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Mozgowe porażęnie dziecięce (mpd) jest niepostępującym zespołem objawow
chorobowych dotyczącym ośrodkowego układu nerwowego. Mózgowe porażenie dziecięce,

chociaŻ nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, jest jedną

z

najpowszechniejszych

neurologicznych przyczyn niepełnosprawnościwŚrod dzieci. Do tej pory nie opracowano

idealnej, wyjaŚniającej

w

pełnt złożonoŚci tego zespofu, definicji mózgowego porazenia

dziecięcego Przyjmuje się, ze Zespoł ten spowodowany jest wspołistnieniem róznorodnych
czynników etiologicznych, które na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w

trakcie jego intensywnego rozwoju, zwyczajowo dzieli

się na czynniki

płodowe'

okołoporodowe i noworodkowe. Lista potwierdzonych badaniami, jak townież słabiej jeszcze
poznanych czynników powtązanych przyczynowo

z mozgorym poraŻeniem dziecięcym jest

bardzo dfuga i nadal otwarta. Nalezą do nich m.in. poród przedwczesny, niska urodzeniowa

masa ciała, infekcje wewnątrzmaliczne, niedotlenienie okołoporodowe, dfugi

i

skomplikowany poród, ciąża mnoga, infekcje w okresie noworodkov\ym. W etiologii tego

Zespofu postuluje się również niekorzystny wpływ rożnych czynników działających na
rodziców jeszcze przed poczęciem dziecka oraz pewne uwarunkowania genetyczne.

Badacze są jednak zgodni co do tego, że wczesne prognozowanie mózgowego
poraŻenia dziecięcego przy pomocy analtzy czynników ryzyka, jak rowniez odpowiednio

wczesna

i

skuteczna diagnostyka, umozliwiają Zastosowanie efektywnej terapii

usprawniającej. Szybkie wdrozenie procesu rehabilitacyjnego pozwala bowiem na poprawę
jakoŚci Życia dziecka, zarówno na danym etapie rozwoju osobniczego, jak i w przyszłoŚci.

Podjęcie badań

z

zakręsu analtzy uwarunkowań mozgowego porazenia dziecięcego

przęZ Panią mgr Martę Sternal uważam zatem zabardzo interesujące

i niezwykle potrzebne

nie tylko z punktu wrdzenia antropologii klinicznej, nauk medycznych czy nauk o zdrowiu,
ale rownież nauk społecznych.

W niniejszej rozprawie Doktorantka postawiła sobie za główny cel określenieza
pomocą modeli regresji logistycznej, zwtązku oraz jego siły, między wybranymi czynnikami

demograficznymt, przedporodowymi, okołoporodowymi

i

noworodkowymi,

a

ryzykiem

wystąpienia mózgowego pofazenia dziecięcego. Na tej podstawie Pani mgr Marta Sternal
opracowała najbardziej odpowiedni

i

wiarygodny model regresji logistycznej, wyłantapcy

czynnlkt wysokiego ryzyka zwlązane z wystąpieniem tego zespofu objawow chorobowych.

Cele dysertacji Doktorantka sformułowała jasno i w sposob nie budzący wątpliwości.
Przedłozona mi do oceny tozprawa doktorska liczy I97 stron,

tekst pracy przypada 100 stron. opracowanie składa się
tradycyjny sposób. Wyodrębnione rozdziały to Wstęp,

z7

z

czego na zasadniczy

rozdziałów ułozonych w

Cel pracy, Materiał i

metody,

Analiza, Dyskusja oraz Wyniki i wnioski. Ponadto praca zostila uzupełniona o Streszczenie
w języku polskim i angielskim, wykaz cytowanego Piśmiennictwa oraz Aneks. W skład
rozbudowanego, bo stanowiącego ponad 40% objętości opracowania Aneksu, wchodzi

8

wzór autorskiej ankiety, liczne ryciny i tablice

z

załączn1kow, zawterających

charakterystykami opisowymi matertału badawczego, tablice

z wynikami

statystycznych oraz szczegółowy wykaz oŚrodkow zajmujących się dziecm|

z

analtz

mozgolvym

porazeniem dziecięcym, w których zebrano informacje stanowiące podstawę rozprawy.

We Wstępie pracy Autorka dokonała wnikliwego przeglądu piŚmiennictwa na temat

epidemioIogii oraz róznorodnych czynników przyczyniających

się do

wystąpienia

mózgowego porażenia dziecięcego. Ustalenie częstościwystępowania tego zespofu

chorobowego jest obarczone ryzykiem błędu ze względu na brak precyzyjneeo okreŚlenia

wieku dziecka, w ktorym można ustalic rozpoznanie. Z tego względu, dane epidemiologiczne
publikowane w literaturze wykazują stosunkowo duze zróżnicowanie. Informacje te Autorka
podał'a

w

zestawieniach tabelarycznych,

co znacznie ułatwiło Śledzenie

trendow w

wartościach wspołczynników chorobowości oraz średniego wieku rozpoznania mózgowego

w ciągu ostatnich 30-stu lat. Drugą znacznie

porażenia dziecięcego

obszerniejsza część

Wstępu została poŚwięcona przedstawieniu wynikow badań dotyczących podłoza mózgowego

Z

porażenia dziecięcego.

uwagt na obserwowaną zależnoścpomiędzy stopniem nasilenia

a

uszkodzeń mozgow:ra,

czasem trwania ciąży, Doktorantka szczegółowo omowiła

udowodnione araz sugerowane czynniki ryzyka tego zespofu

u noworodkow urodzonych

przedvłcześnieoraz urodzonych o czasie. Innymi kwestiami przedstawionymi w tej części

rozprary były m.in. charakterystyka zespołow niedokrwienno-niedotlenieniowych,

udział

czynników genetycznych oraz znaczenie czynników socjoekonomicznych w etiologii tego
zespofu.

Pogłębiona ana|iza piśmiennictwa dotycząca zarówno epidemiologii,
uwarunkowań mózgowego porazenia dziecięcego zaprezentowana

we Wstępie

jak

i

pracy,

wskazuje na bardzo staranne przygotowanie teoretyczne Doktorantki do realizacji złożei
dysertacji. Ponadto,
zgromadzony

z

w tej

uwagi na zakres

i

wnikliwoŚó omawianych zagadnień, materiał

częściopracowania może stanowió pomoc dla innych badaczy

zajmujących się podobną tematyką W mojej opinii, warto go zatem przedłożyćdo odrębnej
publikacji o charakterze przeglądowym.

Niewątpliwym atutem pracy jest ltczny Materiał badawczy, który zebrano na

podstawie autorskiej ankiety zwterającĄ informacje medyczne, antropologiczne,
demograficzne

l

z mózgowym porazeniem
gdy w literaturze przeważąą

socjoekonomiczne, uzyskane dla 278 osób

dziecięcym urodzonych

w

latach 1976-2010. Podczas,

opracowania bazu1ące na obserwacji chorych z pojedynczych ośrodkowmedycznych, bądź

też opracowania regionalne, Doktorantka dotarła do 40 oŚrodków zajmujących się opieką
lub/i usprawnianiem osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w 14 województwach Polski

Tak szeroko zakrojone działania wymagały z pewnoŚcią duŻego nakładu pracy oraz dobrej
or ganizacj t przeprowad zony ch

b ad

ań.

Autorska ankieta, ktorą wypełnlały matki lub opiekunowie chorych osob, była bardzo
szczegołowa i składałasię z 64 p},tan Schemat pytań zawartych w ankiecie wynikał z próby

powlązania przez Autorkę określonych czynnikow mających mviązek z etLologią mózgowego
porażenia dziecięcego

z

czasem trwania ciąży, porodem oraz okresem okołoporodowym.

Pierwsza częŚó ankiety dotyczyła informacji o matce i ojcu dziecka, i stanowiła m.in. analtzę
wyrviadu chorobowego, połoŻniczego i rodzinnego matki. Druga częścankiety obejmowała

pytania dotyczące informacji medycznych, antropologicznych, występowania zaburzeh
towarzyszących oraz chorob dziecka. Trzecia, ostatnia częścankiety to tzw. diagnoza
Środowiskowa, będąca Sumą informacji na temat struktury rodziny dziecka, miejsca
zamieszkania oraz sytuacji materialnej rodzin badanych dzieci.
WartoŚó poznawczą informacji zebranych na podstawie kwestionariusza ankietowego,

niezbędnych do realizacji celów opracowania, oceniam wysoko. Pewnym mankamentem
ankiety, co zresztą podkreŚliła sama jej Autorka, były powtarzające się braki w podawaniu
przez matki danych dotyczących dokładnego wieku ciązowego. Niedostatki informacj t z tego
zakresu skłoniły Panią mgr Sternal do klasyfikacji tej zmiennej na

donoszofle" 1
''noworodki
,'noworodki niedonoszone", co w mojej opinii było rozwlązaniem poprawnym i jedynym
mozliwym w sytuacji braku kompletności danych'

Do przeprowadzonych badań włączono równiez grupę kontrolną, którą stanowiły
noworodki urodzone w latach T990-2010 w Powiatowym Szpitalu im. Miłosierdzia Bozego w

Limanowej (n:a35). Informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu, stanu zdrowia matek i
ich dzieci, Doktorantkauzyskała na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej.

Rozdział Analiza wyników ma logtczny

i

klarowny układ. W kolejnych

6.

podrozdziałach Doktorantka przedstawiła szczegołowo wyniki przeprowadzonych analiz, w
pełni realtzując postawione cele dysertacji. W oparciu o doniesienia z literatury Doktorantka

założyła,Że czynniki ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego różnią się
noworodków donoszonych

i

niedonoszonych,

w

grupie

jak rcwnteż w grupie noworodków z

ciąŻ

pojedynczych tbltźniaczych. Zastosowany podział orazbogaty zasób informacji uzyskany na

podstawie kwestionariusza ankietowego, stworzyły mozliwoŚc ciekawych oraz
wszechstronnych analtz. Bardzo duże wraŻenie robi zakres wykonanych przez Doktorantkę

analiz statystycznych. Zastosowanie różnorodnych modeli regresji logistycznej oraz
uproszczenie strukury rozpatrywanych informacji ankietowych

za

pomocą analizy

składowych głównych, wskazuje na biegłoścKandydatki w statystycznym opracowywaniu
danych.

W

Swojej pracy doktorskiej Pani mgl Marta Sternal wykazała, Że rożne Są

w

uwarunkowania mózgowego porażenia dziecięcego

przypadku ciąż donoszonych i

niedonoszonych. Najsilniejszymi predyktorami w grupie dzieci z ciąż donoszonych okazały
się krwawienia w czasie ciąży, niska kondycja biologtczna dziecka oceniana za pomocą skali

Apgar, infekcje w okresie noworodkorym oraz niski status materialny ojca. W przypadku
dzieci urodzonych przedwczeŚnie najwazniejszymi czynnikami ryzyka mózgowego porazenia

dziecięcego były: niski status materialny matki, niedotlenienie płodu oraz podwyższony

poziom bilirubiny.

Z kolei w

grupie ciąz pojedynczych najsilniejszymi predyktorami

wystąpienia omawianego zespołu chorobowego były krwawienia w czasie ciąży, porod nagły,
infekcje w okresie noworodkowym, niska punktacja w skali Apgar oraz niska urodzeniowa
masa ciała. otrzymane wyniki sugerują infekcyjne podłoze mózgowego podłoza dziecięcego
w przypadku ciąż donoszonych oraz niedotlenieniową przyczynę tego zespofu w grupie dzieci

urodzonych przedwcześnie. Doktorantka wskazała

i

uszeregowała równieŻ nąważniejsze

czynn1kt ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego, niezależnie

od

przynależnoścido

rozpatrywanych grup badawczych. Ciekawym rezultatem przeprowadzonych analiz jest

równiez wykazanie istotnego wpływu wieku ojca jako ważnego predyktora mozgowego
or

p

ażenia dzi eci ęcego.

i

Uważam, Że dokonana ana|tza materiału stanowi cenny
D

okIorantki w prob lematykę uwarunkow ah mo zgow ego

p

or aŻeni a dzi eci

oryginalny wkład

ęcego.

Rozdział Dyskusja zawlera pogłębioną interpretację uzyskanych wynikow oraz ich
konfrontacj

ęz

rezultatami badań innych autorów, zajmujących się podobną tematyką.

Dyskusja została pfzeprowadzonabardzo sprawnie i wszechstronnie. W rozdziale tym duzo
miejsca Doktorantka poŚwięciła m.in. uwarunkowaniom stanu zdrowia matki

wykorzystaniem mierników statusu społeczno-ekonomicznego
modyfikujących pozycję społeczną. Niski status materialny matki
r

i

jako

i

dzięcka z
zmiennych

ojca okazał się w

ecenzowanej pracy silnym predyktorem mózgowego porazenia dziecięcego.

Rozdział Wyniki

i Wnioski

podsumowuje najważniejsze osiągnięcia Doktorantki.

Rezultaty analiz statystycznych zostały przedstawione zwięźle t przĄrzyście, a wyciągnięte
przez Autorkę wnioski uważamzatrafne i właściwe.

Rozdział Piśmiennictwo zawiera2I9 pozycjt, z czego ponad 80oń stanowią publikacje
anglojęzyczne. Są to prace opublikowane głownie w czasopismach medycznych, właściwiei

starannie dobrane do tematu rozpraw, oraz al<tualne w sensie lat publikacji. W referencjach
znajdu1e się j edna opublikow ana praca Doktorantki (poz.

1

8 1 ).

Z formalnego puntu widzenia nie mam w zasadzie zastrzeżeh do recenzowanej pracy.
Jedyna moja uwaga dotyczy przedstawionej przez Dok1orantkę charakterystyki opisowej
parametrów urodzeniowych badanych dzieci. W tablicach I
średnie wartości urodzeniowej masy

i II zamieszczonych w

aneksie,

i długoŚci ciała zostały podane łącznie dla obu płci. Z

uwagi na zjawisko dymorftzmu płciowego, charakterystyki te powinny zostac przedstawione
odrębnie dla noworodkow płci męskiej i zeńskiej.

Dysertacja zostałapoprawnie zredagowana, napisanaładnymjęzykiem Zamleszczonę

w pracy tablice i ryciny są czytelne, estetyczne t opatrzone wyczerpującymi podpisami. Z
ob

owiązku r ecenzenta

pr zyto

czę

u

chwycone błędy

:

str. Ż0 jest ,,zwałłożyska", powinno byc ,,zawał łozyska''

-

str. 36 jest ,,stany zapalne w macicy mniejszej'', powinno byÓ ,,stany zapalne w

miednicy mniejszej"

- str.

58 jest

,,porówano pod względem...'', powinno byó ,,porównano pod

względem...''
Przedstawione uwagi nie umniejsząą moje1wysokiej oceny recenzowanej dysertacji.

Uważam, że rozprawa doktorska Pani mgr Marty Sternal prezentuje wysoki poziom
meryĄoryczny. Na podkreślenie zasługuje zarówno ltczny Materiał badawczy, jak

i wysoki

poziom wykonanych Anallz statystycznych, oraz doskonale napisane rozdziały Wstęp i
Dyskusja. otrzymane wyniki mają wymiar nie tylko poznawczy, ale rownież praI<tyczny.

Nalezy żywtc nadzieję, że rezultaty badah Pani mgr Marty Sternal przyczynią się do
optymaltzacjt działah z zakresu interdyscyplinarnej opieki nad kobietą ciężarną ofaz
noworodkiem/niemowlęciem,

prowadząc

mózgowego porazenia dziecięcego

do

zmnłejszenia częstoŚci występowania

w populacji dzieci i

mŁodzieŻy. omawiane kwestie

wymagają z pewnościądalszych badań.

W podsumowaniu stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani mgr

Marty Sternal jest samodzielnym rozwtązaniem problemu badawczego

i

stanowi istotny

wkład w postęp wiedzy. Rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13 ust'
ustawy

z

dnta 14 marca 2003 roku

o

stopniach naukowych

i

1

tytule naukowym oraz o

stopniach

i tytule w

zakresie sztuki (Dz.

U

Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). W związku z

povłyższym" wnioskuję do Wysokiej Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu

Jagiellońskiego

w Krakowie o

dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapow przewodu

doktorskiego.

Z uwagi

na wysoką wartośó naukową pracy doktorskiej mgr Marty Sternal, wnioskuję

do Wysokiej Rady Wydziafu Biologii
wyróznieni e tej r ozpr avły .

i

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

o

