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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ LEK. ALEKSANDRY SOBIESIAK 

     Już w 1897r. Sir George Frederic Still ( 1868 – 1941 ), zwany ojcem 

brytyjskiej pediatrii, w swojej publikacji  w Medico - Chirurgical 

Transactions, zatytułowanej „On a Form of Chronic Joint Disease in 

Children”, pisał, że „…przewlekłe dziecięce zapalenie stawów jest 

określeniem wspólnym dla wielu  różnorodnych chorób...” . Minęło wiele 

lat i stwierdzenie to jest nadal aktualne. Zmieniała się klasyfikacja i 

nazewnictwo, ale nadal, choroba nazywana obecnie młodzieńczym 

idiopatycznym zapaleniem stawów ( MIZS ) jest określeniem wspólnym 

dla zróżnicowanych klinicznie zapaleń stawów o podłożu 

autoimmunizacyjnym, a w części autozapalnym, a więc chorobą 

niejednorodną, o kilku manifestacjach klinicznych. Pomimo to, że znamy 

coraz więcej czynników genetycznych, środowiskowych i zaburzeń 

immunologicznych, które biorą udział  w patogenezie różnych postaci 

MIZS oraz są istotne dla prognozowania aktywności i remisji choroby, 

etiologia MIZS jest nadal nieznana, a leczenie nie przynosi 

zadowalających wyników. Z tego powodu wciąż aktualne i cenne są 

badania poświęcone poszukiwaniom czynników etiopatogenetycznych, w 

tym czynników odpowiedzialnych za możliwe modyfikacje epigenetyczne 

w MIZS.                                                                                      

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa na stopień doktora nauk 

medycznych lek. Aleksandry Sobiesiak pt. „Ocena związku pomiędzy 

zakażeniem wirusem Epsteina-Barr i zachorowaniem na 

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) oraz wybranymi 

parametrami aktywności choroby” jest monograficznym 

opracowaniem, wpisującym się ściśle w te zagadnienia. Wybór tematu 

przez doktorantkę jest jak najbardziej trafny. 

      Głównym celem recenzji jest przede wszystkim stwierdzenie 

spełnienia przez doktoranta(-kę) wymogu określone w § 6 ust.4  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, czyli 

przedstawienie uzasadnienia, że opiniowana praca spełnia wymagania 

tego artykułu, tj. „…stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

(…) oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej 

dyscyplinie naukowej (…) oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej…”. 



 

     Praca  lek. Aleksandry Sobiesiak ma układ typowy dla dysertacji 

doktorskich. Liczy ogółem 202 strony jednostronnego wydruku 

komputerowego. Jest napisana jasnym, precyzyjnym językiem. 

Podzielona jest na 12 ponumerowanych rozdziałów z wieloma 

podrozdziałami. Zawiera wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w 

tekście, spis tabel i rycin, a także streszczenie pracy w języku polskim i 

angielskim. Układ poszczególnych rozdziałów jest zgodny z zasadami 

pisania prac badawczych, a nazewnictwo zgodne z tematem i zawartą 

treścią. Wyniki zaprezentowano w sumie w 108 tabelach i na 78 

rycinach, przypisanych do poszczególnych rozdziałów.  Piśmiennictwo 

obejmuje łącznie 119 pozycji, zarówno polsko- jak i w większości 

anglojęzycznych.  

We wstępie doktorantka przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat 

definicji, klasyfikacji, epidemiologii, różnicowania, rozpoznania i obrazu 

klinicznego MIZS, wymieniła skale aktywności choroby, opisała sposób 

leczenia i kryteria oceny skuteczności leczenia poszczególnych postaci 

choroby. Wymieniła dotychczas poznane czynniki genetyczne i 

środowiskowe odpowiedzialne za  etiopatogenezę choroby, ze 

szczególnym uwzględnieniem znanych  protekcyjnych i indukujących 

MIZS czynników środowiskowych, w tym bakteryjnych i wirusowych 

zakażeń. We wstępie doktorantka omówiła także dokładnie 

charakterystykę wirusa Epsteina – Barr ( EBV ) i zapadalność na 

wywołaną nim chorobę - mononukleozę zakażną oraz  sposób zakażenia 

człowieka, który jest jedynym gospodarzem dla  EBV. Opisała objawy 

choroby w fazie aktywnej ( litycznej ) i utajonej ( latentnej ), okoliczności 

reaktywacji choroby oraz budowę i typy wirusa. Przytoczyła pozycje 

piśmiennictwa, w których opisano znaczenie zakażenia EBV w 

patogenezie chorób autoimmunizacyjnych, w tym MIZS ( sugestia co do 

istnienia zjawiska mimikry antygenowej ), ale także doniesienie, że 

zakażenie EBV może być czynnikiem ochronnym dla ryzyka rozwoju 

MIZS. Autorka omówiła ponadto metody wykrywania wirusa: nieswoiste 

testy przesiewowe, swoiste testy serologiczne i metody molekularne.             

Na podstawie przytoczonego we wstępie piśmiennictwa autorka 

wysunęła hipotezy planowanego badania: 

1. EBV jako infekcyjny czynnik środowiskowy może mieć znaczenie w 

indukowaniu zaburzeń immunologicznych prowadzących do odpowiedzi 

autoimmunologicznej, niekontrolowanego procesu zapalnego i objawów 



MIZS                                                                                                                               

2. Zakażenie EBV ma wpływ na aktywność MIZS                                                      

3. Zakażenie EBV ma wpływ na odpowiedź pacjenta na zastosowane 

leczenie                                                                                                                             

4. Monitorowanie wykładników zakażenia EBV ma ważne znaczenie u 

każdego chorego na MIZS. 

Autorka jasno sformułowała także główne cele przyszłej pracy:                             

1. Określenie roli zakażenia EBV w etiopatogenezie MIZS                       

2. Określenie wpływu infekcji EBV na przebieg choroby                           

3. Odpowiedź na leczenie poprzez ocenę związku pomiędzy 

wykładnikami zakażenia EBV a wybranymi parametrami klinicznymi i 

laboratoryjnymi u chorych na MIZS 

Sformułowała także pomocne cele szczegółowe:                                       

1. Ocena wykładników zakażenia EBV ( liczby kopii DNA EBV oraz 

przeciwciał przeciw antygenom wirusa ) u pacjentów z nowo 

rozpoznanym MIZS, przed rozpoczęciem leczenia                                                                        

2. Porównanie wykładników zakażenia EBV u pacjentów z MIZS, 

pacjentów z zapaleniem stawów o innej etiologii ( nowo rozpoznane 

reaktywne, odczynowe, niezróżnicowane zapalenie stawów ) oraz grupą 

kontrolną                                                                                                                      

3. Ocena zależności pomiędzy wykładnikami zakażenia EBV i 

aktywnością MIZS: w czasie rozpoznania, a następnie po 3 i 6 

miesiącach leczenia ( na podstawie JADAS 71 )                                                          

4. Ocena zależności pomiędzy wykładnikami zakażenia EBV i 

odpowiedzią pacjenta z MIZS na leczenie ( na podstawie Ped ACR 

30/50/70/90 ) 

Projekt Badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Środki finansowe na realizację 

zadania badawczego uzyskano w ramach działalności statutowej Kliniki 

Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie- Grant DS 410/ 2017-2019. Badania wykonywano w okresie od 

stycznia 2016 r. do stycznia 2019 r. 

Dla zrealizowania postawionych celów doktorantka poddała badaniu 

ogółem 111 dzieci: grupę 67 chorych z zapaleniem stawów, w tym 44 

chorych na MIZS ( chorzy z postacią nielicznostawową, wielostawową 

oraz chorzy z zapaleniem stawów z towarzyszącym zapaleniem 

przyczepów ścięgnistych ) i 23 chorych z innymi zapaleniami stawów        



( odczynowe, reaktywne, niezróżnicowane )  oraz grupę 44 zdrowych 

dzieci w grupie kontrolnej. Doktorantka opracowała kryteria kwalifikacji 

pacjentów i dzieci zdrowych do poszczególnych grup, a także kryteria 

wyłączenia.                                                                                                              

We wszystkich grupach przeważały dziewczęta ( odpowiednio 70.4%, 

60.8%, 66.0% ), średnia wieku dzieci w latach wynosiła odpowiednio 

8.89, 11.91, 10.79.                                                                                                        

Pacjenci byli pod opieką Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a  rodzice/opiekunowie oraz dzieci 

powyżej 16 r.ż. wyrazili świadomą zgodę na przeprowadzenie u nich 

badań. Badania laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze i Zakładzie 

Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Pracowni 

Naukowej Endokrynologiczno-Metabolicznej przy Klinice Endokrynologii i 

Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w   

Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB przy tym Uniwersytecie.     

Materiał konieczny w procesie rozpoznania i do określenia aktywności 

choroby oraz do badania w kierunku zakażenia EBV stanowiła krew 

obwodowa pobierana na czczo z żyły odłokciowej.  Autorka opisała 

sposób badania i oceny, definiując w każdym badaniu rodzaj 

ewentualnie widocznych zmian. Badanie wykładników zakażenia EBV 

wykonano we wszystkich grupach, u każdego uczestnika badania 

jednorazowo, u pacjentów z MIZS i innymi zapaleniami stawów w 

okresie rozpoznania choroby, przed włączeniem leczenia ( punkt 0 

badania ). W badaniach oceniono wykładniki zakażenia EBV: liczbę kopii 

DNA EBV we krwi obwodowej oraz przeciwciał przeciw antygenom EBV 

-  VCA w klasach IgG, IgA, EA w klasach IgM, IgG, IgA oraz EBNA-1 w 

klasach IgM, IgG, IgA. U dzieci z MIZS i innymi zapaleniami stawów 

oceniono rutynowymi wskaźnikami laboratoryjnymi procesu zapalnego 

aktywność choroby, a u dzieci z MIZS oceniono ponadto aktywność 

choroby wg wskaźnika JADAS 71 ( juvenile arthritis disease activity 

score ) w czasie rozpoznania, po 3 i po 6 miesiącach choroby oraz 

odpowiedź na leczenie wg kryteriów Ped ACR ( American College of 

Rheumatology Response Criteria ). Metodami statystycznymi oceniono 

zależności pomiędzy wykładnikami zakażenia EBV i zachorowaniem na 

MIZS i inne zapalenia stawów oraz aktywnością choroby i odpowiedzią 

na leczenie. Dla cech ilościowych obliczono wartości średnie, odchylenia 

standardowe, pomiary minimalne i maksymalne oraz mediany. Do 

porównania dwóch grup w układzie zmiennych niepowiązanych do 

porównań użyto nieparametrycznego testu Manna-Whitney’a. Do 



porównania dwóch grup powiązanych wykorzystano test kolejności par 

Wilcoxona. Do oceny różnic między kilkoma grupami zastosowano 

nieparametryczny test Kruskalla-Wallisa z opcją wielokrotnych porównań 

typu post-hoc wg Dunna. Dla jednoczesnego porównania średnich w 

kilku grupach wykorzystano analizę wariancji  ( ANOVA ). Przyjęto 

poziom istotności p <0,05. Bazę analizowanych danych i analizy 

statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie 

komputerowe Statistica 12.0. ( Stat Soft, Polska ).  Zastosowane w 

analizie danych metody statystyczne były właściwe i zostały prawidłowo 

opisane. 

W kolejnym obszernym rozdziale doktorantka przedstawiła wyniki 

wykonanych badań. Zrobiła to w sposób uporządkowany i przejrzysty, w 

postaci omówień tekstowych, tabel i wykresów.                                                       

W grupie MIZS stwierdzono obecność przeciwciał tylko przeciw 

antygenowi wczesnemu EBV (EA) ( 11.4% w klasie IgM ) i przeciw 

antygenowi jądrowemu VCA ( 43.1% w klasie IgG oraz 2.3% w klasie 

IgA ). Porównanie stężeń wymienionych przeciwciał przeciw antygenom 

EBV nie wykazało istotnych różnic pomiędzy grupą MIZS i pozostałymi 

grupami: inne zapalenia stawów ( p/EA obecne u 13% )  i kontrolną          

( p/EA u 9.1% ). Badanie przeciwciał przeciw VCA IgG wykazało 

pozytywny wynik  u 43.1% chorych na MIZS, 30% na inne zapalenia 

stawów oraz 45.5% grupy kontrolnej. Nie wykazano więc wpływu 

przebytego zakażenia EBV na występowanie zapaleń stawów, zarówno 

MIZS jak i innych. Nie stwierdzono również wpływu reaktywacji 

zakażenia EBV na występowanie zapaleń stawów, zarówno MIZS jak 

innych. Obecność kopii DNA EBV wykazano w grupie MIZS u 25% 

pacjentów, podobnie w grupie inne zapalenia stawów u 25.1% oraz u 

36.4% w grupie kontrolnej. Liczba kopii EBV DNA/µg DNA wynosiła w 

grupie MIZS od 0 do 23.06, w grupie innych zapaleń stawów od 0 do 

268.2 natomiast w grupie kontrolnej od 0 do 23.3. Porównanie liczby 

kopii i częstości występowania nie wykazało statystycznie istotnych 

różnic pomiędzy badanymi grupami, chociaż liczba kopii znacznie się 

różniła. Analiza korelacji wykładników zakażenia EBV, zarówno 

przeciwciał przeciw antygenom EA jak i wiremii, z aktywnością MIZS na 

początku choroby ( przed włączeniem leczenia ) oraz po 3 i 6 miesiącach 

od rozpoznania,  mierzoną wskaźnikiem JADAS 71, także nie wykazała 

istotnej zależności. Podobne wyniki uzyskano porównując te wykładniki 

zakażenia EBV między chorymi na MIZS z lepszą lub gorsza 

odpowiedzią na leczenie mierzoną wskażnikami Ped ACR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Oceniając wpływ przebytego zakażenia EBV potwierdzonego 

podwyższonym stężeniem przeciwciał przeciw VCA IgG na aktywność 

MIZS i odpowiedź na leczenie  nie wykazano istotnych różnic po 3 

miesiącach terapii. Jednakże po 6 miesiącach terapii wykazano istotną 

różnicę aktywności choroby pomiędzy pacjentami, zależnie od 

przebytego zakażenia. Wśród dzieci, które przebyły zakażenie EBV 

mediana JADAS 71 była wyższa o 1. Podobnie odpowiedź na leczenie 

wg Ped ACR różniła się istotnie. Wprawdzie mediany w obu grupach 

były równe, ale średnia wśród dzieci, które przeszły zakażenie EBV była 

niższa o ok. 11,84, co oznacza znamiennie słabszą poprawę.               

Wykazano także istotną różnicę wysokości miana przeciwciał przeciw 

VCA IgG pomiędzy grupą MIZS bez aktywności oraz grupą z niską 

aktywnością po 6 miesiącach  choroby wg JADAS 71. Szansa na 

wystąpienie wysokiej aktywności choroby u pacjenta, który przebył 

zakażenie EBV była prawie 6.5 razy większa niż na brak aktywności. 

Podobnie szansa na wystąpienie lepszej odpowiedzi na leczenie Ped 

ACR 70/90 u pacjenta, który przebył zakażenie EBV była ponad 5 razy 

mniejsza niż w grupie bez dowodów przebytego zakażenia . Wykazano 

zatem, że przebyte zakażenie może mieć znaczenie dla długotrwałej 

aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie.  

Autorka zwróciła także uwagę na pewne ograniczenia w badaniach:            

- nie badano wszystkich parametrów reaktywacji zakażenia EBV              

- nie porównano wieku dzieci z różnymi wykładnikami zakażenia                          

- nie badano dzieci z innymi postaciami klinicznymi MIZS                                          

- nie uwzględniono czasu trwania choroby  

Ograniczenia te w mojej opinii nie mogły mieć dużego wpływu na wyniki 

badań. Część z nich została zresztą według autorki wykonana tylko nie 

opublikowana. Świadomość tych ograniczeń nakazywała oczywiście 

ostrożność w precyzowaniu wniosków, co miało miejsce. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz doktorantka 

odpowiedziała na cele szczegółowe i postawione hipotezy.                                  

Wnioski te stanowią wartościowe podsumowanie pracy. 

Odpowiedź na cele szczegółowe:  

1. Wykładniki zakażenia EBV (liczby kopii DNA EBV oraz przeciwciał 

przeciw antygenom wirusa) u chorych na MIZS w czasie rozpoznania 

choroby, przed włączeniem leczenia nie różnią się od stwierdzanych u 

dzieci z grupy kontrolnej.                                                                                       

2. Wykładniki zakażenia EBV (liczby kopii DNA EBV oraz przeciwciał 



przeciw antygenom wirusa) u dzieci chorych na MIZS w czasie 

rozpoznania choroby, przed włączeniem leczenia nie różnią się od 

stwierdzanych u dzieci z innymi zapaleniami stawów (reaktywne, 

odczynowe, niezróżnicowane zapalenie stawów) ocenianych w czasie 

rozpoznania choroby, przed włączeniem leczenia.                                                   

3. Przebyte zakażenie może wpływać negatywnie na uzyskanie remisji 

choroby ocenianej wskaźnikiem JADAS71.                                                                    

4. Przebyte zakażenie EBV u chorych na MIZS może być powiązane z 

gorszą odpowiedzią  na leczenie ocenianą wg Ped ACR 30/50/70/90.  

Odpowiedź na postawione hipotezy: 

1. Nie potwierdzono związku pomiędzy aktualnym lub przebytym 

zakażeniem EBV i zachorowaniem na MIZS.                                                           

2. Przebyte zakażenie może wpływać negatywnie na uzyskanie remisji 

choroby.                                                                                                      

3. Przebyte zakażenie EBV może być powiązane z gorszą odpowiedzią 

na leczenie.                                                                                                        

4. Uzyskane wyniki nie wskazują na konieczność rutynowej oceny 

wykładników zakażenia EBV u chorych na MIZS. Badanie powinno być 

rekomendowane w przypadku utrzymywania się aktywności choroby lub 

braku oczekiwanej odpowiedzi na leczenie. 

Uzyskane wyniki mogą stać się podstawą do określenia celowości badań 

diagnostycznych w kierunku EBV u dzieci z podejrzeniem MIZS. Jest to 

szczególnie ważne w aspekcie terapii immunosupresyjnej, która jest 

postępowaniem z wyboru w każdej postaci choroby. Wyniki badania 

mogą przyczynić się do wyjaśnienia różnic w przebiegu choroby i 

odpowiedzi na stosowaną terapię. Ponadto wyniki badania mogą być 

przesłanką do dalszych badań nad możliwościami prewencji i leczenia 

MIZS oraz innych schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym. 

Z obowiązku recenzenta zwracam uwagę na  pewne drobne uchybienia.         

I tak, moim zdaniem:                                                                                                    

- nie można zamiennie używać nazwy: zapalenie stawów 

niezróżnicowane lub nieokreślone lub niesklasyfikowane                                                                                                                           

- we wstępie brak opisu zapaleń stawów odczynowych i reaktywnych                     

- w kryteriach wykluczenia nie zdefiniowano dokładnie rodzaju infekcji, 

co istotne w kontekście oceniania reaktywnych i odczynowych zapaleń 

stawów                                                                                                                

- nie opisano powszechnej terapii glikokortykosteroidami                                          

- prawidłowa liczba płytek krwi to nie małopłytkowość                                        



- brak niektórych skrótów                                                                                                      

- pomyłki edytorskie                                                                                                  

To ważne, zwłaszcza przy oddawaniu pracy do druku.                                    

Muszę jednak zaznaczyć, że te drobne krytyczne uwagi mają marginalne 

znaczenie dla jej oceny i w niczym nie umniejszają wartości tej rozprawy.  

Doktorantka umie samodzielnie posługiwać się metodami pracy 

naukowej i dobrze zna problem, którym się zajmuje, spełnia więc 

wszystkie wymogi określone przytoczonymi na początku recenzji 

obowiązującymi normami prawnymi. 

Reasumujac stwierdzam, że:                                                                           

Przedstawiona dysertacja ma charakter nowatorski, dotychczas nie 

prowadzono badań w opisanym zakresie. Poznanie środowiskowych 

czynników ryzyka oraz badanie ich interakcji z przebiegiem choroby 

mają znaczenie nie tylko dla uzyskania wiedzy o etiopatogenezie MIZS, 

ale także dla wskazania nowych celów postępowania w chorobie.  

Autorka w sposób bardzo dojrzały i krytyczny dokonuje przeglądu 

dotychczas opublikowanych badań  z zakresu swojej pracy, konfrontując 

je z wynikami własnych badań. Słusznie zwraca uwagę na fakt 

niewielkiej liczby doniesień dotyczących dzieci. Piśmiennictwo jest 

właściwie dobrane, aktualne oraz  prawidłowo cytowane, o istotnym 

znaczeniu merytorycznym. 

Praca doktorska lek Aleksandry Sobiesiak pod kierunkiem dr hab. n. 

med. Violetty Opoka - Winiarskiej stanowi niewątpliwie bardzo 

wyczerpujące, wnikliwe i samodzielne opracowanie podjętego 

zagadnienia. Wymagało to dużego zaangażowania doktorantki. Cel 

pracy został osiągnięty. Wartością  pracy  jest wniesienie nowych danych 

do wiedzy i codziennej praktyki lekarskiej.  

Moim zdaniem przedstawiona mi do recenzji praca spełnia 

wszystkie wymogi stawiane rozprawie na stopień naukowy doktora 

nauk medycznych.  Stawiam jej bardzo wysoką ogólną  ocenę i z 

całym przekonaniem kieruję wniosek do Wysokiej Rady ds. Stopni 

Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek. Aleksandry Sobiesiak 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie zwracam się do Wysokiej Rady o wyróżnienie 

recenzowanej pracy doktorskiej za względu na walory pracy i 

dojrzałość naukową doktorantki.   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 


