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Żywienie człowieka wpisuje się w obszar jednego z najistotniejszych problemów zdrowotnych 

człowieka z tytułu jego udziału w zachorowalność oraz umieralności z powodu cywilizacyjnych chorób 

niezakaźnych. 

Polska zaliczana jest do grupy krajów UE o dużym nasileniu chorób zależnych od diety,  

a z porównania sposobu żywienia ludności różnych krajów europejskich mogą wynikać istotne wskazówki 

dla budowania strategii populacyjnych przeciwdziałających współczesnym chorobom cywilizacyjnym 

zależnym od diety.  

1. Charakterystyka i ocena formalna rozprawy. 

Rozprawa doktorska Adama Jarosława Szepeluka zatytułowana: „Analiza zachowań żywieniowych,  

a zawartość wybranych mikro i makro elementów we włosach studentów uczelni we Francji, w Polsce i na 

Białorusi” pod względem struktury ma składowe typowe dla oryginalnych opracowań. Tekst dysertacji  

137 stronicowy zawiera: Wstęp – 12 stron, Cel pracy, Materiał i metody badań zajmują 10 stron, Wyniki - 

zajmują 53 strony, Dyskusja - 10 stron, Wnioski, Bibliografię składającą się z 171 pozycji, Streszczenie  

w języku polskim i angielskim. Praca zawiera również Spis tabel i rycin oraz Aneks zawierający 

kwestionariusz ankiety w j. polskim, francuskim i rosyjskim, a także Spis treści i Objaśnienie używanych 

skrótów na początku pracy.  

W ocenie redakcyjnej należy podkreślić staranność edytorską pracy. Język recenzowanej rozprawy 

jest poprawny, a używane pojęcia są merytoryczne w ramach omawianej tematyki. 

 2. Charakterystyka i ocena merytoryczna rozprawy. 

Tematyka pracy dotyczy problematyki żywienia człowieka, jego uwarunkowań i możliwości oceny 

stanu odżywienia na podstawie badań włosów. 

Doktorant za cel dysertacji obrał poznanie zawartość wybranych mikro i makro elementów  

we włosach studentów trzech krajów europejskich i ocenę wpływu cech demograficznych studentów oraz 

ich zachowań żywieniowych na zawartość badanych pierwiastków. 

2.1. Trafność wyboru tematu i aktualność podjętej w dysertacji tematyki badawczej. 

Doktorant wprowadzając, we Wstępie, w tematykę dysertacji wykorzystał 142 pozycje 

piśmiennictwa, w tym 84% anglojęzycznych. Należy podkreślić merytoryczne oraz zwięzłe przedstawienie 

aktualnej wiedzy dotyczącej: źródeł i roli makro i mikro składników mineralnych, możliwości ich 

oznaczania w organizmie człowieka, w tym wykorzystanie wartości diagnostycznej włosa w tym procesie. 

Dużo miejsca we Wstępie Doktorant poświecił włosom jako markera w ocenie gospodarki 

mineralnej człowieka w stanach fizjologicznych i patologicznych podkreślając, iż stabilność składu włosa 

jest dobrym źródłem wiedzy o sposobie żywienia oraz jego skład jest charakterystyczny dla wielu chorób,  

w tym zatruć. W jednym z podrozdziałów Wstępu Doktorant interesująco omówił przykłady wykorzystania 

tych właściwości włosów w badaniach epidemiologicznych oceniających zanieczyszczenie środowiska oraz 

w postępowaniu administracyjnym przy wydawaniu prawa jazdy i w procedurze zaliczania do zawodów 

zaufania publicznego. 

Ocena treści wprowadzenia do problematyki dysertacji wykazuje pełne przygotowanie teoretyczne 

Doktoranta do podejmowania procedur badawczych dotyczących poznania zawartość wybranych mikro  

i makro elementów we włosach wraz oraz badania wpływu cech demograficznych człowieka oraz jego 

zachowań żywieniowych na zawartość pierwiastków we włosach. 

2.2 Sformułowany cel pracy  

Głównym celem dysertacji było poznanie i ocena wpływu cech demograficznych oraz zachowań 

żywieniowych, na zawartość wybranych mikro i makro elementów (sodu, potasu, wapnia, magnezu, siarki  

i ołowiu) we włosach studentów francuskich (Ośrodek Kształcenia Medycznego w Niort), polskich 
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(Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej) oraz białoruskich (Grodzieński Uniwersytet Państwowy 

im. Janki Kupały). 

Doktorant sformułował trzy hipotezy badawcze oraz założył możliwość wykorzystania wyników 

badań w profilaktyce schorzeń badanych studentów w przypadku wykrycia u nich nieprawidłowości  

w składzie mikro i makro elementów mineralnych włosów. 

Należy podkreślić trafność wyboru tematu i aktualność podjętej tematyki badawczej, wobec 

współczesnych wyzwań zdrowotnych związanych ze sposobem żywienia. Praca wpisuje się w holistyczne 

podejście do zdrowia prezentowane między innymi przez Marcelego Lalonda oraz późniejsze Dahlgren  

i Whitehead’a, gdzie obok cech i uwarunkowań biologicznych uwzględniane są czynniki środowiskowe  

i zachowania zdrowotne.  

Celowość podjętych badań w pełni uzasadnia przedstawione przez Doktoranta wprowadzenie  

do dysertacji, a sformułowane cele, problemy i hipotezy badawcze są poprawne pod względem formalnym 

oraz merytorycznym i odpowiadają tytułowi pracy.  

2.3 Zastosowane metody i materiał badawczy 

Rozdział Materiał i metody jest generalnie wyczerpujący w swoich treściach w odniesieniu  

do sprecyzowanego problemu badawczego, grupy badanej i zastosowanych metod. Metody dotyczące oceny 

stanu odżywienia i żywienia, epidemiologiczne i statystyczne, które występują w dysertacji Doktoranta  

są adekwatne i zalecane przy analizach składu włosów oraz problematyce żywieniowej i zachowań 

zdrowotnych.  

Badaną grupę stanowiło 121 studentów pochodzących z Francji (Ośrodek Kształcenia Medycznego 

w Niort), Białorusi (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) i Polski (Państwowa Szkoła 

Wyższa w Białej Podlaskiej).  

W próbkach włosów Doktorant oznaczał stężenie sodu, potasu, magnezu, siarki, wapnia i ołowiu 

przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM, wyposażonego w rentgen ze spektrometrem 

EDS do mikroanalizy (aparat Hitachi TM-3000). Dokładność tej metody została zweryfikowana  

z wykorzystaniem certyfikowanego włosa ludzkiego. Ocenę zachowań żywieniowych Doktorant oceniał 

wykorzystując autorski kwestionariusz ankiety, który został poddany procesowi walidacji, potwierdzającej 

jego rzetelność (współczynnik α-Cronbacha=0,71). 

Rozdział Materiał i metodyka badań kończy bardzo merytoryczna charakterystyka zasad 

wykorzystywania przez Doktoranta metod statystycznych przy opracowaniu informacji uzyskanych  

w badaniu.  

Uważam, że rozdział Materiał i metodyka badań został przystępnie, wyczerpująco i poprawnie 

zredagowany.  

Przedstawiona wyżej charakterystyka dysertacji odnosząca się do Celu pracy oraz Materiału i metod 

świadczy o dobrym przygotowaniu Doktoranta do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w zakresie 

nauk o zdrowiu. 

2.4 Wyniki  

Doktorant uzyskane wyniki w trakcie swoich badań przedstawił w 6 podrozdziałach liczących  

52 strony. Całość rozdziału Wyniki Doktorant opatrzył czytelną formą graficzną w postaci 29 tabel  

i dodatkowo 26 rycin.  

Z wykonanych badań Doktoranta wynika, iż spośród ocenianych czynników środowiskowych, 

demograficznych, niektórych zachowań zdrowotnych istotny związek z zawartością makro i mikro 

elementów we włosach miał: wiek, płeć, kraj i miejsce zamieszkania, BMI, aktywność fizyczna.  

W zależności od badanego składnika włosa wpływ na jego zawartość we włosach miały w przypdku: - sodu: 

BMI; - magnezu: wiek, płeć, kraj zamieszkania; - potasu: miejsce zamieszkania, BMI; - wapnia: wiek, płeć, 

kraj zamieszkania, BMI, aktywność fizyczna; - ołowiu: wiek, płeć, kraj zamieszkania, BMI. W porównaniu 

do cytowanych wyżej wyników analiza korelacji wykazała jednak mniejszy związek wieku,  

a większy związek BMI i aktywności fizycznej z ocenianymi elementami mineralnymi włosa.  

Najważniejsza informacja pozyskana przez Doktoranta odnoszącą się do problemu uzależnienia 

składu włosów wynikała z oceny wpływu zachwań żywieniowych na zawartość makro i mikro elementów 

mineralnych włosa. Stosowanie specyficznych diet nie wpływało na zawartość badanych elementów 

mineralnych we włosach, regularność spożywania posiłków miała związek z istotnie niższą zawartością 

ołowiu, pojadanie między posiłkami miało związek z mniejszą zawartością wapnia we włosach, zwracanie 

uwagi na skład spożywanych produktów było związane z większą zawartością magnezu, spożywanie dań 

błyskawicznych i fast food-ów było związane z większą zawartością sodu i mniejszą wapnia we włosach, 

preferowanie dań sporządzonych na parze nie wpływało na zawartość badanych pierwiastków,  

a spożywanie dań smażonych zwiększało zawartość siarki a zmniejszało wapnia we włosach.  
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Doktorant dokonał oceny sposobu żywienia badanych studentów wykorzystując metodę częstości 

spożywania 35 produktów spożywczych, a następnie zestawił uzyskane informacje ze składem mineralnym 

włosów. Zawartość sodu we włosach nie miała związku z badaną częstotliwością spożywanych produktów. 

Dodatnia korelacja dotyczyła zawartości magnezu we włosach z częstością spożywanego: ciemnego 

pieczywa, kasz, warzyw, orzechów i pestek, jogurtu i kefiru; natomiast ujemna korelacja dotyczyła związku 

wapnia z: makaronem, ryżem, jajkami, drobiem, podrobami, napojami gazowanymi; podobnie  

jak i zawartość ołowiu we włosach charakteryzowała się ujemną korelacją z częstością spożywania „ciasta, 

ciastek, drożdżówek”. 

Doktorant w swojej pracy wykorzystał zaawansowane metody statystyczne do próby uogólnienia 

uzyskanych informacji, wykorzystując jedną z analiz skupień (k-średnich). Uzyskując trzy skupienia pod 

względem profilu mikro i makro składników mineralnych we włosach Doktorant wykazał, iż skupienie 

pierwsze można uznać za antyzdrowotne (z wyjątkiem potasu i aktywności fizycznej), gdyż 

charakteryzowało się najwyższą zawartością we włosach sodu, potasu i ołowiu oraz najniższą zawartością 

wapnia i było związane ze studentami z najwyższym wskaźnikiem BMI, ale jednocześnie aktywnymi 

fizycznie. Drugie skupienie o zdecydowanym prozdrowotnym charakterze (z wyjątkiem potasu i siarki) 

charakteryzowało się najwyższą zawartość magnezu i wapnia oraz najniższą zawartością sodu, siarki, potasu 

i ołowiu oraz było związane ze studentami płci żeńskiej, studentami nie spożywającymi dań błyskawicznych 

i fast food-ów, ale o wartościach BMI poniżej normy. Trzecie skupienie pod względem składu elementów 

mineralnych we włosach nie było charakterystyczne w aspekcie związku ze zdrowiem, gdyż cechowało się 

najwyższą zawartością siarki oraz najniższą zawartością magnezu, a także dotyczyło w większym odsetku 

studentów płci męskiej, z podwyższonym wskaźnikiem BMI, studentów o aktywnym trybie życia oraz 

spożywających dania błyskawiczne i fast food-y.  

Należy podkreślić, iż duży zasób zgromadzonych informacji w trakcie przeprowadzonego badania 

umożliwi Doktorantowi w przyszłości przedstawić w publikacjach jeszcze szerzej ciekawe aspekty 

badanego problemu. 

2.5 Dyskusja 

W Dyskusji, Doktorant wykorzystując zebrane obszerne piśmiennictwo porównał wyniki badań 

własnych z wynikami badań innych autorów.  

Odniósł się również, w powyższym standardzie, do koncepcji określania zawartości mikro i makro 

pierwiastków mineralnych w organizmie człowieka wykazując przydatność do tego celu badanie włosów 

jako stabilnego materiału analitycznego i w dodatku pobieranego nieinwazyjnie. Doktorant omówił 

dokonany postęp w metodologii oznaczania mikro i makro składników mineralnych we włosach, co było 

bodźcem do ukazywania się dalszych nowych międzynarodowych publikacji.  

Interesującą częścią Dyskusji jest podrozdział pierwszy, w którym Doktorant omówił w odniesieniu 

do każdego z badanych pierwiastków potencjalne skutki jego nieprawidłowych ilości w organizmie,  

a następnie wykryte u badanych studentów czynniki wpływające na ich zawartość we włosach, w tym 

czynniki żywieniowe. Podsumowaniem takiego szerokiego ujęcia problemu przez Doktoranta było 

określenie z jakim rodzajem ryzyka dla zdrowia powinni się liczyć badani studenci wobec wykrytych  

u nich nieprawidłowości. W odniesieniu do poszczególnych oznaczonych wartości mikro i makro 

elementów oraz ich uwarunkowań Doktorant, posługując się piśmiennictwem, przytaczał podobne wyniki 

zawarte w międzynarodowym piśmiennictwie, a także uzasadniał zajęte swoje stanowisko wobec 

szczegółowych problemów. 

Doktorant wykazał, że w przypadku wysokiej zawartości sodu we włosach oraz osoby z podwyższonym 

wskaźnikiem BMI, osoby regularnie spożywającej dania błyskawiczne oraz produkty typu fast food istnieje 

duże ryzyko zachorowania na: nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, raka żołądka, osteoporozę, kamicę 

nerkową oraz otyłość.  

W związku ze stwierdzoną niską zawartością magnezu we włosach studentów oraz jego uwarunkowaniem 

wynikało, że: studenci z Francji, mężczyźni, osoby w wieku 20-21 lat, osoby spożywające  

z mniejszą częstotliwością: pieczywo ciemne, kasze, pozostałe warzywa, orzechy, ziarna, pestki, owoce, 

jogurty, kefiry, herbatę należą do grupy ryzyka zachorowania na choroby wynikające z niedoboru magnezu: 

dotyczące układu sercowo-naczyniowego i nerwowo-mięśniowego oraz osteoporozę i cukrzycę,  

a także występowania takich objawów jak: osłabienie, apatia, senność.  

W odniesieniu do zawartość siarki we włosach studentów oraz jej uwarunkowań Doktorant wykazał,  

że: studenci w wieku 20-21 lat, mężczyźni, studenci preferujący dania smażone, osoby częściej 

spożywające: makaron, ryż, jajka, drób oraz napoje gazowane, a także osoby uprawiające w wyższym 

stopniu aktywność fizyczną są mniej narażeni na wystąpienie zaburzeń związanych z niedoborem siarki, 

takich jak: wypadanie włosów, brak jędrności skóry, łamliwość paznokci oraz problemy ze wzrokiem 

i dolegliwości stawowe. 
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Ocena zawartości potasu we włosach studentów oraz jego uwarunkowań pozwoliła Doktorantowi zająć 

stanowisko, że: studenci z podwyższonym BMI, osoby mieszkające na wsi oraz osoby spożywające  

z większą częstością warzywa kapustne są mniej narażeni na wystąpienie chorób związanych z niedoborem 

potasu w organizmie, takich jak: nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, kamica 

nerkowa.  

Z oceny zawartość wapnia we włosach studentów oraz jego uwarunkowań wynikało, iż: studenci z Polski, 

mężczyźni, osoby z podwyższonym BMI, studenci w wieku 20-21 lat, osoby aktywne fizycznie, osoby 

podjadające między posiłkami, osoby spożywające dania błyskawiczne i fast food-y, osoby preferujące 

potrawy smażone, a także osoby z wyższą częstością spożywające: makaron, ryż, jajka, drób, podroby  

oraz napoje gazowane są bardziej narażeni na wystąpienie chorób związanych z niedoborem wapnia  

w organizmie, takich jak osteoporoza i nadciśnienie tętnicze.   

W odniesieniu do zawartość ołowiu we włosach studentów oraz wykrytych jego uwarunkowań wynikało, 

że: studenci mieszkający w Polsce, mężczyźni, osoby z nadwagą oraz osoby starsze, a także osoby 

spożywające w mniejszej ilości „ciastka, ciasta, drożdżówki” i nieregularnie się odżywiające ze względu na 

wyższą zawartość ołowiu są bardziej narażeni na wystąpienie szeregu chorób, w tym: nadciśnienia 

tętniczego, zawału serca, niedokrwistości oraz cukrzycy typu 2. 

Do oryginalnej część osiągnięć Doktoranta należy zaliczyć wykazanie w stanie odżywienia badanej 

populacji studentów trzech profili wynikających z zawartości mikro i makro elementów we włosach i ich 

uwarunkowań. Z małymi wyjątkami, najogólniej skupienie pierwsze można uznać za antyzdrowotne, drugie 

skupienie miało zdecydowanie prozdrowotny charakter, natomiast trzecie skupienie pod względem składu 

elementów mineralnych we włosach nie było charakterystyczne w aspekcie związku ze zdrowiem. 

Przy okazji tej tematyki moja uwaga dotyczy podrozdziału 2 Dyskusji, który przytaczając wyniki 

korelacji pomiędzy analizowanymi mikro i makro składnikami powinien być ze względu na swoją 

szczegółowość w rozdziale Wyniki co nie oznacza, iż w Dyskusji tego zagadnienia nie należało omówić. 

W Dyskusji Doktorant wyraził między innymi swoje jednoznaczne stanowisko, iż uzyskane wyniki 

mogą zostać wykorzystane w procesie profilaktyki chorób nie tylko badanych studentów, 

ale i szerszej populacji ludzi młodych.  

2.6. Wnioski 

Wyniki własnych badań oraz krytyczna ich weryfikacja dokonana w Dyskusji pozwoliły 

Doktorantowi sprecyzować ostatecznie 3 wnioski, z których wniosek drugi ma walory poznawcze ujęte  

w 5 podpunktach poświęconych każdemu z badanych elementów włosów (z wyjątkiem potasu).  

Wnioski pierwszy i trzeci mają charakter utylitarny, mówiący o przydatności badania zawartości 

składników mineralnych we włosach jako markerów stanu odżywienia i żywienia oraz w ocenie stanu 

zdrowia popuacji i jednostki. 

Wnioski są odzwierciedleniem uzyskanych przez Doktoranta własnych wyników, są one kompletne, 

a także w pełni korespondują z przyjętym celem badania, hipotezami badawczymi oraz tytułem dysertacji. 

2.7 Wykorzystanie i znajomość literatury.  
W dysertacji Doktorant wykorzystał różnorodne źródła bibliograficzne dotyczące obszaru wiedzy 

medycznej i nauk o zdrowiu wymagające dużego nakładu pracy i zaangażowania przy opracowaniu 

zagadnienia. Należy podkreślić właściwy dobór piśmiennictwa, jego umiejętne przytaczanie  

i interpretowanie. Piśmiennictwo liczy 171 pozycji, w tym 81% pozycji jest anglojęzycznych,  

a 42% cytowanych pozycji pochodzi z ostatnich 8 lat. 

3. Podsumowanie i wniosek końcowy  

Reasumując stwierdzam, że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Adama Jarosława 

Szepeluka zatytułowana: „Analiza zachowań żywieniowych, a zawartość wybranych mikro i makro 

elementów we włosach studentów uczelni we Francji, w Polsce i na Białorusi” stanowi cenne i ciekawe 

opracowanie naukowe, o dużej wartości utylitarnej w zakresie medycyny zapobiegawczej i nauk o zdrowiu. 

Uważam, że praca jest interesującym opracowaniem uzupełniającym wiedzę, w obszarze tak istotnym dla 

ochrony zdrowia jednostki i populacji.  

Rozprawa doktorska Adama Jarosława Szepeluka zatytułowana: „Analiza zachowań żywieniowych,  

a zawartość wybranych mikro i makro elementów we włosach studentów uczelni we Francji, w Polsce 

i na Białorusi” spełnia wymogi na stopień doktora określone w art.13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, 

z późn.zm.) i z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie Adama Jarosława Szepeluka do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego w zakresie nauk o zdrowiu.  

 

Białystok, 18.04.2019 r.                                                 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak 


