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Przedstawiona do recenzji praca Pani Doktor Marii Tomaszek jest monograficznym 

opracowaniem przedstawiającym rolę i znaczenie zakażenia wirusem Epsteina-Barr 

u dzieci chorujących na choroby autoimmunizacyjne.  

Głównym celem przedstawionej do recenzji pracy jest określenie związku zakażenia EBV 

z wybranymi chorobami autoimmunizacyjnymi o początku w wieku rozwojowym poprzez 

ocenę zależności pomiędzy stężeniem przeciwciał przeciwko antygenom EBV 

a wystąpieniem choroby autoimmunizacyjnej. Drugorzędowym celem pracy jest opis profilu 

serologicznego przeciwciał przeciw antygenom EBV w populacji około 1 tysiąca pacjentów 

w wieku rozwojowym. Autorka omawia problematykę chorób autoimmunizacyjnych (ang. 

autoimmunological diseases, AD) jako istotnego problemu współczesnej medycyny. Pomimo 

ogromnego postępu w diagnostyce i terapii, który nastąpił w ciągu ostatnich lat, AD nadal są 

jednym z wiodących przyczyn pogorszenia jakości życia i niepełnosprawności, a ich 

diagnostyka i leczenie to znaczna część corocznych wydatków na ochronę zdrowia. 

Dotychczas Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Związanych z Autoimmunizacją 

(American Autoimmune Related Disease Association, AARDA) sklasyfikowało ponad 100 

AD. Biorąc pod uwagę, iż na AD choruje od 5 do 10 % światowej populacji, oraz że dostępne 

terapie nie prowadzą do całkowitego wyleczenia a jedynie hamują postęp chorób – bardzo 

ważne są badania, których celem jest wyjaśnienie patogenezy AD. 

Wiele aktualnie prowadzonych badań i obserwacji klinicznych skupia się na poszukiwaniu 
czynników mogących być pierwotną przyczyną indukcji AD. Nadzieje związane z ich 
zdefiniowaniem wiążą się być może, z szansą interwencji jeszcze przed wystąpieniem 
choroby poprzez uniknięcia takiego czynnika lub zastosowania skutecznej, celowanej terapii.  

Aktualna wiedza dotycząca patogenezy AD wskazuje na wieloczynnikową etiologię, 
a wymieniane dwie główne grupy przyczyn to podłoże genetyczne i czynniki środowiskowe. 
Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że infekcje, przede wszystkim o etiologii 
wirusowej, mogą indukować zaburzenia immunologiczne skutkujące chorobami 
autoimmunizacyjnymi. Potwierdzono również związek określonych genów, zwłaszcza tych 
kodujących główny kompleks zgodności tkankowej (MHC) z rozwojem tych chorób. 

Badania potwierdzają, iż głównym czynnikiem środowiskowym przyczyniającym się do 
rozwoju AD są infekcje, a jednym z ważnych patogenów może być EBV.  

W części wstępnej autorka przedstawiła założenia i cel badania, jaki jest związek zakażenia 
EBV z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych. Dysponując przekonywującymi danymi 
o wieloczynnikowej etiologii oraz istotnych interakcjach pomiędzy materiałem genetycznym 
gospodarza i białkami będącymi produktem DNA wirusa EBV z rozwojem chorób 
autoimmunizacyjnych oraz zwracając uwagę na różnice w częstości występowania 
poszczególnych chorób w różnych populacjach zasadne wydaje się przeprowadzenie badania 
w małej, relatywnie jednorodnej etnicznie grupie pacjentów pediatrycznych jaką są dzieci 
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z makroregionu lubelskiego. Poddanie analizie tak wyselekcjonowanej grupy pozwoli na 
ograniczenie liczby czynników zakłócających jakimi mogą być wieloetniczne pochodzenie 
i różnorodność szeroko rozumianego środowiska życia badanych pacjentów. Przytoczona tak 
duża liczba analizowanej dokumentacji świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu i wskazuje 
na znaczący wkład pracy włożony w przygotowanie dysertacji.  

 
Uwagi ogólne dotyczące pracy doktorskiej. 

Praca liczy 141 stron formatu A-4. Układ pracy jest czytelny, bardzo dobrze 
opracowany graficznie, typowy dla prac doktorskich. Zawartość pracy doktorskiej stanowi 
zasadniczy tekst, 37 tabel, 39 rycin oraz objaśnienie najczęściej używanych skrótów spis tabel 
i rycin. Praca zawiera 6 rozdziałów, poczynając od wstępu, kończąc na wnioskach, 
streszczeniach i piśmiennictwie. Poszczególne rozdziały zostały ponumerowane, zapewniając 
dobrą przejrzystość pracy.  
 
Uwagi odnoszące się do poszczególnych części rozprawy.  

W rozdziale zatytułowanym „Wstęp”, Doktorantka przedstawiła problematykę infekcji 
EBV i powiązania tej infekcji z patogenezą chorób autoimmunologicznych, aktualnie 
dokładna rola EBV w etiologii tych chorób pozostaje nieznana. Choroby autoimmunizacyjne 
występujące u dzieci różnią się obrazem klinicznym i przebiegiem od tych, które mają 
początek w wieku dorosłym. Wspólnym ogniwem jest nieznana etiologia, która na podstawie 
dotychczasowych badań określana jest jako wieloczynnikowa. Jak dotąd nie udało się 
jednoznacznie wskazać związku zakażenia EBV z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych 
także w wieku rozwojowym. Biorąc pod uwagę duży odsetek osób dorosłych zakażonych 
EBV i relatywnie rzadkie występowanie chorób autoimmunizacyjnych, a także występowanie 
innych czynników predysponujących, możemy uznać, że EBV jest jedną z wielu przyczyn 
wpływających na rozwój zaburzeń immunologicznych prowadzących do autoimmunizacji.  
W tej części pracy Autorka przedstawiła historię badań nad EBV, taksonomię i budowę 
wirusa EBV, cykl życiowy, mechanizm fuzji i zakażenie pierwotne oraz zagadnienia 
związane z reaktywacją tej infekcji wirusowej.  W kolejnym podrozdziale Doktorantka 
przedstawiła diagnostykę laboratoryjną zakażeń EBV, ze szczegółowym opisem przeciwciał 
heterofilnych, swoistch przeciwciał przeciwko antygenom EBV oraz molekularną 
diagnostykę EBV. W dalszej części Autorka zamieściła związki czynników infekcyjnych 
z procesem autoimmunizacji, w tym koncepcje mimikry molekularnej, w kolejnym 
fragmencie pracy znalazło miejsce znaczenie podłoża genetycznego.  
W kolejnym podrozdziale Autorka przekazała uzasadnienie podjęcia tematu powiązania 
infekcji EBV z patogenezą chorób autoimmunologicznych. Choroby autoimmunizacyjne 
(ang. autoimmunological diseases, AD) są istotnym problem współczesnej medycyny, są 
jedną z wiodących przyczyn pogorszenia jakości życia i niepełnosprawności, a ich 
diagnostyka i leczenie to znaczna część corocznych wydatków na ochronę zdrowia. 
Dotychczas Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Związanych z Autoimmunizacją 
(American Autoimmune Related Disease Association, AARDA) sklasyfikowało ponad 100 
AD. Biorąc pod uwagę, iż na AD choruje od 5 do 10 % światowej populacji, oraz że dostępne 
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terapie nie prowadzą do całkowitego wyleczenia a jedynie hamują postęp chorób – bardzo 
ważne są badania, których celem jest wyjaśnienie patogenezy AD. 

W rozdziale II „Założenia i cel pracy” Doktorantka przedstawiła założenia i cel 
badania. Na podstawie dotychczasowych doniesień o roli zakażenia EBV w chorobach 
autoimmunizacyjnych wysunięto następującą hipotezę badawczą: Przebycie zakażenia EBV 
w dzieciństwie może być powiązane z większym ryzykiem rozwoju chorób 
autoimmunizacyjnych w wieku rozwojowym.  W odniesieniu do postawionej hipotezy 
ustalono poniższe cele badania:  

Cel I-rzędowy:  

Określenie związku pomiędzy zakażeniem EBV w wieku dziecięcym i wybranymi chorobami 
autoimmunizacyjnymi w wieku rozwojowym. 

Cele szczegółowe: 

1. Zbadanie występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG u chorych na MIZS. 

2. Zbadanie występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG u chorych na inne 
choroby reumatyczne u dzieci. 

3. Zbadanie występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG u dzieci z innymi 
chorobami autoimmunizacyjnymi u dzieci: małopłytkowością immunologiczną, zespołem 
nerczycowym i cukrzycą typu 1.  

Cele II-rzędowe 

1. Ocena seroprewalencji EBV w populacji dzieci w makroregionie lubelskim  

2. Określenie występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG zależnie od wieku 
i płci pacjentów 

W rozdziale III zatytułowanym „Materiał i metody” Doktorantka przedstawiła 
metodykę przeprowadzenia pracy badawczej. Projekt Badawczy uzyskał zgodę Komisji 
Bioetycznej. Autorka omówiła badaną populację, metodykę uzyskiwania danych, następnie 
zasady tworzenia bazy danych. W dalszej części omówiono metodykę oznaczania 
przeciwciał: EBV VCA IgM, VCA IgG oraz charakterystykę badanych grup. W końcowej 
części rozdziału zawarto metodykę opracowania statystycznego wyników badań.  

Zasadniczą, największą treściowo i objętościowo część pracy przedstawiono w 
rozdziale IV „Wyniki” w którym zawarto uzyskane z analizy materiału badawczego dane. 
Każdy z analizowanych elementów jest też oceniany statystycznie.  
Wyniki zostały przedstawione w postaci omówieni tekstowych a także ujęte zostały w 
tabelach. Poszczególne kategorie wyników kolejno zostały omówione w poszczególnych 
podrozdziałach. W rozdziale IV Autorka przedstawiała wyniki przeprowadzonych badań, 
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zgodnie z założeniami zawartymi w „Celu pracy”, pracę zrealizowano na podstawie 
retrospektywnej analizy dostępnej dokumentacji medycznej, w kolejności występowanie 
przeciwciał EBV VCA IgM, VCA IgG w kategoriach dodatni, ujemny, wątpliwy w 
zależności od wieku, występowanie przeciwciał EBV VCA IgM, VCA IgG w kategoriach 
dodatni, ujemny, wątpliwy w zależności od rozpoznania klinicznego, stężenia przeciwciał 
EBV VCA IgG w zależności od płci w grupach AD i BAD, stężenia przeciwciał EBV VCA 
IgM w zależności od płci w grupach AD i BAD, stężenia przeciwciał EBV VCA IgG w 
zależności od płci w grupach pacjentów z wybranymi rozpoznaniami klinicznymi, stężenia 
przeciwciał EBV VCA IgM w zależności od płci w grupach pacjentów z wybranymi 
rozpoznaniami klinicznymi, stężenia przeciwciał EBV VCA IgM i IgG w zależności od wieku 
w grupach AD i BAD.  
W kolejnej części rozdziału Doktorantka przedstawiła ocenę zależności pomiędzy 
przeciwciałami EBV VCA IgG i VCA IgM w badanych grupach, ocenę zależności pomiędzy 
EBV VCA IgG i VCA IgM w grupie AD, ocenę zależności pomiędzy EBV VCA IgG i VCA 
IgM w grupie BAD, ocenę występowania przeciwciał EBV VCA IgG i VCA IgM w grupach 
pacjentów z wybranymi rozpoznaniami klinicznymi, ocenę występowania przeciwciał EBV 
VCA IgG zależenie od rozpoznania klinicznego, ocenę występowania EBV VCA IgM 
zależenie od rozpoznania klinicznego oraz ocenę EBV VCA IgG i IgM zależenie od 
rozpoznania metodą analizy skupień.  
W kolejnej części rozdziału Doktorantka przedstawiła Zależności pomiędzy stężeniami EBV 
VCA IgM i VCA IgG dla poszczególnych rozpoznań AD i grupy BAD, zależności pomiędzy 
stężeniami EBV VCA IgM i EBV IgG w grupie BAD, zależności pomiędzy stężeniami EBV 
VCA IgM i EBV IgG w grupie z rozpoznaniem MIZS (ICD 10: M08.0, M08.2, M08.3, 
M08.4, M08.8, M08.9), zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA IgM i VCA IgG w grupie 
z rozpoznaniem niezróżnicowanej choroby tkanki łącznej (ICD 10: M35, M35.8, M35.9), 
zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA IgM i VCA IgG w grupie z rozpoznaniem 
zapalenie naczyń związane z IgA, dawnej plamica Schönleina-Henocha (ICD 10: D69.0), 
zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA IgM i VCA IgG w grupie  
z rozpoznaniem choroba Kawasaki (ICD 10: M30.3), zależności pomiędzy stężeniami EBV 
VCA IgM i VCA IgG w grupie z rozpoznaniem pierwotna małopłytkowość immunologiczna 
(ICD 10: D69.3), zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA IgM i VCA IgG w grupie 
z rozpoznaniem rumień guzowaty (ICD 10: L52), zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA 
IgM i VCA IgG w grupie z rozpoznaniem zespół nerczycowy niekreślony (ICD 10: N04.9), 
oraz zależności pomiędzy stężeniami EBV VCA IgM i EBV IgG w grupie z rozpoznaniem 
cukrzyca typu 1 (ICD 10: E10.9).  

W kolejnym rozdziale V „Dyskusja” Doktorantka przedstawiła interesującą dyskusję, 
w której szeroko omówiła otrzymane wyniki własnych badań z wieloma danymi 
literaturowymi. Autorka wyczerpująco omówiła związek pomiędzy zakażeniem EBV 
i wybranymi AD w wieku rozwojowym, związek pomiędzy zakażeniem EBV i MIZS, 
związek pomiędzy zakażeniem EBV i innymi chorobami reumatycznymi, związek pomiędzy 
niezróżnicowaną chorobą tkanki łącznej i zakażeniem EBV, związek pomiędzy zakażeniem 
EBV i chorobą Kawasaki, związek pomiędzy zapaleniem naczyń związanym z IgA 
i zakażeniem EBV, związek zakażenia EBV z innymi AD u dzieci: rumieniem guzowatym, 
małopłytkowością immunologiczną, zespołem nerczycowym oraz cukrzycą typu 1, związek 
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pomiędzy rumieniem guzowatym i zakażeniem EBV, związek pomiędzy małopłytkowością 
immunologiczną i zakażeniem EBV, związek pomiędzy zespołem nerczycowym 
nieokreślonym i zakażeniem EBVa także związek pomiędzy cukrzyca insulinozależną bez 
powikłań i zakażeniem EBV. W dalszej części rozdziału Doktorantka zawarła kolejnych 
zagadnień, takich jak: ocena seroprewalencji wirusa Epstein-Barr w populacji dzieci w 
makroregionie lubelskim, wiek i płeć jako czynniki odpowiedzi serologicznej na zakażenie 
EBV 

W rozdziale VI „Wnioski” Doktorantka przedstawiła wnioski wynikające z pracy badawczej, 
sformułowane jako odpowiedź na problemy badawcze: 
1. Określenie związku pomiędzy zakażeniem EBV w wieku dziecięcym i wybranymi chorobami 
autoimmunizacyjnymi w wieku rozwojowym.  

1. Przedstawiona analiza danych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 
Lublinie nie wykazała zależności pomiędzy występowaniem zakażenia EBV, wyrażonego 
stężeniem przeciwciał EBV VCA IgM i VCA IgG i wybranymi chorobami 
autoimmunizacyjnymi. Natomiast istotne statystycznie, wysoko dodatnie korelacje pomiędzy 
stężeniami VCA IgM i VCA IgG dla chorób: niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, 
małopłytkowość immunologiczna, rumień guzowaty, zespół nerczycowy (tylko w grupie  
<6 lat) wskazują, że odpowiedź na zakażenie EBV w tych jednostkach chorobowych 
przebiega w sposób odmienny od pozostałych grup. Potwierdzają to także wyniki analizy 
skupień cech obserwacji odstającej dla VCA IgM dla chorób: rumień guzowaty oraz 
niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, dla VCA IgG: MIZS oraz zespół nerczycowy. 
Zależności te są wyraźnie związane z rozpoznaniem określonych chorób 
autoimmunizacyjnych.  

2. Występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG u chorych na MIZS 

2. Stężenia i częstość występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgG i IgM u dzieci 
chorych na MIZS nie różnią się w sposób istotny od pacjentów z innymi chorami 
autoimmunizacyjnych i bez rozpoznania z tej grupy. Jednocześnie analiza skupień dla grupy 
chorych na MIZS wykazuje cechy obserwacji odstającej w zakresie VCA IgG, co może 
wskazywać na odmienną odpowiedź na zakażenie EBV w tej grupie i powiązanie z 
zachorowaniem lub aktywnością choroby.   

3. Występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG u dzieci chorych na inne 
choroby reumatyczne  

3. Wyniki niniejszego badania wskazują, iż odpowiedź immunologiczna na infekcję EBV 
wyrażona produkcją przeciwciał VCA IgG i IgM u dzieci z nieróżnicowaną chorobą tkanki 
łącznej przebiega w sposób odmienny od pozostałych analizowanych jednostek chorobowych, 
co może świadczyć o powiązaniu zakażenia EBV z zachorowaniem lub przebiegiem tego 
schorzenia. 

4. Nie wykazano zależności pomiędzy występowaniem zakażenia EBV a układowymi 
zapaleniami naczyń w wieku rozwojowym: zapaleniem naczyń związanym z IgA oraz 
chorobą Kawasaki. Niższe stężenia VCA IgM u chłopców z chorobą Kawasaki mogą 
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wskazywać na zaburzenie odpowiedzi immunologicznej na ten patogen u płci męskie. Wyniki 
dotyczące tego tematu nie były dotychczas prezentowane i wymagają dalszych obserwacji.  

5. Przedstawione wyniki badań sugerują istnienie związku pomiędzy rumieniem zapalnym a 
zakażeniem EBV. Potwierdzono, że EBV jest jednym, aczkolwiek nie najczęstszym 
czynnikiem etiologicznym rumienia guzowatego u dzieci. Wykazanie silnej dodatniej 
korelacji pomiędzy przeciwciałami VCA IgG oraz VCA IgM w tej grupie w porównaniu z 
innymi rozpoznaniami może wskazywać na odmienną odpowiedź na zakażenie EBV. 

6. Występowania przeciwciał EBV VCA IgM i VCA IgG u dzieci z innymi chorobami 
autoimmunizacyjnymi: małopłytkowością immunologiczną, zespołem nerczycowym i cukrzycą 
typu 1  

6. Analiza występowania przeciwciał VCA IgG i IgM u chorych na małopłytkowość 
immunologiczną nie pozwala na jednoznaczne określenie związku tego schorzenia z infekcją 
EBV. Występowanie bardzo wysokich dodatnich korelacji VCA IgM względem IgG u dzieci 
>6 roku życia może wskazywać na związek czynników etiologicznych z  wiekiem pacjentów, 
jednocześnie wskazując na prawdopodobny udział EBV w rozwoju małopłytkowości 
immunologicznej. 

7. Prezentowane wyniki badań dzieci z zespołem nerczycowym wskazują na związek 
zakażenia EBV z chorobą. Pozytywne wartości EBV VCA IgG występują w tej grupie 
pacjentów częściej niż u dzieci z innymi rozpoznaniami, a analiza skupień dla VCA IgM 
wykazuje cechy obserwacji odstającej. U chłopców z zespołem nerczycowym występują 
niższe wartości VCA IgG w porównaniu do dziewcząt. Podobne zależności nie były 
dotychczas publikowane i wymagają dalszych badań. 
8. Nie wykazano zależności pomiędzy występowaniem lub odpowiedzią na zakażenie EBV a 
cukrzycą typu 1. 

9. Ocena seroprewalencji EBV w populacji dziecięcej  w makroregionie lubelskim  

9. Wykazano, iż w populacji dzieci w makroregionie lubelskim współczynnik seroprewalencji 
wyrażony odsetkiem pozytywnych oznaczeń EBV VCA IgG wynosi w 1. roku życia 21.57 % 
i stopniowo rośnie uzyskując wartość 94 % w 18. roku życia. W ponad połowie przypadków 
do serokonwersji dochodzi w pierwszych 3 latach życia. Jednocześnie porównując uzyskane 
wyniki do badania przeprowadzonego 20 lat wcześniej w tym samym szpitalu klinicznym– 
potwierdzono występowanie trendu do późniejszego występowania serokonwersji EBV 
w badanej populacji. Tendencja ta obserwowana jest również w innych rozwiniętych krajach. 

10. Określenie występowania przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG zależnie od wieku 
i płci pacjentów 

10. Wykazano, iż wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka serokonwersji, jednak w przypadku 
zakażenia nie wpływa on na stężenie przeciwciał EBV VCA w klasie IgM i IgG.  

11. Potwierdzono związek stężenia EBV VCA IgG i IgM z płcią pacjentów. Niższe stężenia 
przeciwciał występują u chłopców, co wykazały istotne statystycznie różnice w klasie IgG 
u chłopców z chorobami autoimmunizacyjnymi, oraz w klasie IgM u chłopców bez choroby 
autoimmunizacyjnej.  
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Analiza stężeń przeciwciał z podziałem na płeć dla poszczególnych rozpoznań wykazała 
niższe stężenia VCA IgM u chłopców z chorobą Kawasaki, oraz VCA IgG u chłopców 
z zespołem nerczycowym. Podobne wyniki nie były dotychczas publikowane.  
W kolejnej części rozdziału Doktorantka przedstawiła niezwykle wartościową część 
określoną jako: Krytyczna refleksja – ograniczenia pracy w której przedstawiła ograniczenia 
swojej pracy badawczej. Najważniejsze tezy tej części pracy to:  

1. stężenia przeciwciał przeciw antygenowi EBV VCA są jedynie drobnym fragmentem 
niezwykle skomplikowanego i mało poznanego mechanizmu, dlatego wyciąganie 
bezpośrednich wniosków na temat etiologii chorób autoimmunizacyjnych na postawie 
tej analizy nie było celem niniejszej pracy.  

2. Prezentowane wyniki badań dotyczą relatywnie małej, ale jednorodnej grupy 
pacjentów, odzwierciedlając panujące w tej populacji wpływy środowiskowe, które 
w innych populacjach mogą być odmienne. Interakcje pomiędzy genami 
a środowiskiem wedle współczesnej nauki wydają się być kluczem do rozwiązania 
zagadki autoimmunizacji.  

3. Celem niniejszej pracy było wykazanie powiązań pomiędzy występowaniem 
przeciwciał EBV VCA w klasie IgM oraz IgG z wybranymi chorobami 
autoimmunizacyjnymi. Źródłem danych był szpitalny system informatyczny, 
z którego pozyskano dane z okresu 5 lat. Takie założenia oraz retrospektywny sposób 
przeprowadzenia badania choć pozwoliły na przeanalizowanie znaczącej ilości 
wyników, związane były z kilkoma ograniczeniami wpływającymi na końcowy efekt 
badania.  

4. Z grupy wszystkich chorych na określona jednostkę chorobową wybrano tylko tych, 
u których oznaczono przeciwciała EBV VCA IgG i IgM. Mimo iż liczba pacjentów, 
którzy zostali zakwalifikowani do badania wydaje się być bardzo duża, to wśród nich 
możliwe były do wyodrębnienia bardzo nieliczne grupy chorych z rozpoznanymi 
określonymi jednostkami chorobowymi. Wykonanie oznaczenia EBV VCA IgG i IgM 
nie jest zlecane rutynowo, a jedynie w przypadku, gdy lekarz prowadzący podejrzewa, 
iż objawy prezentowane przez pacjenta mogą być związane z EBV. Należy jednak 
podkreślić, że ponieważ objawy zakażenia EBV u dzieci są niespecyficzne oraz 
powszechne, to badanie serologiczne w kierunku EBV jest jednym z najczęściej 
zlecanych badań wirusologicznych. Powszechność badania z jednoczesnym brakiem 
jasnych wytycznych, kiedy i w jaki sposób badanie powinno być przeprowadzone, 
było jednym z podstawowych czynników zmniejszających badaną grupę.  

5. Dokładna analiza wyników pokazała ponadto, iż wielu lekarzy decyduje się na 
oznaczenie tylko jednego przeciwciała i równie często swoją diagnozę stawia tylko na 
podstawie oceny VCA IgG lub VCA IgM. Problem ten pokazuje jak bardzo potrzebne 
są wytyczne, które pomagałyby w procesie diagnostycznym. 

6. Kolejną trudnością związaną ze sposobem przeprowadzenia badania był brak 
szczegółowej analizy co do sekwencji zdarzeń – zakażenie EBV a wystąpienie 
choroby autoimmunizacyjnej. Założono, że pierwsze oznaczenie powiązane było 
z diagnostyką choroby autoimmunizacyjnej i wykonane na etapie rozpoznawania.  

7. Analiza stężenia przeciwciał VCA IgG i IgM u pacjentów z określonymi chorobami 
odzwierciedla sposób odpowiedzi immunologicznej na ten patogen, ale nie powinna 
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być podstawą do wyciągania wniosków o etiopatogenezie chorób 
autoimmunizacyjnych. Tak jak wszystkie badania dotyczące zjawisk 
wieloprzyczynowych, tak i wyniki tego badania podlegają wpływom wielu 
czynników, których część starano się wyeliminować poprzez dobór jak najbardziej 
reprezentatywnej grupy pacjentów. 

 
W przedstawionej pracy widoczne jest duże zainteresowanie doktorantki problematyką roli 
infekcji u dzieci chorujących na choroby autoimmunizacyjne. 

Wnioski wypływające z wykonanej pracy stanowią wartościowe jej podsumowanie, 
wynikają z przeprowadzonej wnikliwej analizy zgromadzonego materiału źródłowego, 
świadczy o dużym zaangażowaniu autorki w zamierzenie oraz dogłębnej znajomości 
zagadnień związanych z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr u dzieci chorujących na choroby 
autoimmunizacyjne.  
Przedstawione i cytowane piśmiennictwo obejmujące 157 pozycji jest dobrane prawidłowo i 
potwierdza znajomość tematyki pracy przez Panią Doktor Marię Tomaszek. 

Rolą recenzenta jest również ocena języka pracy doktorskiej. Staranne i przejrzyste 
przedstawienie złożonej tematycznie pracy stanowi o jej wartości pozamerytorycznej.  
Dbałość o język polski zarówno w pracach naukowych, jak i w codziennym zastosowaniu jest 
ważnym aspektem każdej pracy podanej do publicznej wiadomości, warto docenić dobrą 
jakość pracy Doktorantki także w tym zakresie.  
 

PODSUMOWANIE RECENZJI 

Merytoryczną ocenę rozprawy doktorskiej podsumowuję bardzo dobrze, dysertacja 
stanowi istotny wkład w podniesienie wiedzy na temat roli chorób infekcyjnych, w 
szczególności zakażenia wirusem Epsteina-Barr u dzieci chorujących na choroby 
autoimmunizacyjne. Wkład autorki w przeprowadzone wnikliwie badanie oraz szczegółowa 
analiza statystyczna stanowi o jej wysokiej pozycji w dotychczasowych badaniach nad 
zagadnieniami leczenia chorób reumatycznych u dzieci, wysiłek ten powinien być doceniony.  

W poszczególnych fragmentach pracy widoczne jest duże zaangażowanie Doktorantki.  
Praca przedstawia niezwykle cenne obserwacje naukowe. Jest napisana w sposób bardzo dobry, 
przystępny i przejrzysty, dobrze oddając intencje autorki. Całościowo, zarówno praca, jak 
również użyty język przekazu w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tekstom 
naukowym. 

W mojej opinii praca przygotowana przez Doktorantkę Marię Tomaszek w pełni spełnia 
warunki stawiane rozprawom doktorskim, pracę oceniam bardzo dobrze. 

 

Zwracam się do Szanownego Pana Przewodniczącego i Wysokiej Rady Naukowej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pani Doktor Marii Tomaszek do 
dalszych etapów przewodu na stopień doktora nauk medycznych. 
 
 
    Z wyrazami szacunku    Zbigniew Żuber 


