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RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Mgr inż. Agnieszki Tomczyk-Warunek 

 

nt. „Zmiany strukturalne w chrząstkach szklistych, kości beleczkowej i kości 

korowej oraz zaburzenia metabolizmu i mineralizacji tkanki kostnej 

w zakażeniach Clostridum perfringens na modelu zwierzęcym” 

 

Przedstawiona do recenzji praca ma na celu ustalenie korelacji między zaburzonym 

składem mikroflory bakteryjnej przewodu pokarmowego w wyniku zakażenia Clostridum 

perfringens a pojawieniem się zmian strukturalnych w chrząstkach szklistych, kości beleczkowej i 

zbitej, oraz zaburzeń w metabolizmie i mineralizacji tkanki kostnej.  

Tematyka pracy jest interesująca i ważna oraz wpisuje się trend badań mających na celu 

określenie wpływu zaburzeń mikroflory przewodu pokarmowego na funkcjonowanie różnych 

narządów i układów w organizmie człowieka i zwierząt. Mimo pojawiających się licznych 

publikacji dotyczących oddziaływań mikroflory przewodu pokarmowego problem ten jest w 

dalszym ciągu bardzo mało zbadany i powyższa dysertacja stanowi znaczący wkład w 

zrozumienie funkcjonowania osi układ pokarmowy-kości.  

Rozprawa doktorska mgr inż. Agnieszki Tomczyk-Warunek liczy 100 stron i 

skonstruowana jest w sposób typowy dla prac promocyjnych. Rozpoczyna ją obszerny wstęp 

literaturowy, w którym Autorka przedstawiła bardzo dokładny i czytelny opis budowy tkanki 

kostnej, jej remodelingu (przebudowy) oraz przedstawiła markery obrotu kostnego. Doktorantka 

ponadto opisała znaczenie mikroflory jelitowej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
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Następnie przedstawiła charakterystykę bakterii Clostridium perfringens. W prezentowanym 

rozdziale doktorantka ujawniła doskonałą znajomość aktualnej wiedzy dotyczącej tematu pracy, a 

analiza aktualnego piśmiennictwa stanowi solidne i przejrzyste przedstawienie zagadnień 

związanych z tematem rozprawy.  

W kolejnym rozdziale Autorka wyjaśnia cel naukowy pracy i osiągnięte wyniki. 

Przedstawione wyniki wymagały bardzo dużego nakładu pracy. Doktorantka wyznaczyła wiele 

parametrów geometrycznych trzonu kości (pole przekroju poprzecznego, średnią względną 

grubość ściany trzonu,  wskaźnik korowo-trzonowy,  wtórny moment bezwładności w odniesieniu 

do osi poziomej, promień bezwładności) oraz właściwości materiałowych badanych kości (moduł 

sprężystości Younga, moment gnący, wiązkość, odkształcenie sprężyste, granicę sprężystości). 

Wykonana została także analiza planarnej gęstości mineralnej kości. Określono gęstość 

wolumetryczną części trzonowej kości. Ponadto określono zawartość popiołu, krystaliczność 

części mineralnej kości oraz skład frakcji mineralnej kości. Wykonując badanie histologiczne 

kości gąbczastej i zbitej zwierząt doświadczalnych doktorantka użyła kilku rodzajów barwień. 

Użyto metody trójchromowej  w celu identyfikacji stref chrząstki nasadowej (spoczynkowa, 

proliferacyjna, hipertroficzna oraz wapniejąca), oraz oceny histomorfometrycznej kości 

beleczkowej. Badanie z wykorzystaniem Safraniny O umożliwiło  identyfikację stref chrząstki 

stawowej (powierzchniowej, przejściowej, głębokiej) oraz obecności proteoglikanów w chrząstce 

nasadowej oraz stawowej. Natomiast metodę PSR (Picro-sirius Red) doktorantka wykorzystała do 

charakteryzacji udziału oraz stosunku drobno- i grubowłóknistego kolagenu w kości beleczkowej 

oraz zbitej. Doktorantka wykonała ponadto analizę histomorfometryczną kości gąbczastej i 

wyznaczyła liczby beleczek kostnych, ich grubość oraz udział objętościowy kości beleczkowej w 

tkance kostnej. Autorka wykonała obserwację histomorfometryczna chrząstki nasadowej oraz 

chrząstki stawowej wyznaczając i mierząc grubość poszczególnych stref. Analiza struktury 

kolagenowej kości gąbczastej i zbitej polegała na identyfikacji i ocenie ilościowej kolagenu 

drobo- i grubo włóknistego. Doktorantka wykonała analizę surowicy krwi zwierząt 

doświadczalnych obejmującą badanie podstawowych parametrów biochemicznych krwi (białka 

całkowitego, wapnia całkowitego i fosforu) oraz poziomu markerów obrotu kostnego (zawartość 

hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I, osteokalcyny  i osteoprotegeryny) 

a także aktywności insuliny w surowicy krwi. 

Zrealizowanie a następnie opracowanie tak dużej ilości analiz należało do przedsięwzięć 
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praco i czasochłonnych, wymagających ogromniej cierpliwości i wytrwałości, dobrego 

przygotowania i znajomości badanej problematyki.  

Pragnę podkreślić świetną szatę graficzną wyników. Praca jest ilustrowana bardzo 

przejrzystymi i czytelnymi rysunkami. W tekscie umieszczono 12 tabel i 8 rysunków. Wyniki są 

zaprezentowane przejrzysty sposób i bardzo ułatwiają analizę.  

Doktorantka niezwykle umiejętnie przeprowadziła dyskusję otrzymanych wyników z 

wynikami podobnych w założeniu doświadczeń, gdzie w inny sposób zmieniano skład mikroflory 

jelit. Autorka wykazała świetną orientację w temacie. 

Doktorantka w bardzo logiczny sposób dowodzi a następnie tłumaczy negatywny wpływ 

zakażenia bakteriami Clostridium na chrząstkę stawową i wzrostową m.in. poprzez upośledzone 

wchłanianie wody w przewodzie pokarmowym oraz zaburzenia w gospodarce elektrolitowej, w 

tym zawartość jonów sodu, które wpływają na zdolność komórek chrzęstnych do absorpcji wody. 

Mikroorganizmy ponadto wpływają na prawidłową absorpcję składników mineralnych m. in. 

wapnia i fosforu oraz miedzi i cynku niezależnie od rodzaju spożywanego pożywienia. W 

prezentowanej pracy zaobserwowano wzrostu zawartości miedzi oraz spadek zawartości cynku. 

Jak podkreśla doktorantka cynk jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla organizmu, w tym układu 

kostnego, ponieważ wpływa on na proces wzrostu i rozwoju kości. Na spadek zawartości cynku 

wpływają długotrwałe choroby przewodu pokarmowego. Pierwiastek ten oddziałuje na procesy 

kościogubne obniżając aktywności osteoklastów. Miedź wpływa natomiast na proces syntezy 

włókien kolagenowych. 

Dyskusja jest dobrze napisana, potwierdza znakomitą znajomość problematyki.  

Następnie, Doktorantka przedstawia wnioski końcowe wynikające z pracy.  

Piśmiennictwo zawiera 125 pozycji literatury w języku angielskim (102 artykuły) i 

polskim (23 pozycje), w tym co należy podkreślić większość 50,4 % z ostatnich 10 lat. Bardzo 

obszerna literatura jest prawidłowo przypisana do cytowanych treści.  

Układ pracy jest logiczny i przejrzysty. Układ graficzny pracy jest elegancki. 

Zamieszczone ryciny i tabele są przejrzyste, czytelne, zaopatrzone wyczerpującymi i poprawnymi 

opisami. Całość jest napisana poprawnym językiem, bez nadużywania zwrotów anglojęzycznych.  

W pracy pojawiają się drobne nieścisłości. Autorka przytacza prace z roku 2003 i 2015, które 
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podają że liczba drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka jest 

dziesięciokrotnie większa niż liczba komórek budujących ludzkie ciało. Jednakże wyniki badań 

ostatnich korygują te dane podając, że najbardziej prawdopodobny jest stosunek tych komórek 

wynoszący około 1:1 

 Ron Sender, Shai Fuchs, Ron Milo. Revised Estimates for the Number of Human and 

Bacteria Cells in the Body. „PLOS Biology”. 14 (8), s. e1002533, 2016-08-19. Public 

Library of Science (PLoS). DOI: 10.1371/journal.pbio.1002533 

 Are We Really Vastly Outnumbered? Revisiting the Ratio of Bacterial to Host Cells in 

Humans, „Cell”, 164 (3), 2016, s. 337–340, DOI: 10.1016/j.cell.2016.01.013 

 Alison Abbott, Scientists bust myth that our bodies have more bacteria than human cells, 

„Nature News”, DOI: 10.1038/nature.2016.19136 

Jednakże ta informacja w żaden sposób nie zmienia faktu, że przewód pokarmowy jest 

największym ekosystemem w organizmie człowieka. 

W pracy pojawiło się również kilka drobnych błędów językowych: 

Strona 17 wiersz 13 jest Tkana zamiast tkanka  

Strona 22 wiersz 11 jest porteoglikanów zamiast proteoglikanów 

Strona 23 wiersz 17 białko-polisacharydowych zamiast białkowo-polisacharydowych 

Strona 25 wiersz 7 jest tkani kostnej zamiast tkanki kostnej 

Strona 25 wiersz 22 jest powsiada zamiast posiada 

Strona 31 wiersz 18 jest witam zamiast witamin 

Strona 35 wiersz 14 jest powierzanie zamiast powierzchnie  

Strona 46 wiersz 18 jest zdemoralizowana tkankę zamiast zdemineralizowaną tkankę  

Praca napisana jest poprawną polszczyzną, czyta się ją z prawdziwą przyjemnością.  

Przedstawione uwagi nie umniejszają merytorycznej wartości rozprawy. 

Reasumując, przedstawiona do oceny rozprawa jest wartościową pracą. Doktorantka 

włożyła wiele wysiłku w jej wykonanie. Opisane w przedstawionej recenzji nieścisłości, bądź 

czasami uchybienia w niczym nie umniejszają wartości prezentowanej dysertacji. Staranne 
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omówienie prezentowanych wyników poparte szeroką bazą piśmiennictwa badań innych autorów 

wskazuje na dojrzałość naukową Doktorantki.  

Doktorantka wykazała się umiejętnością samodzielnej pracy naukowej, przedstawiła w 

zwięzły sposób wyniki swoich bardzo szeroko zakrojonych badań i wysnuła logiczne wnioski. 

Pracę oceniam wysoko i składam wniosek o jej wyróżnienie.  

W podsumowaniu chciałabym stwierdzić, że rozprawa doktorska mgr Agnieszki Tomczyk-

Warunek spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003r o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r poz. 

1789 oraz z 2016r poz. 1586 ze zm.). W związku z powyższym wnoszę do Rady ds. Stopni 

Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 

dopuszczenie mgr inż. Agnieszki Tomczyk-Warunek do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


