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Niewydolność układu oddechowego noworodków urodzonych przedwcześnie, w tym 

dysplazja oskrzelowo-płucna BPD to ciągle niezwykle istotny problem w pediatrii i 

neonatologii. Polietiologiczny i nie do końca poznany charakter oraz wielopostaciowość 

stanów chorobowych stwarzają, mimo postępu naukowo-technicznego, ciągle określone 

trudności rokownicze, a związany z tym schorzeniem czynnik ryzyka poważnych infekcji 

stanowi dodatkowo niezwykle istotny problem w opiece nad noworodkiem urodzonym 

przedwcześnie. Poszukiwanie markerów humoralnych określających aktualny stan 

czynnościowy płuc noworodka urodzonego przedwcześnie jest jak najbardziej uzasadnione. 

Przebadanie roli układu wybranych metaloproteinaz w patogenezie BPD jest niewątpliwie 

ciekawym i potrzebnym zamierzeniem, zarówno z perspektywy badawczej jak i 

terapeutycznej.  

Przedstawiona do oceny na podstawie Uchwały Rady Wydziału I Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie z dnia 17-06-2015 rozprawa 

doktorska lekarza medycyny Sławomira Wątroby, wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie liczy łącznie 102 strony wydruku 

komputerowego przy zastosowaniu podwójnej spacji, zawiera de facto 127 pozycji 
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piśmiennictwa, 6 tabel oraz 12 wykresów i 2 ryciny. Układ jest typowy dla tego rodzaju prac 

na stopień, z podziałem na: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, 

streszczenie w języku polskim i angielskim oraz piśmiennictwo. Proporcje poszczególnych 

rozdziałów są prawidłowe, zastosowana numeracja w spisie treści i odpowiednio w każdym 

rozdziale wprowadza porządek edytorski, a odnośniki do poszczególnych stron w spisie treści 

i spis tabel, wykresów, rycin oraz skrótów na końcu opracowania znacznie ułatwia 

przeglądanie dysertacji. Tytuł pracy w pełni odzwierciedla jej treść, a jej lektura jest 

przyjemna z racji użytego stylu pisarskiego i wyjątkowej staranności edytorskiej. Brak 

neologizmów i wyrażeń żargonowych, będących często w tego typu pracach konsekwencją 

dosłownego tłumaczenia z języków obcych dodatkowo wpływa na całościową bardzo dobrą 

ocenę dysertacji, czyni ją jasną w odbiorze. 

Autor we wstępie sprawnie i umiejętnie  łączy zagadnienia etiopatogenezy BPD z 

kliniką z punktu widzenia możliwego wpływu niektórych markerów na powstawanie i 

przebieg zaburzeń na terenie układu oddechowego noworodka urodzonego przedwcześnie. Na 

początku znajdujemy wyczerpująco zaprezentowany aktualny stan wiedzy na ten temat na 

podstawie dostępnego piśmiennictwa, z którego wynika, że w rozwoju BPD najistotniejsza 

jest nieadekwatna odpowiedź zapalna, prowadząca do zaburzenia fizjologicznych 

mechanizmów rozwoju pęcherzyków płucnych, Autor wskazuje na rolę metaloproteinaz 

macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) w rozwoju BPD, analizując przy tym szczegółowo 

rolę żelatynaz MMP- i MMP-9, stromielizyny 1, tkankowego inhibitora MMP- TIMP-1 i 

TIMP-2. W fizjologii i patologii. Podkreślić należy dogłębną analizę roli metaloproteina w 

różnicowaniu struktur układu oddechowego w czasie ontogenezy. Każdorazowo odnosi się w 

poruszanych kwestiach  do danych literaturowych, które są bardzo starannie 

wyselekcjonowane. Zarówno temat pracy jak i podjęte badania w warunkach klinicznych są 

interesujące nie tylko z poznawczego punktu widzenia lecz również aktualne i ważne w 

neonatologii, co przesądza o jej aplikacyjności. Z obowiązku recenzenta sugeruję w akapicie 

dotyczącym zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej na str. 6 zmienić określenie „pod 

postacią hiperkapnii” na bardziej odpowiednie – na skutek hiperkapnii. Na str. 9 w akapicie 2 

usunąć błąd literowy – jest „wydzielanie” zamiast „wydzielane”. Wstęp przygotowuje 

czytelnika do odbioru wyników badań w sposób bardzo szczegółowy i sugestywny, zarówno 

w opisie kliniki BPD, jaki i następstw tego zespołu chorobowego. Tym samym podkreśla 

wagę problemu, potrzeby badań w tym zakresie, stawiając już we wstępie śmiałą i odważną 

tezę, że „ obecnie stosowane metody profilaktyki i leczenia BPD nie mogą być uznane za 

całkowicie skuteczne i pozbawione działań niepożądanych”.  
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Cel pracy przedstawiony jest jasno i nie budzi wątpliwości- było  nim określenie roli 

MMP-2, MMP-3 i MMP-9, a także ich tkankowych inhibitorów, TIMP-1 oraz TIMP-2, w 

rozwoju BPD u noworodków urodzonych przedwcześnie. Służyć temu mają badania  

surowiczej aktywności wymienionych metaloproteinaz i TIMP-1 oraz TIMP-2 oraz 

poszukiwanie zależności pomiędzy badanymi czynnikami  i współczynnikami MMP-/TIMP-1 

i MMP-2?TIMP-2, a występowaniem dysplazji u noworodków urodzonych przedwcześnie. 

Badaniem objętych zostało 81 noworodków, które podzielono na 4 grupy na podstawie czasu 

trwania ciąży. Dysplazję oskrzelowo-płucną rozpoznano na podstawie obowiązujących 

aktualnie kryteriów u 11 pacjentów objętych badaniem. Materiałem do badań była surowica 

uzyskana z krwi żylnej pobranej pomiędzy 5, a 7 dobą po urodzeniu, w której oznaczano 

aktywność MMP-2 i MMP-9 za pomocą zymografii, natomiast stężenia MMP-3, TIMP-1 i 

TIMP-2 oznaczano testem  immunoenzymatycznym ELISA. Dokładny opis badań i biegłość 

w posługiwaniu się nomenklaturą nie pozostawia wątpliwości co do umiejętności badawczych 

Doktoranta w trudnych warunkach klinicznych. Podsumowując tę cześć pracy należy 

stwierdzić, że Autor dokonał szczegółowego i jasnego opisu materiału i metod badawczych 

uzasadniając ich wybór. Część doświadczalna pracy została zaplanowana i wykonana 

prawidłowo a użyte metody matematycznej analizy statystycznej należy uznać za właściwe.  

Należy podkreślić rzetelność w podejściu do badań widoczną w opisie metodyki przy 

konstruowaniu grup badanych, nie tylko w aspekcie statystycznym ale i etycznym. Pewną 

niezręcznością jest sformułowanie na str. 42 „pobierano posiew krwi”, którą warto by 

uwzględnić przy przygotowywaniu pracy do publikacji. Podobnie należało by zastanowić się 

na innym łamaniem strony 43, tak aby cała tabela wraz z opisami była dostępna czytającemu. 

Autor posługuje się wprawnie współczesnymi technikami biochemicznymi i statystycznymi 

pozwalającymi zobrazować badane zjawiska a użyte metody badawcze są jak najbardziej 

odpowiednie dla realizacji założonego celu badań. 

Wyniki badań przedstawiono w formie nie budzącej zastrzeżeń. Opisy z jednoczesnym 

odwołaniem do odpowiednich tabel, wykresów i rycin, wykresy, tabele i ryciny analizowane 

osobno, bez posługiwania się tekstem pracy są jasne i zrozumiałe, nie zawierają nadmiaru 

oznaczonych wartości i nie dublują danych oraz odzwierciedlają w pełni uzyskane wyniki. 

Znajdujący się na stronie 55 wykres oznaczony jako nr 5 powinien moim zdaniem znaleźć się 

wcześniej, po prezentacji zymogramu (ryc.2), jako wprowadzenie do analizy wyników w 

grupach.  Wyniki badań przedstawiono we właściwych jednostkach i poddano analizie 

statystycznej. Użyte metody matematycznej analizy statystycznej należy uznać za właściwe i 

rzetelne. Uzyskane wyniki zachęcają do kontynuowania badań na większej populacji 
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noworodków z BPD,  gdyż przy uzyskaniu odpowiedniej znamienności statystycznej wydają 

się one mieć duże znaczenie diagnostyczne i rokownicze. Podsumowując ten rozdział pracy 

mogę stwierdzić, że wyniki opisano w sposób bardzo szczegółowy, zrozumiały z 

odpowiednimi odniesieniami w tekście do graficznego ich obrazowania. W badaniach swych 

Autor stwierdził, że najczęściej BPD występuje u najmłodszych noworodków, urodzonych z 

ciąży trwającej od 24 tygodni + 0 dni do 27 tygodni + 6 dni, a mniejsza aktywność enzymów 

kolagenolitycznych w surowicy, głównie MMP-2, może mieć wpływ na zwiększenie ryzyka 

wystąpienia dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków urodzonych przedwcześnie.  

Rozdział Dyskusja posłużył Autorowi do interpretacji uzyskanych wyników, ich 

ocenie i porównaniu z wynikami uzyskanymi przez innych autorów. Słuszna zatem i 

wartościowa  jest konkluzja, że wysoka aktywność żelatynaz w surowicy w pierwszych 

dniach po urodzeniu wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem BPD, a jak wykazano w licznych 

badaniach głównymi substratami dla żelatynaz są kolageny. Obniżona aktywność żelatynaz 

wiąże się ściśle z zaburzeniami rozkładu i przebudowy macierzy zewnątrzkomórkowej i 

nadmierną proliferacją tkanki łącznej. Efektem tych procesów może być nasilone włóknienie, 

które w przypadku BPD w wyniku upośledzonych procesów przebudowy i regeneracji, 

doprowadza do przewlekłych i nieodwracalnych zmian w tkance śródmiąższowej. Obniżona 

ekspresja i niska aktywność MMP-9 skutkuje nasileniem procesów uszkadzających w płucach 

i nasileniem niewydolności oddechowej, będącej najprawdopodobniej skutkiem 

postępującego włóknienia śródmiąższowego. Autor zauważa i rozumie rolę tych procesów w 

etiopatogenezie BPD, nie stroni również w dyskusji od opisywania roli innych potencjalnych 

czynników mających udział w powstawaniu zmian patologicznych z uwzględnieniem 

patologii porównawczej.  

Należy podkreślić, że Doktorant podejmując dyskusję na tle dostępnego 

piśmiennictwa bardzo ostrożnie podchodzi do interpretacji swoich wyników, co jest cechą 

dojrzałego badacza. Nie pozostawia bez odpowiedzi pytania, jaka jest przyszłość badań 

oceniających lecznicze zastosowanie egzogennych enzymów z grupy metaloproteinaz w 

profilaktyce i terapii BPD oraz jakie są możliwości zastosowania egzogennych enzymów 

kolagenolitycznych w praktyce klinicznej.  

Analiza uzyskanych wyników na tle dostępnego piśmiennictwa pozwoliła na 

wyciągnięcie wniosków wynikających wprost z  przeprowadzonych badań. Stanowić mogą 

one istotne wskazania dla klinicystów, interpretujących na co dzień wyniki badań 

laboratoryjnych. Odnoszą się one wprost do  oceny badanych parametrów w przebiegu BPD. 

Moim zdaniem są one nazbyt ogólnikowe i nie uwzględniają wszystkich wniosków 
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wynikających z badań. Autor de facto udowodnił, że: aktywność i stężenia metaloproteinaz 

mogą stanowić cenny marker w ocenie nasilenia i ryzyka wystąpienia BPD; udział MMP-9 w 

procesach przeciwdziałania BPD jest więcej niż prawdopodobny; wysoka aktywność 

żelatynaz surowicy wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia BPD  a ocena 

aktywności żelatynaz i ich tkankowych inhibitorów może być pomocna do oceny ryzyka w 

pierwszych dobach życia noworodków urodzonych przedwcześnie. Doktorant słusznie 

wskazuje na powiązanie niskiej aktywności żelatynolitycznej z występowaniem BPD. 

Bibliografia jest adekwatna i aktualna, Autor przytacza prace oryginalne publikowane 

w czasopismach recenzowanych, prace popularno-naukowe, przeglądowe w czasopismach 

fachowych, monografie, podręczniki. Tak szeroki wachlarz piśmiennictwa świadczy o 

rzetelności w poszukiwaniu materiałów i umiejętności korzystania z dostępnego stanu 

wiedzy.  Pozycja piśmiennictwa autorstwa Kim E i Hwang O została w spisie uwzględniona 

dwukrotnie (pod nr 19 i 124), przez co należy uznać, iż spis liczy 127 pozycji. 

Drobne błędy i niedociągnięcia są łatwe do poprawienia i nie mają wpływu na 

jednoznacznie wysoką, pozytywna ocenę dysertacji.   

 Reasumując należy podkreślić trafność wyboru tematu, aplikacyjność dysertacji, 

prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie oraz szeroki wachlarz wykonanych badań w 

warunkach klinicznych. Wymagało to dużego wysiłku ze strony Doktoranta i zaowocowało 

przejrzystością opracowanych wyników i wyciągniętymi wnioskami. Ze względu na wysoką 

ocenę pracy i jej bezsprzeczne walory aplikacyjne zgłaszam wniosek do Wysokiej Rady o jej 

wyróżnienie stosowną nagrodą. 

Stwierdzam, że oceniana praca spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom 

doktorskimi, w pełni odpowiada warunkom określonym w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W związku 

z powyższym przedstawiam Wysokiej Radzie I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologii UM  w Lublinie wniosek o przyjęcie rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenie 

lek. med. Sławomira Wątroby do dalszych etapów przewodu doktorskiego 


