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Zespół policystycznych jajników to jedna z najczęstszych endokrynopatii kobiet w 

wieku rozrodczym. Częstość jej występowania określa się na około 10% -15 %, w zależności 

od przyjętych kryteriów diagnostycznych. Etiopatogeneza PCOS pozostaje nadal nie 

wyjaśniona. Zespół ten to niejednorodne zaburzenie charakteryzujące się przede wszystkim 

zaburzeniami miesiączkowania, zaburzeniami płodności, hirsutyzmem, trądzikiem, łysieniem 

androgenowym i obrazem wielotorbielowatego jajnika w badaniu ultrasonograficznym. Nie 

wszystkie objawy występują u każdej chorej z rozpoznaniem PCOS, różni się też ich 

nasilenie.
PCOS wiąże się z także przewlekłym ogólnoustrojowym stanem zapalnym, który 

pośredniczy w insulinoopomości i przyspiesza rozwój miażdżycy. W przebiegu choroby 

wykazano podniesione stężenie szeregu markerów stanu zapalnego, a także wyższe stężenia 

markerów stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny wywołany jest zaburzeniem równowagi 

pomiędzy produkcją i akumulacją wolnych rodników m.n. tlenowych w organizmie, a 

zdolnością systemu do ich usuwania. Fizjologicznie, źródła WR w komórce są endo- jak i 

egzogenne a odgrywają istotną rolę w życiowych procesach komórek organizmu. Stężenie 

reaktywnych form tlenu w komórce powinno być utrzymane na poziomie właściwym dla 

zachowania homeostazy.

Podwyższone stężenia WR wykazują szkodliwe działanie m.n. na białka, lipidy czy 

kwasy nukleinowe. Reaktywne formy tlenu uszkadzają strukturę błony komórkowej, 

zwiększając jej płynność i przepuszczalność. Uszkodzenia białek skutkują modyfikacją i/lub 

uszkodzeniem aminokwasów, fragmentacją łańcucha polipeptydowego, wiązań pomiędzy 

aminokwasami, prowadzące m.n. do agregacji białek, inaktywacji enzymatycznej czy 

proteolizy. W celu przywrócenia i utrzymania równowagi oksydacyjnej w komórce 

wykorzystywane są nieenzymatyczne i enzymatyczne systemy ochrony antyoksydacyjnej.

Opublikowane dotychczas wyniki badań nad zachowaniem się reakcji 

wolnorodnikowych w PCOS, wciąż nie pozwalają kompleksowo ocenić mechanizm i efekty 

działania WR, a wyniki badań są często niejednoznaczne, a nawet sprzeczne.

Temat badawczy przedstawiony przez Doktorantkę jest częścią badań, poszerzających 

naszą wiedzę na temat reakcji wolnorodnikowych w tej chorobie. Cenna jest każda inicjatywa 

badawcza jak ta, którą podjęła Doktorantka, bowiem jesteśmy dopiero na początku drogi 

naszej wiedzy o tych procesach. Dotychczas nie poznano zarówno czynnika etiologicznego 

zachorowania na PCOS jak i czynników nasilających wystąpienie współtowarzyszących w 

tej chorobie schorzeń metabolicznych ( z wyjątkiem nadwagi i otyłości).
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Podczas przygotowania niniejszej rozprawy Doktorantka podjęła próby wytypowania 

markerów diagnostycznych PCOS, z puli markerów stresu oksydacyjnego oraz czynników 

profilu metabolicznego pacjentek. Na podstawie zaplanowanych badań przeprowadzono 

wnikliwą analizę statystyczną w celu określenia korelacji poszczególnych parametrów.

Celem szczegółowym niniejszej pracy było zbadanie i następowa analiza statystyczna 

pięciu różnych markerów stresu oksydacyjnego: aldehydu dimalonowego , 8- hydroksy-2'- 

deoksyguanozyny, dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej i winianoodpomej 

kwaśnej fosfatazy oraz ich wpływu na profil metaboliczny u pacjentek z zespołem PCO. 

Poszukiwano związku pomiędzy tymi parametrami i ich znaczenia predykcyjnego, co 

mogłoby przyczynić się do wcześniejszej i trafniejszej diagnostyki w tej chorobie oraz oceny 

ryzyka wystąpienia złożonego obrazu chorobowego.

Grupę badaną i kontrolną stanowiło po 40 kobiet w wieku 18-40 lat, hospitalizowanych 

w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w 

Krakowie. Grupa badana to kobiety zdiagnozowanym rozpoznaniem PCOS a grupa kontrola 

to kobiety z wykluczeniem tego zespołu oraz innych zaburzeń hormonalnych.

Doktorantka szczegółowo określiła kryteria włączenia i wyłączenia badanych. Panel 

badań biochemicznych przeprowadzono w zakładzie diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie a wolne rodniki oznaczano w zakładzie biochemii i bioanalityki UJ.

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska liczy łącznie 130 stron i posiada układ 

typowy dla pracy doktorskiej. Treść rozprawy poprzedzona jest wykazem stosowanych 

skrótów. Wyniki badań przedstawiono w czterdziestu dwóch tabelach i trzydziestu dwóch 

rycinach. Rozprawa napisana została bardzo dobrym językiem, prostym w odbiorze, całość 

tekstu jest spójna i nie zawiera zbędnych treści.

W pierwszej części dysertacji szeroko i jasno przedstawiono zmiany chorobowe 

towarzyszące zespołowi PCO, gdzie Autorka opisała patologie związane z tą jednostką 

chorobową. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem podrozdział o wpływie stresu 

oksydacyjnego na organizm kobiet z PCOS. Doktorantka dołożyła wielu starań, aby ww. 

procesy w miarę możliwości kompleksowo przedstawić.

Cel badań z podziałem na cele szczegółowe pracy jest prawidłowy, jest jasno 

sformułowany i interesujący z naukowego punktu widzenia.

W następnej części pracy Autorka opisuje wykorzystywane przez Nią metody badań. 

Wszystkie przeprowadzone procedury oraz zastosowane metody zostały dobrzy opisane i nie
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budzą moich wątpliwości czy zastrzeżeń. W tej części pracy uwagę zwraca szeroko opisana 

analiza statystyczna. Zastosowanie w pracy różnych metod statystycznych niewątpliwie 

podnosi jej wartość merytoryczną i poszerza możliwości interpretacji wyników. Poza tym 

zastosowana analiza statystyczna wskazuje na duże umiejętności Doktorantki w posługiwaniu 

się tymi metodami w opracowaniu i interpretacji wyników.

W następnym rozdziale liczącym czterdzieści osiem stron zostały przedstawione 

wyniki badań, które pokazano na wykresach, tabelach i mapach cieplnych oraz odpowiednio 

opisano. Część graficzna jest czytelna, ułatwiająca zrozumienie tych mechanizmów 

regulacyjnych. Opis wyników jest dogłębny, z właściwą ich interpretacją.

Dyskusja licząca osiem stron tekstu, jest bardzo dobrze napisaną i wartościową częścią 

dysertacji. Ta część pracy jest zgodna z przedstawionymi wcześniej celami oraz opisanymi 

wynikami, co sprawia, że praca jest spójna tematycznie a jej układ przejrzysty. Autorka 

rzetelnie i umiejętnie konfrontuje własne osiągnięcia i obserwacje, z wynikami prac innych 

autorów. Podkreśla także, iż prezentowana praca jest początkowym opracowaniem 

oceniającym rolę wybranych markerów stresu oksydacyjnego, jako ewentualnych czynników 

ryzyka rozwoju zaburzeń metabolicznych w PCOS. Stwierdziła, iż pomimo 

wyselekcjonowania wybranych markerów stresu oksydacyjnego w ten sposób, aby 

reprezentowały różne typy zmian na poziomie molekularnym, nie wykazano bezpośredniego 

związku występowania zespołu policystycznych jajników z podwyższonym stężeniem 

badanych markerów stresu oksydacyjnego. Pomimo, iż stężenia wybranych WR były wyższe 

u kobiet z PCOS niż u kobiet grupy kontrolnej, wyniki te nie spełniają kryteriów istotności 
statystycznej.

Na podstawie uzyskanych wyników Doktorantka sformułowała wnioski, iż jedynie w 

zakresie profilu metabolicznego wykazano istotne różnice u kobiet ze zespołem PCO 

względem grupy kontrolnej. Wykazano także wysoką korelację dodatnią stężenia markerów 

stresu oksydacyjnego z wiekiem pacjentek z PCOS, a w grupie kontrolnej również 

ze współczynnikiem BMI i innymi parametrami. Opisane przez Doktorantkę wzajemne 

oddziaływanie poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego, wskazuje na złożoność tych 

procesów. Wszystkie uzyskane wyniki są dobrze uzasadnione w oparciu o własne wyniki 

i aktualną literaturę. Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu wyników własnych 

Doktorantka swobodnie polemizuje z wynikami innych autorów. Wskazuje też na potrzebę 

dalszych badań potwierdzających stawiane przez Nią hipotezy. Takie poprowadzenie dyskusji
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pokazuje dojrzałość naukową Doktorantki, umiejętność krytycznej analizy wyników badań 

i dobre przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej.

Na podstawie uzyskanych wyników Autorka sformułowała siedem wniosków. 

Wnioski są poprawne, stanowią właściwą odpowiedź na przedstawione cele pracy 

i odpowiednio z nimi korespondują. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorka zgromadziła 

i zacytowała w pracy piśmiennictwo w liczbie 158 pozycji, składające się głównie 

z aktualnych źródeł o zasięgu światowym. Pod względem jakościowym literatura jest dobrana 

prawidłowo, jest zróżnicowana i odpowiednio wykorzystana w tekście. W części literaturowej 

oraz w dyskusji są liczne odwołania do najnowszych badań w podejmowanej tematyce.

Oceniana dysertacja wykonana jest starannie i napisana została bardzo dobrze pod 

względem językowym i merytorycznym. Niemniej jednak z obowiązku recenzenta 

chciałabym zwrócić uwagę na fakt, iż badanie przeprowadzone na większej ilości badanych z 

PCOS, mogłoby przynieść bardziej czytelne wyniki, a także proponowałbym w ewentualnych 

dalszych badaniach w tym temacie, na zastosowanie podziału fenotypowego PCOS badanych 

kobiet.

Stwierdzam zatem, że rozprawa doktorska lek. Estery Kłosowicz zatytułowana „Ocena 

markerów stanu zapalnego i ich wpływ na parametry metaboliczne w zespole policystycznych 

jajników” stanowi interesujący i nowatorski dorobek Autorki. Doktorantka wykazała dużą 

dociekliwość badawczą. Zakres prezentowanych badań, dobór metod badawczych oraz 

sposób analizy i dyskusja wyników świadczą o dużej wiedzy i dojrzałości naukowej Autorki. 

Dysertacja posiada przejrzystą kompozycję, z właściwym zachowaniem proporcji pomiędzy 

rozdziałami. Uważam także, iż praca ta ma właściwą wartość naukową.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa lek. 

med. Estery Kłosowicz spełnia warunki określone wart. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w zakresie wymagań na stopień doktorski i wnoszę 

o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego, na Wydziale 

Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
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