedstawiony opis metod 

statystycznych wykorzystanych do opracowania danych. Informacje na ten temat znajdują się 

przy omawianiu wyników.  

Podobnie równania, wykorzystane do obliczenia dawki równoważnej od promieniowania 

beta, dawki efektywnej od emiterów beta oraz dawki od promieniowania gamma otrzymanej 

od izotopów zawartych w kąpieli borowinowej, przedstawiono wraz z wynikami, natomiast w 

opinii recenzenta powinny znaleźć się w rozdziale „Materiał i metoda”.       

Inne fragmenty rozprawy, które znajdują się w rozdziale „Dyskusja”, zawierające opis 

trudności, jakie występują podczas oceny dawki promieniowania przyjętej podczas terapii 

borowiną oraz opis zaakceptowanego do badania modelu skóry, w opinii recenzenta powinny 

być przedstawione w rozdziale „Materiał i metoda”.        

Wyniki. 

Rozdział rozprawy „Wyniki i ich omówienie” przedstawiono na 18 stronach. Zawiera ciągły 

opis tekstowy uzyskanych wyników, szczegółowe tabele i kolorowe ryciny, doskonale 

dokumentujące uzyskane wyniki badań. 

Kolejno zaprezentowano wyniki oznaczeń minimalnych i maksymalnych wartości aktywności 

właściwej izotopów naturalnych i sztucznych, następnie ich średnie arytmetyczną i 

geometryczną, medianę, odchylenie standardowe. W dalszej kolejności  przedstawiono 

średnie wartości aktywności właściwej w poszczególnych rdzeniach, w różnych warstwach. 

Następnie przedstawiono w kolejnych lokalizacjach średnie arytmetyczną i geometryczną 

oraz medianę aktywności właściwej izotopów. Zaprezentowano średnią arytmetyczną stężenia 

izotopów w wodzie pobranej ze złoża borowiny. W dalszej kolejności wykorzystując 

równania matematyczne obliczono dawki otrzymane podczas serii 15 zabiegów 



5 

 

borowinowych: dawkę równoważną od promieniowania beta, dawkę efektywną od emiterów 

beta oraz dawkę efektywną od promieniowania gamma otrzymane od izotopów zawartych w 

kąpieli borowinowej. W dalszym ciągu przedstawiono obliczoną dawkę równoważną i 

efektywną jaką otrzymuje pacjent podczas 15 zabiegów smarowania skóry pastą borowinową 

od emiterów beta i gamma. Uzyskane wyniki wskazują, że badana borowina ma bardzo niską 

radioaktywność, zbliżoną (choć nieco wyższą)  w porównaniu ze złożami innych uzdrowisk w 

Polsce. 

Wszystkie zgromadzone wyniki zaprezentowane są w dobrze zaplanowanych tabelach oraz na 

przejrzystych rycinach, co ułatwia zapoznanie się z wynikami oraz wyciąganie wniosków.  

Dyskusja.  

Dyskusja zawarta na 6 stronach stanowi wartościową część rozprawy i pozwala na 

stwierdzenie kompetencji merytorycznych Doktoranta, który krytycznie analizuje wyniki 

własnych badań, interpretując je w odniesieniu do danych z dostępnej literatury.  

Bibliografia jest w dyskusji właściwie cytowana.  

Uwagi recenzenta: Jak wyżej wspominano, część tekstu „Dyskusji” w opinii recenzenta 

należałoby przedstawić w rozdziale „Materiał i metoda”.  

Wnioski.     

Wnioski zostały przedstawione w postaci trzech punktów. Są konkretne, dobrze 

sformułowane oraz wskazują, że cel postawiony pracy został zrealizowany.  

Piśmiennictwo.  

Piśmiennictwo obejmuje szeroki zakres publikacji, od 1933 do 2017 roku, poczynając od 

starszych przywołujących historyczne odniesienia do najbardziej aktualnych i jest dobrze 

tematycznie dobrane.   

Uwagi recenzenta: nie znalazłam w tekście rozprawy odniesienia do pozycji 116 

piśmiennictwa, wskazana jest weryfikacja przez Doktoranta.       

Uwagi końcowe. 

W pracy nie zostały zawarte: wykaz skrótów oraz wykazu rycin i tabel, co mogłoby ułatwić 

lekturę dysertacji.  

Niemniej należy podkreślić, że rozprawa została przygotowana bardzo starannie, jest napisana 

ładnym językiem, chociaż Doktorant nie ustrzegł się drobnych błędów językowych podczas 

przygotowywania tekstu.    

Pojedyncze uwagi recenzenta dotyczące pracy w niczym nie obniżają wartości merytorycznej 

pracy przedstawionej do recenzji, którą oceniam wysoko.  
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W podsumowaniu uważam, że przedstawiona mi do recenzji praca doktorska mgr Krystiana 

Mnicha posiada istotną wartość naukową i odpowiada w pełni wymaganiom stawianym 

rozprawom na stopień doktora. 

 

W związku z tym zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, o dopuszczenie  mgr Krystiana 

Mnicha do dalszych etapów przewodu doktorskiego.      

  

 

Dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak 

        

         


