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Wstęp 
 Pojęcie homeostazy dotyczy zachowania równowagi wewnątrz  ludzkiego 

organizmu w odniesieniu jednak do warunków zewnętrznych. Zatem, utrzymywanie 

homeostazy jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu, ponieważ jest związane ze stałą kontrolą podstawowych parametrów 

życiowych, jak na przykład: objętość płynów ustrojowych, temperatura ciała, czy 

tętnicze ciśnienie krwi. Na zaburzenie równowagi organizmu mogą mieć wpływ różne 

czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, często wywołane przez zmiany 

środowiskowe, w tym zanieczyszczenia środowiska, stres, niewłaściwą dietę, brak 

aktywności fizycznej, czy nieprawidłowe poziomy stężeń niektórych pierwiastków, 

zwłaszcza tych, którym udowodniono niekorzystny wpływ na organizm człowieka, jak 

ołów, czy kadm. Wielu badaczy sugeruje istotny związek pomiędzy zwiększonym 
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wchłanianiem pierwiastków szkodliwych a zaburzeniami homeostazy u kobiet w 

ciąży. Szczególnie intersujące wydają się badania w przypadku chorób o nieustalonej 

etiologii, do jakich zaliczana jest preeklampsja (stan przedrzucawkowy), czyli 

powikłanie położnicze, podczas którego dochodzi do upośledzenia przepływu krwi w 

łożysku ciężarnej. Stan przedrzucawkowy, jest obserwowany u kobiet ciężarnych po 

20 tygodniu trwania ciąży. Współczesna diagnostyka choroby oparta jest na 

wynikach badań biofizycznych i biochemicznych. 

Tematyka podjęta w rozprawie doktorskiej przez mgr Katarzynę Gajewską 

dobrze wpisuje się w ten obszar badań naukowych. Dotyczy bowiem zbadania 

potencjalnego wpływu wybranych pierwiastków w płynach ustrojowych (moczu, krwi) 

na wystąpienie preeklampsji u kobiet w ciąży. Zaproponowane badania zależności 

stężeniowych ołowiu i jodu w płynach ustrojowych u kobiet mogą w dalszej 

przyszłości stać się na przykład narzędziem analitycznym pomocnym we wczesnej 

diagnostyce stanu przedrzucawkowego. 

 

Struktura i treść rozprawy doktorskiej 

 Recenzowana praca mgr Katarzyny Gajewskiej jest przykładem rozprawy 

doktorskiej w nowej formie. Stanowi ją spójny tematycznie zbiór 3 artykułów 

naukowych, które zostały opatrzone stosownym opisem.  Jeden z artykułów to 

Review, dotyczące przeglądu literatury w kontekście zaplanowanych i prowadzonych 

badań a dwa pozostałe artykuły  są doświadczalne. Ponadto, zostały dołączone do 

rozprawy informacje na temat posiadanego wykształcenia i dyplomów uzyskanych 

przez Doktorantkę oraz także wskazane zostały inne Jej  osiągnięcia naukowe. 

Dołączono także oświadczenia współautorów dotyczące ich wkładu pracy w 

powstanie publikacji naukowych oraz formularz zgody pacjenta na udział w 

badaniach. Oświadczenia współautorów potwierdzają wkład pani mgr Katarzyny 

Gajewskiej w prowadzone badania. Pragnę zauważyć, że Doktorantka jest 

pierwszym współautorem we wszystkich pracach naukowych składających się na 

dysertację oraz autorem korespondencyjnym. 

 Na elementy opisu przedstawione w dysertacji składają się: wprowadzenie, 

opis przeprowadzonych prac wraz z uzasadnieniem podjętych działań i literaturą. 

Całość stanowi 97 stron. Cytowana literatura obejmuje 64 pozycje naukowe polskich 

i zagranicznych autorów, z przewagą tych drugich. W pracy, w części wprowadzenie 
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została scharakteryzowana preeklampsja, dużo uwagi poświęcono omówieniu 

czynników wystąpienia choroby oraz zmian, które występują w narządach, gdy 

wystąpi ona u kobiet ciężarnych.  

 Ponadto, w przedstawionym do recenzji materiale, znalazły się publikacje 

wchodzące w skład rozprawy doktorskiej, jako załączniki. Wprowadzenie, opis 

wyników, ich dyskusja oraz wnioski dotyczące otrzymanych rezultatów z powołaniem 

się na odpowiednie odnośniki literaturowe nie budzą zasadniczo moich wątpliwości.  

 Wykaz dorobku naukowego Doktorantki w mojej opinii jest dobry. Wskazuje na 

przemyślane  dobieranie czasopism naukowych, pod kątem prezentowanych 

wyników badań. W załączonym wykazie są artykuły, które ukazały się w dobrych 

czasopismach naukowych: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 

(Elsevier), Molecules (MDPI) oraz w Current Issuees in Pharmacy and Medical 

Sciences. Wystąpienia konferencyjne oraz zagraniczny staż naukowy potwierdzają 

naukową aktywność Doktorantki. Po drugie, bardzo dobrze przedstawia się jej 

doświadczenie zawodowe we współpracy z różnymi krajowymi i międzynarodowymi 

jednostkami naukowymi. 

 W części Wprowadzenie Autorka  omówiła zagadnienia dotyczące 

rozpoznania, etiopatogenezy oraz czynników ryzyka wystąpienia stanu 

przedrzucawkowego. Zabrakło mi jednak wprowadzających informacji po co zostały 

opisane różne zmiany występujące preeklampsji (np. defekt i uszkodzenia 

śródbłonka, czy implantacja trofoblastu) oraz zjawiska patofizjologiczne w przebiegu 

choroby. 

 Cel badań w moim odczuciu został sformułowany mało czytelnie. Dotyczył 

przede wszystkim zbadania poziomów stężeń wybranych pierwiastków w płynach 

ustrojowych (krew, mocz) i ich potencjalnego wpływu na wystąpienie choroby oraz 

intensywność w jej przebiegu. Pragnę zauważyć, że realizacja założonego celu 

głównego i poszczególnych zadań badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem  

odniesienia uzyskanych wyników dla próbek moczu do poziomów hormonów u 

badanych pacjentek oraz włączenie badań statystycznych do omawiania wyników 

wymagało istotnego eksperymentalnego wkładu pracy Doktorantki.  

 W części pracy dotyczącej opisu prowadzonych eksperymentów, zwrócono 

uwagę na:  
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• metaanalizę danych dla siedmiu pierwiastków w surowicy i dwóch 

pierwiastków w osoczu w przypadku kobiet z preeklampsją, 

• uzyskanie na przeprowadzenie badań zgody Komisji Bioetycznej  

Uniwersytetu medycznego w Lublinie i współpracę z placówkami, które są 

akredytowanymi laboratoriami diagnostycznymi. 

 

Opracowanie materiału doświadczanego przez mgr Katarzyny Gajewskiej 

wskazuje na Jej dobre opanowanie planowania eksperymentów poprzedzających 

końcowe oznaczenie pierwiastków.  

 

Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

 Za najbardziej wartościowe w przedstawionej do recenzji pracy doktorskiej 

uważam: 

• podjęcie się próby sprawdzenia wpływu ołowiu na wartości ciśnienia 

skurczowego i rozkurczowego oraz wpływu ołowiu na wystąpienie stanu 

przedrzucawkowego u kobiet ciężarnych, 

• powiązanie niedoborów jodu u kobiet ciężarnych z wystąpieniem stanu 

przedrzucawkowego, 

• zaobserwowanie  zależności pomiędzy poziomami stężeń jodu w moczu 

pacjentek a wystąpieniem powikłań zdrowotnych związanych ze stanem 

przedrzucawkowym. 

 

 Ważnym elementem tej rozprawy doktorskiej jest  potencjalny charakter 

aplikacyjny zastosowanych technik analitycznych, takich jak: spektrometria mas z 

plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)  w diagnostyce preeklampsji. 

 

Uwagi  

  Recenzent poza podkreśleniem zalet pracy ma także obowiązek wskazania 

pewnych błędów, uwag i postawienia pytań, co poniżej czynię.  Praca mgr Katarzyny 

Gajewskiej jest przygotowana dość starannie, tabele, rysunki, schematy i znajdujące 

się opisy są czytelne, choć zdarzają się błędy w tekście (np. str. 33 jest „…Zbadanie 

poziomu ołowiu we krwi pacjentek z preeklampsją”), powinno raczej być : Zbadanie 

poziomów stężeń ołowiu we krwi pacjentek preeklampsją”. Nie rozumiem zdania w 
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części eksperymentalnej na str. 35 „W dalszej części niniejszego streszczenia 

przedstawiam prace, które dotyczą cyklu doktorskiego”, chyba jednak chodzi o część  

eksperymentalną a nie streszczenie.  Ponadto, czytanie celu pracy było dla mnie 

dość trudne, bo występują w nim duże uproszczenia językowe i bałagan myślowy w 

sformułowaniach (np. str. 33 jest „Głównym celem mojej pracy było oznaczenie 

wybranych pierwiastków u kobiet ciężarnych z preeklampsją oraz ocena znaczenia 

ich stężeń w aspekcie wystąpienia tego zaburzenia” ). Trudno zorientować się dla 

jakiego płynu ustrojowego były prowadzone badania. Ponadto, według mnie 

oznaczenie nie powinno samo w sobie być głównym celem badań. Celem pracy nie 

powinno być także dokonanie przeglądu literatury, ponieważ oczywistym jest, że 

przed podjęciem się jakichkolwiek badań Doktorant ma obowiązek zapoznania się z 

bieżącymi pozycjami literaturowymi. 

 Zaprezentowane wyniki badań w nowej formie rozprawy podobają mi się, choć 

mam pewne zastrzeżenia co do np. powtarzania wielu fragmentów tekstu w różnych 

miejscach i tak w bardzo krótkiej dysertacji. W moim odczuciu streszczenie i cel 

badań mogłyby być lepiej rozróżnione i zaprezentowane. 

 

 Wśród innych niedociągnięć w pracy, uwag dyskusyjnych i merytorycznych 

trzeba wymienić: 

• Wykaz skrótów na początku rozprawy jest niekompletny, brak wyjaśnienia 

m.in. skrótów CP, CNP, ponadto część skrótów wyjaśniana jest w tekście, a 

część podana na początku w wykazie (rodzi się pytanie według jakiego klucza 

dokonano tego wyboru?), 

• Raczej powinno unikać się sformułowania rozdział jonów w analizatorze TOF-

MS, a zastąpić je raczej rozdzielaniem (str.28), 

• Proszę o wyjaśnienie zdania ze str. 13 „…jedynym skutecznym sposobem 

leczenia jest zakończenie ciąży….” , 

• Co rozumie Pani przez sformułowanie „Dzięki dużej selektywności pomiarów 

możliwe jest znaczne skrócenie czasu przygotowania próbki” (str.23), 

• Proszę o wytłumaczenie zdania „Analizator kwadrupolowy jest obok czasu 

przelotu najczęściej stosowanym analizatorem i zbudowany jest z czterech 

prętów cylindrycznych ułożonych równolegle i na przemian połączonych 

elektrycznie” (str. 27). 
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Podsumowanie recenzji 

 Stwierdzam, że mgr Katarzyna Gajewska wykazała się wiedzą w tematyce 

będącej przedmiotem rozprawy doktorskiej. Wskazane w recenzji błędy i uwagi nie 

umniejszają  wartości dysertacji.  

 Praca spełnia warunki określone w art.13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 

stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. z 20003 r., nr 65 poz. 595 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

 

Wniosek końcowy 

 Podsumowując,  recenzowana rozprawa mgr Katarzyny Gajewskiej  

zatytułowana „Badanie zawartości wybranych pierwiastków w płynach biologicznych 

kobiet ciężarnych z preeklampsją ” spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim, 

wnoszę o dopuszczenie jej Autorki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

Łódź, 16 czerwca 2021 roku 


