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                                                   rozprawy doktorskiej  

Lek. Véronique Petit 

 

pt. “Analiza wybranych czynników ryzyka dla rzutu choroby u pacjentów ze 

stwardnieniem rozsianym” 

 

 

 

 

Stwardnienie rozsiane jest najczęściej występującą chorobą zapalną ośrodkowego 

układu nerwowego i przyczyną niesprawności w populacji osób młodych. Stwardnienie 

rozsiane jest chorobą o niejednorodnej patofizjologii, w której obok procesów 

autoimmunologicznych uwzględnia się neurodegenerację, a udział czynników 

środowiskowych oraz stylu życia w spektrum czynników ryzyka choroby jest przedmiotem 

nieustających rozważań. Z tego powodu tematyka podjęta przez lek. Véronique Petit jest 

aktualna i istotna z punktu widzenia praktyki klinicznej, a jej przeprowadzenie w jednym 

z wiodących ośrodków neurologicznych zajmujących się chorobami demielinizacyjnymi, 

kierowanym przez Promotora rozprawy, Prof. Konrada Rejdaka, zapewnia staranność 

dokonań Doktorantki. 
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Rozprawa doktorska składa się z części stanowiących typowy układ dyzertacji: wstęp, 

cele pracy, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusja, podsumowanie wyników, 

wnioski, piśmiennictwo i streszczenie.  Dołączony szczegółowy i kompletny wykaz 

skrótów ułatwia zapoznanie się z tekstem.  

We wstępie Autorka przedstawia charakterystykę stwardnienia rozsianego omawiając 

objawy, postacie, diagnostykę i leczenie choroby. Doktorantka dokładnie opisuje rolę 

niedoboru witaminy D w patogenezie SM zwracając słusznie szczególną uwagę na wyniki 

analiz zależności deficytów w okresie okołoporodowym z ryzykiem wystąpienia choroby. 

Cennymi są przytoczone we wstępie rozprawy opublikowane w ostatnich latach wyniki 

pracy Simpson i wsp. dotyczące 5-letnich obserwacji, które wykazały, że dłuższa 

ekspozycja na słońce przed rozpoznaniem SM związana była ze zmniejszonym ryzykiem 

konwersji do SM, choć suplementacja witaminy D nie przynosiła efektu profilaktycznego. 

W dalszej części wstępu lek. Véronique Petit odnosi się do wyników innych prac 

oceniających wpływ diety i suplementacji witaminy D na ryzyko zachorowania na SM. 

Zagadnienie to jest nadal przedmiotem badań i dyskusji, a publikowane dane nie są 

jednoznaczne, co uzasadnia potrzebę podejmowania wysiłków badawczych zmierzających 

do poznania tych zależności, zwłaszcza w szerszym kontekście klinicznym i 

immunologicznym. Autorka przedstawia we wstępie wyniki badań oceniających znaczenie 

infekcji wirusowych, a zwłaszcza EBV w patogenezie SM i potencjalnego wpływu 

niedoboru witaminy D na podatność na zakażenie EBV. Bardzo wartościowym wkładem 

Autorki w literaturę przedmiotu jest opracowanie i przedstawienie we wstępie rozprawy 

charakterystyki witaminy D, a szczególnie jej wpływu na układ immunologiczny. 

Doktorantka słusznie przytacza wyniki badań nad regulatorowym wpływem witaminy D 

na aktywność limfocytów T.  

 

Główny cel pracy został sprecyzowany w postaci 9 jasno przedstawionych celów 

szczegółowych.   

 

W rozdziale „Materiał i metody” lek. Véronique Petit przedstawiła charakterystykę  i 

metody oceny klinimetrycznej 364 chorych na SM hospitalizowanych w Klinice 
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Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 

w Lublinie od 1 października 2014 do 30 września 2018 roku, którzy włączeni zostali do 

badania oraz 158 pacjentów z innymi chorobami neurologicznymi (ICN) stanowiących 

grupę porównawczą. 

Doktorantka szczegółowo przedstawiła metody analizy metabolitów witaminy D oraz 

wirusa JC. Na stronie 59 Autorka podaje wartości wskaźnika skriningu dla oznaczeń 

przeciwciał anty-JCV, jednakże wartości te są liczbami niemianowanymi. Domyślać się 

można, że chodzi o gęstość optyczną (O.D., optical density), niemniej jednak wymaga to 

sprecyzowania, podobnie jak metoda używana jako test potwierdzający.  

Przedstawienie zastosowanych metod analitycznych w rozdziale „Materiał i metody” 

dopełnia informacje niezbędne dla zrozumienia i oceny prowadzonych badań. 

W następnym rozdziale rozprawy Doktorantka przedstawiła uzyskane wyniki w 

podrozdziałach opisujących analizy stężeń metabolitów witaminy D: 25(OH)D, 

1,25(OH)2D3 z uwzględnieniem płci, wieku, czasu trwania choroby i oceny 

klinimetrycznej w skali EDSS. Autorka często używa określenia „poziomy stężeń”, które 

wymaga skorygowania na „stężenia”, ponieważ podawane są one jako masa na objętość 

(ng/ml). W Tabelach (np. 21 i dalsze) oraz na Rycinach (17 i następne) brakuje oznaczeń 

odnoszących się do oceny statystycznej – ich dodanie ułatwiłoby śledzenie 

przedstawianych wyników.  

W dalszej części rozdziału „Wyniki” Autorka przedstawia wyniki analiz przeciwciał 

przeciw wirusowi JC u badanych pacjentów.   

Doktorantka wykazała, że niedobór witaminy D jest częstym zjawiskiem (74% 

pacjentów grupy SM cał oraz u 87% pacjentów grupy ICN, natomiast u 91% pacjentów w 

grupie SM cał D- i 90% pacjentów w grupie ICN D-). Stopień suplementacji witaminy D 

(grupa SM cał w 63% nie suplementowała witaminy D3, grupa ICN - w 89%) wymaga 

poprawy poprzez zwiększenie uświadamiania jej roli prozdrowotnej. 

Autorka obserwowała niższe stężenie witaminy D u chorych podczas rzutu SM. 

W podsumowaniu wyników Doktorantka pisze: „Nie stwierdzono istotnego wpływu 

interakcji pomiędzy badaną grupą (SM cał D-. SM cał D+, ICN D-, ICN D+), a 

suplementacją witaminy D3 na stężenie 1,25(OH)2D3 w surowicy (p>0,05), mimo że 

otrzymane wyniki dla pacjentów niesuplementujących były niższe, niż u pacjentów 
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suplementujących. Należy pamiętać, że 25(OH)D w surowicy odzwierciedla ilość witaminy 

D w organizmie, a nie stężenie 1,25(OH)2D3.„ Ostatnie zdanie wymagałoby sprecyzowania 

w opinii Recenzenta, choć oczywiście można domyślać się intencji Autorki, która jednak 

przez czytelnika nie zaznajomionego z tematem może nie być właściwie odczytana.   

Doktorantka obserwowała wyższe stężenie 25(OH)D w surowicy u chorych z 

postacią RRSM w porównaniu do pacjentów z postępującymi postaciami, niemniej 

stwierdza ona w podsumowaniu wyników: „jednak nie stwierdzono istotnej statystycznie 

zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D w surowicy a postaciami SM: RRSM, PPSM, 

SPSM (p > 0,05).”  Ta rozbieżność wymagałaby wyjaśnienia. 

Ważny wkład w poznanie udziału czynników środowiskowych w SM była opisana przez 

Doktorantkę sezonowa zmienność stężeń 25(OH)D w surowicy z najwyższymi 

wartościami w grupie SM cał D- od czerwca do września, natomiast niższe średnie stężenie 

25(OH)D w surowicy zaobserwowano od stycznia do kwietnia.  

Autorka obserwowała również odwrotnie proporcjonalną zależność między 

stężeniem witaminy D a oceną klinimetryczną w skali EDSS i ciężkością rzutu choroby. 

Nie wykazała ona istotnej statystycznie różnicy pomiędzy występowaniem reakcji 

immunologicznej anty-JCV pomiędzy badanymi grupami, a  obecność kontaktu z JCV była 

bardzo rozpowszechniona. Status serologiczny anty-JCV nie wpływał na stężenie 

witaminy D, chociaż w grupie JCV(+) stężenie 25(OH)D w surowicy słabo korelowało z 

oceną w EDSScał+ .  

W kolejnym rozdziale – „Dyskusja” Doktorantka przeprowadza omówienie 

uzyskanych wyników słusznie podkreślając znaczenie praktyczne i aspekty diagnostyczne 

badań.  Jednakże nie jest tu konieczne ponowne przywoływanie wartości liczbowych 

uzyskiwanych wyników, ponieważ wywołuje efekt redundacji. Dyskusja szczegółowo 

odnosi się do uzyskanych wyników oraz literatury przedmiotu. Doktorantka krytycznie 

odnosi się do stanu aktualnej wiedzy wykazując się przy tym dojrzałością badacza. 

 

 

Doktorantka przedstawia następnie 5 wniosków z przeprowadzonych badań, które 

są odpowiedzią na problemy podnoszone w celach pracy.  
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            Umieszczony wykaz piśmiennictwa obejmuje właściwie dobrane pozycje literatury 

w przeważającej mierze publikowane w ostatniej dekadzie. 

 

 Chciałbym podkreślić, że uwagi recenzenta dotyczą zagadnień edytorskich i nie 

mają wpływu na bardzo pozytywną merytoryczną ocenę pracy, która wnosi istotny wkład 

w poznanie udziału witaminy D i jej niedoborów w przebiegu klinicznym stwardnienia 

rozsianego.     

 

 

Podsumowując opinię uważam, że praca lek. Véronique Petit pt. “Analiza wybranych 

czynników ryzyka dla rzutu choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym” spełnia 

określone ustawowo kryteria rozprawy doktorskiej i w pełni kwalifikuje go do ubiegania 

się o stopień naukowy doktora. W związku z powyższym, zwracam się do Senatu 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie powyższej rozprawy doktorskiej. 

 

                                                      

 

                                                     Sławomir Michalak 
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