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CHOROBY

Slw;udnienie rozsiane jest

przewlekłą . post ępuj ącą
si~

ncrv.'owego, ktum charakteryzuje
aksvnopatii
osłonek
układu

w

obecnością

obr9hie mózgu i rdzenia

kręgowego.

chorobl!

ośrodkowego uk ładu

rozsianych ognisk dem ieli nizacji
Proces dernidmi,,,,cj l czyli rozpadu

mic!inowych prowadzi do stvpniowego zamku mielin), i uszkodzenia
nerwvwego. co kl in iczn ie obj awia

si~

pogarszaniem

sprawności

ośrodkowego

fizycznej chorego

ow;>; postępuj'lcym deficytcm neuro logicznym,
Szacuje

si~, że

na

świecie

dlOrujc ponild 2.5 mln osób, W Polsce liczba osób chorych

na stwardnienie rozsiane wynosi ponad 40 tys i ~cy_ Chqroba rozpoczyna ";9
rn łody<:h.

przed 40-tym rokiem

życia,

Zc

wzgl~du

znchorowania wc wczesnym wieku oraz bardzo

na

najcz~śc iej

u osób

dużą częst ośĆ występowania,

snzyt

zróżnicowany.

przebieg. stward nienie rozsiane stanowi istotny problem nic tylko

wieloletnI i progresywny

medy~zny.

ak i

społeczny.

Nil obecn)'m <:tapi c wiedzy nic maj edllOznaeznej odpowiedzi na lemat prz>'cz)'n SR. (.'0
~wiadezy

o

konieczności

ep idem iologicznych
Wśród

choroby,

prowadzellia dalszych wielokierunkowych

wyka'l~ ~o Sler~g czy~ni ków wpł ywających

naj bard ziej

poznanych

wym len,anc

~rudowiskowe,

rasowe. genetyczne. wiek oraz

SR

wirus lub nieZIlilny

może być

wydaje

się

l11i~ć

płeć , Istniej ą

dotąd <ll1 t)-'g~n

są

W bad aniach

badań

na ryzyko pojawienia si9
czynniki

hipotezy

geokl imatyczne.

mówiące,

W piltogeneóe chorohy

le

przyczyną

kluezową rol~

proces autoimmunologiczny. który doprowadza do rozpadu

osłonek

111lelinowych oraz zaburzenia odporności komórkowej.
Progr~sj ę

choroby ocenia

Expanded

d i~<lbi li ly

się

m in, na podstuwie

dóesięciopunktowych

skal EDSS (ang.

statu" scale) oraz MSSS (ang, rIlultiple sclerosis Slatus scale).

Badanie rel.Qnansu magnetycznego jest badaniem z wyboru w diagnostyce i ocenie przebiegu
naturalnego choroby oraz

skuteczności

terapi i, Na jego podstawie

można ocenić

zaró"'no

zakres uszkodzenia mózgowia. jak i etapy ewo lucj i procesu del11ieli nizacyjnego, W oparc il1o
obrazy reZOl1anSl1 wyszczególniono
<: horohy, które

stanowią

zespół

objawów charakterystycznych dla rozpoznania

zasadnicze pJrametl'y kryteriów diagnostycznych wedlug klasyli kilcji

McDonalda Badanie

umożhwia diagnostykę rMn i cową

oraz

ocenę

wystąpicn ia

ryzyka

stwardnien ia ro~_~iancgo u chorych z izolowanym uszkodzcnicm IIkladu ncr....owego.
W ostatnich latach w patogenezie SR

podkreśla się występowanie

jego elementach, zarówno w istocie biakj jak i

mÓlgl.l,

~zarej

zmian w calym mózgowiu i
stopniowo doprowadl.ają

k tór~

do wmku mózgowia i jego skladowyeh. Ocena atrofii zapewnia bardziej
lm ienne

ocen~

stanu chorcgo i

może hyć

świetl e podj ęta

prrez Autora próba oceny anal i'lY

parametrem

określającym

dokładną n iż

inne

post9P choroby w czasic

jej trwania.
W tym
lstoty bialej i

S?~1rej

Objęlośc i

mózgowia oraz
różnych

II chorych ze stwardnieniem rozsianym i porównanie jej w

okresach tr\vania choroby jest widce oczckiwana. Przede wszystki m jako jcszcze jedno
mogące poprawić

badanie

nx:enzJ l pracy

dotyczącej

dużym

los chorych, dlatego z
tego

pochodzącej

a

z'

zainteresowanicm

ośrodka

podjęłam się

doświadczeniu

o tak dUlym

klinicznym.
Przedstawiona do nx:cnzji dyscrt:tcj a liczy 87 stron i
rozdziałów,

składa Sl~

z 7 zasadlliezych

listy skrótów, wykazu rycin i tabeł oraz strcszczenia.

We ,....stępie,

zawieraj ącym

szereg

podrozdziałów

wprowadw cl.ylelnika w podstawowe probkmy,
doktorsk iej. W kolejnych

podrozdziałach

Autor obszernie i

wyczerpująco

tx;dąc~ istotą dal~'lego c i ągu

rOlprawy

pr.ledstawia aktualny Stan wiedzy na temat

epidemiologii. diagnostyki. przebiegll i leczenia choroby.
Zasadnicza

część WS1~p ll

dotyczy

naj ważnicjszego

dla pracy problemu obrazowania

zmian w centralnym uklad'lie nerwowym oraz oceny zaniku mózgowia, które
związek

ze stanem klin icwym chorych i obecne

są

mają wyraźny

w całym okresie trwania cboroby.

Zwi'jZek atrofii mózgu z objawam i choroby, >zczególnie zaburlen iam i funkcj i
pozn awczych, staje

się

w ostatnich latacb

I~matem zaintere,owań

l.apreZCnlowany przez Dok toranta tem at badawClY pod tym

wielu badaczy, dlatego

wl-ględem

wydaje

si~ być

szczególnic ważny i przyd atny 7..arówno dla kliniki p k i codziennej praktyki.
Autor

podkrcśla wysoką przydatność

zarówno rutynowo stosowanych

protokołów

badawczych MR jak i rozszerzonych, w tym obrazowania fllnkcjon alnego, dyfu7ji wody,
perfU'lji, MRS i MT zarówno w rozpoznawaniu jak i ocenie stopn ia zaawansowania choroby.
Określa wartość
różnicują
skalą

r7..adziej stosowanych

zmiany w istocie szarej

niż

*kw~n cj i,

jak DIR, PSIR, SPGR, które lepiej

tcchniki konwencjonalne, a ich rodzaj i llość

EDSS. Kolejno szeroko omawia i pozycjonuje

rol~

obrazowania

ko", l l1ją 1-1'

obj~tościowego

3DTl,

które

po~""'ll[a

obickt~'''''llą occ~

na

tcmpa :I;miku mózgowia t Jcgo podstruktur. co je:st

niezW)'kle manc przy wyborze: sposobu lc:e;tenia. a tak:re do oceny jego
efektów kliniC'Zflych. Praca pod tym
Wstęp

Wlględcm

skutcC'Zflośc i

i

ma charakter pionierski.
artykuł pogJądoW)'

pracy sam w sobie stall()wi bardw dobry

z pogramcza

neur<.>rodiologii i neurologii.
~więdy

Cele pracy sprecyzowano w sposób
pierwszym starano
sześciu

się porówn ać stopień

rzeczo",'Y na stronic: 35, W punkcie

l

zaniku mózgowia u pacjentów ocenianych po roku i
ł-'lŚ ustalić

latach od ruzpomania choroby, w punkcie drugim

szarej i bialej. W punkcie 3
objętości układu

podj~to pró~ określenia

komorowego. w punkcie czwanym oceny roczne:j dynamiki alrofii mózgu z

na dodatkowe:

nasuwających si~

Bad.miem

zało?.enia,

oo1etałoby

rozbudować

bardziej

z\\laszcza w odniesieniu do w)'ników

badań

i

orllzlicznych

ostatecznie wniosków.
objęto

76 chorych w

śred nim

wieku (nieco powy:!:ej 40 lat) z rozp()znaniem

klinicwym SR na podstawie krytt:riów Mac Donalda, w
rem1SYJną,

zani ku istoty

7mian wspó/czYlUlika d"'lIOgOniastcgo i

uW'l.glo;dnienicm plci_ Punkty 3 i 4 IV moim odczuciu
pod~iclić

stopień

których

zakwalifikowano do dwóch

obejmo wala 40 pacjentów z ponad

sł.eŚCioletnirn

większości

grup

;t

postacią

badawczych. Grupa

rzutowopierwsza

przebiegiem choroby, grupa druga 36

chorych zjcdn()rocznyrn przebit:giem choroby.
AMlilie poddano sekwencje st:mdardowc.
obj~tościowe.
badań

które

gwarantowały dokladność

ocemaJąc głównie aktY"'llość

pomiaru oraz

wiarygodność

plak i

w poró\\Tlaniu

wykonanych w odstępach tOCznych.
ObjętoSć

jamy czaszki oraz mózgowia i jego

składowych

oprollramowa nia SJENAX, które jest Ul.nanym

na,L~dzicm

ka~.dcgo

wartoŚĆ

chorego

dodatkowo

uznawanego za jeden z:

głównych

wyliczano

wyliczano przy lIt)'cill

do oce ny atrofii mózgowia. Dla

współczynnik u

dwuogon iastego,

parametrów atrofii mózgu.

W analizie slUIystycznej 7.astosowllno program Slalislica 10 PL. Dla porównania
sekwencji badan MR i ich progresji czasowej
poslut)'1

się

między grupą jednorOCVlą

lestem T-Studenta dla zmienllych ni ezale:!:nych i zmicnnych

i 6-Jctllią Doktorant
powiązanych.

Dla danych () rozkladzie innym nit nonnalny zast()sowano nieparametrYC-alY test
Manna -

Whitneya.

klóry

nie

wymagał

porównywanych grupach chorych oraz test

11Qnnalności

kolejn()ści

rozkladu

bad;lnej cechy w

par Wilc()xona. Zastosowane mdody

obliczeniowe są odpowiednimi do retrospektywnego charaktem pracy.
Dla allahzy

zal ezności

mi ~dzy

poszczególnymi sekwencjam i MR

wspólczynni ki k()relacji Pcarsona oraz poziom),

iS1otności

wyVl~czono

statystyc/.Ilej, Kolcjnym elementem

pracy

było

poro\'\nanie poszczegól nych parametrow

kory mózgu, istoty szarej, istoty
d\\llOgonillStego w

różnych

białcj, obj~tości

obj~tościowych,

wyższe wartości

w

początk owych

oraz

upływie

zwięk szenie

roku i

postępem

sześciu

wb ur.:c ń

wska:.i:nika dwuogoniastego

nale~a/y

podkreślone

się ilości

w gmpie
różnych

s?.cŚciolet niej ,

co

od

nicwlc~nie

j ed noczcśnie

mózgowia
si ę

istoty szarej i kOT)' mózgu

w k ońcowej oce nie pr..cy.
wyraźnych

mózgu (zaró""110 znonnalizowanych jak i nieZllOnnali7..owanych)
a koilcowymi u kobiet

poznawczych,

do najbardziej charak terystycznych

W podsumowaniu wyników AUlQr wyknuje ismienie

"'yjściowymi

obj~lości

lat od ch",,<ili rozpoznania. Zmniejszanie

choroby, zmniejszenie

cech stwicrdzmtych u chorych, co zostalo

pomiarów

wyraŻJle rożoice Obj~lości

Analiza parametrów wolumetrycznych wykawla

mM.gu wraz z

współczynnika

fawch proct"Su chorobowego oraz istnienie

korelacji z/Uli ku istoty s7.l1rej ze skalą EDSS ora z występowan iem

obj~ości

mózgowia,

okresach choroby z uwzględnieniem wieku i pici pacjentów,

składowyc h

i jego elementÓw po

obj~!ość

ukladu komoro",'ello oraz

W obu grupach chorych ,vykazano znamiennic
mózgowia i jego

jak

C7.a.~U

obj~tości

róÓlic w
między

badan iam i

rozpoZJlania SR oraz u

mę~ezy"/,n

korelowalo z zaburzeniami neurologicwymi

w

okresach schorzenia.
badań

Wyniki

przedSUl\viono w sposób jasny,

u:wpcłniając

obrazującymi mel)'loT)'czną cZ\'ść

stanmnie wykonanymi wykresami, tabelami oraz T)·cinami.
rOl:prawy, Autor polwierdl.il wysok,!

wartość

zwlaS7.c1.1l istoty swrej, eo ma dute wacwie
zaproponowana

Tak

badalI wolumetrycznych,

w

Pr.:eprowadzona dyskusja. jak i

7.anik

occl1 ie neurologic~nej stanu pacjenta.

piśmiennictwie.
wczcśniej

doskonałe

ro?.c7.1lanie Al1tora w piśmiennictwie

dojrzałość

w naukowcj ocenie wyn ików badań,
rozprnw.. Dok torant poshuy/

1lngl oję7.yczncgo,

W)'kazując>'ch

i przeprowadZOM analiza ,';olumelT)'c7.Jla ma char.. kter

oryginalny i jest unikalna w dostępnym

Pis~.ąc

je bardw eZ}1elnymi,

$i~

przcdslawione rozdzialy

dotyczącym

103

którego dobór occniam jako

wstępne wykazały

omawianego tematu, a tak ~e jcgo

po~'cjami piśmiennictwa,
u7.a.~adEliony

w

wi~kszości

meT)·tol)'cmic i w pehli

wykor'Lystany ,
Na podstawie tayskanych wyników Autor z du:l':ym
pozycjonuje

rolę

stwardnieniem

badania MR

r07_~ianym,

stanu kliniczncgo.

co

w

pozwała

~nawstwem

pod kreśla

i

ocenie 1,mian obj ..tości mózgowia u choT)'ch re
M okrdlenie slopnia lIIrolii i jest

ważne

dla oceny

Dyskusja obejmuje takte 11Spckly kliniC /.IlC obserwowanych 7.Illian

neurologicznych, kore l ację 'I. wynikami przeprowadwn>'ch

badań.

Doktorant w sposób b.1rdw wywa10ny i rle\:ZOwy porównuje w>'niki

własnych badań

z wynikami innych autorów.
Całość

końc7.ą

rozprawy

podsumO"llniem.

C11cry trafn ie

Naj ""'llŻł1iej sqm

sfonnułowane

" 'nioski.

~ące

logicznym jej

"lIioskiem 7. punkm widzenia praktycznego jest wniosek

pLerv.'szy,
~ ońcewym

W

wskaini~ów

"'yliczanie
każdego

wniosku Autor stwicrd7..a, te
at rofii mózgowia, winny

być

obj~to~ciowc

pomiary

wykonywane i oceniane nL1ynowo u

coorego z podejr.r.eniem SR, co usprawni proces dlagnoSI)'Czny e ru przyczyni

jak naj!!Zybszcgo

wpływu

si~

w pracy tadnych istotnych

uchybień

metooyczn)'ch. Praca jest napi sana pod ka2.dym ,v7.gl<;<lem poprawnie,
"'1'brany temat ma lJ\lICZcnie praktyczoe. co
USłr/.egł

si" pc\\'n)'ch

Podsumowując

się-

do

na rodzaj terapii.

Nic dopatr.r.ylam

nie

mózgu i

zasługuje

błędów

redakcyjnych nic

mam

nadzieję ,

1.e

merytorycznych

dobrą pol szczyzną

a

na szczególne wyróZnicnie. Doktorant

zmicniającychjcdnak

Autor

będz ie

occny pracy.

kontYJluowal

prac"

n;kl

konieelJlc

jest

pre7.entOWllnym zagadnien iem.
PrzedstlLwiony
wprowadzanie
mają

materiał.

yczegółowych

dla chorych

dyskusja

badali

doslllrcw

objętościo\\1'ch

wysoką wanośt diagnostyczną

dowodów,

mÓ:Ggowia do codziennej praktyki. gd)'Z

i rokowniczą.

zaawansowan ia choroby. chara kt er i przebieg ale

są

te

WsklłZują

nie tylko no

stopień

przydatne w planowaniu skutecznego

le~zenia.

Stwierdzam. te oceniana praca spełnia wszel kie wymogi sta";ane rozprawom
doktorskim i przedS\.ilwiam Wysokiej Radzie Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu

M~d)'c7Jlcgo

w Katowicach wniosek o dopuszczenie

łek.

med. Marcina Ilartela

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
Jednocl.cŚnie biorąc
doskonały

po

Wll1$Ztat naukowy.

uwag~

duZe walory poznawcze pracy,

dociekliwość

i równocz<:śnie

u.miej~tność

aktualnośt

tematu..

intel}m:tacji wyników

przedstawiam Wysokiej Radzic Wydzialn Lekarskiego wn iosek o przyznanie Autorowi
w~'rMniCI\ia

orW
I: wystąpienie o

n agrod ę

do

WI~dz

Kierownik

Uczel ni .

Zakładu
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