
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 
MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW 

Z A K L A D M E D Y C Y N Y S P O L E C Z N E J 
I ZDROWIA PUBLICZNEGO 

Recenzja pracy na stopien doktora nauk medycznych lek. Agaty Siawin 

pt. „Stqzenie witaminy D w surowicy a immunogennosc szczepienia przeciw grypie 

upacjentow w wieku 60-75 lat" 

Grypa nazywana jest „ostatniq niekontrolowanq plagq ludzkosci", co wynika z jej 

potencjaiu epidemicznego oraz pandemicznego. Szacuje si?, iz co sezon na gryp? choruje w 

skali globalnej 5-10% populacji dorostych oraz 10-20% populacji dzieci. Zachorowania na 

gryp? wi^z^ si? z ryzykiem powaznych powiklan, ktore wyst?pujq glownie w grupach ryzyka 

(w tym u osob w wieku podesziym). U seniorow notowane jest takze w przebiegu grypy 

wyzsze ryzyko hospitalizacji i zgonu. Szczepienia stanowi^ jedjm^ skuteczn^ metod? 

zapobiegania grypie, ŝ  zalecane osobom, ktore chc^ unikn^c zachorowania i nie maj^ 

przeciwwskazan do ich wykonania, w tym osobom w wieku podesziym. Niestety, w naszym 

kraju realizacja w/w zaleceh, sformulowanych zarowno przez WHO, jak i zawartych w 

Programie Szczepien Ochronnych, pozostaje na skrajnie niskim poziomie (3,4%o w populacji 

generalnej i 14% wsrod osob po 65 roku zycia). Przyczyn niskiego stanu zaszczepienia 

przeciw grypie w populacji polskiej jest bardzo wiele, wymienia si? wsrod nich m.in. brak 

rekomendacji lekarza, a takze obawy zwi^zane z bezpieczehstwem szczepionki i jej 

skutecznosciq. 

Podkreslic nalezy takze, iz w ostatnich latach udowodniono plejotropowe dzialanie 

witaminy D, stwierdzaj^c obecnosc receptora VDR w niemal kazdej j^drzastej komorce, 

podkreslany jest w pismiermictwie mozliwy zwi^zek pomi?dzy st?zeniem witaminy D w 

surowicy a wyst?powaniem zakazen wirusowych ukladu oddechowego, w tym grypy. 

W swietle przedstawionych wyzej danych, podj?cie tematu nawi^zuj^cego do oceny 

immunogennosci szczepionki przeciw grypie u seniorow, w zaleznosci od st?zenia witaminy 

D w surowicy, uwazam za niezwykle aktualne i praktyczne. 
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Praca ma struktur? standardow^, sklada si? z wst?pu, zalozeh i celow, opisu materiahi 

i metod, wynikow, dyskusji, wnioskow, spisow rycin oraz tabel, pismiennictwa oraz 

streszczeh w j?zyku polskim i angielskim. Proporcje pracy ŝ  prawidiowe. 

We wst?pnie Autorka przedstawila aktualne dane na temat epidemiologii grypy na 

swiecie i w Polsce, obraz kliniczny choroby, zasady jej diagnostyki oraz leczenia, a takze 

zalecenia dotycz^ce szczepien przeciw grypie. We wst?pie zamieszczone zostaly takze 

podstawowe informacje o witaminie D, w tym opisuj^ce j ^ jako czynnik moduluj^cy 

odpowiedz poszczepienn^. 

Do badania wt^czono 103 pacjentow w wieku 60- 75 lat, ostatecznej analizie poddano 

96 pacjentow. Autorka uznata liczebnosc grupy badanej za ograniczenie pracy, jednak w 

mojej opinii jest to wystarczaj^ca wielkosc proby, pozwalaj^ca na poczynienie prawidtowych 

obserwacji i wysnucie wnioskow. Podkreslic nalezy, iz w wielu pracach prowadzonych w 

warunkach lecznictwa otwartego nie udaje si? wl^czyc do badania wielu pacjentow, a jesli 

nawet deklaruj^ oni ch?c uczestnictwa, to w pozniejszych etapach z niego rezygnuj^. W tym 

aspekcie oceniam zebranie grupy badanej przez Autork? w kategoriach sukcesu. 

Pacjentom oznaczano wyjsciowy poziom witaminy D w surowicy oraz poziom 

przeciwcial przeciw hemaglutyninie H I , H3, HB. Po wykonaniu szczepienia przeciw grypie z 

uzyciem szczepionki trojwalentnej z rozszczepionym wirionem (typu „split"), oznaczono 

poziom przeciwcial przeciw hemaglutyninie ( H I , H3 i HB), a odpowiedz immunologicznq 

oceniano na podstawie parametrow takich jak: srednie geometryczne mian przeciwcial 

(GMT), sredni wzrost mian przeciwcial (MFI), wspolczynnik protekcji (PROT) i 

wspolczynnik serokonwersji (RESP). Badania immunogennosci szczepionki przeprowadzono 

w laboratorium referencyjnym: Krajowym Osrodku ds. Grypy w Narodowym Instytucie 

Zdrowia Publicznego - Pahstwowym Zaktadzie Higieny, co nalezy uznac za znacz^cy walor 

pracy, warunkuj^cy wiarygodnosc uzyskanych oznaczeh. 

Prezentacja wynikow, obok dyskusji, stanowi najobszemiejsz^ cz?sc pracy. Opisuj^c 

uzyskane wyniki, Autorka odniosla si? do oceny wplywu st?zenia witaminy D w surowicy na 

immunogennosc szczepienia, uwzgl?dniaJ4c wartosci GMT i MFI oraz PROT i RESP, nie 

stwierdzaj^c istotnej statystycznie zaleznosci pomi?dzy ww. parametrami. 

Dodatkowo, Autorka dokonala analizy wplywu st?zenia witaminy D w surowicy na 

immunogennosc szczepienia przeciw grypie w wyodr?bnionej podgrupie pacjentow z 

cukrzycy typu 2 (20 osob), wykazuj^c iz odpowiedz immunologiczna byla lepsza u pacjentow 

z niedoborem witaminy D. 
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Za bardzo wartosciowy uznaj? kolejny wynik opisany przez Autork?, a mianowicie 

wykazanie prawidlowej i wystarczaj^cej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu 

przeciw grypie u pacjentow w wieku 60-75, niezaleznie od dodatkowych czynnikow 

mog^cych wptywac moduluj^co na odpowiedz poszczepienn^. Jest to bardzo wazne 

spostrzezenie, zwtaszcza wobec powtarzaj^cego si? przekonania, iz u seniorow szczepionka 

nie zapewnia nalezytej ochrony przed zachorowaniem. 

W pracy dokonano takze analizy wplywu szczepienia przeciw grypie w poprzednich 

sezonach na odpowiedz immunologiczna w badanej grupie, wskazujqc na fakt iz wi?kszy 

przyrost przeciwcial obserwowany jest u pacjentow, ktorzy nie byli wczesniej szczepieni, co 

jest interesuj^c^ obserwacji, opisywan^ takze w literaturze, choc nie udaje si? znalezc 

satysfakcjonuj^cego wytlumaczenia tego zjawiska, nazywanego „efektem szklanego sufitu ". 

Wyniki zostaly zaprezentowane w sposob uporz^dkowany, z uzyciem 38 tabel i 8 

rycin, co dodatkowo zwi?ksza ich atrakcyjnosc graficzn^ i przyczynia si? do bardzo 

czytelnego ich odbioru przez czytelnika. 

Analizy wynikow dokonano z uzyciem wlasciwie dobranych testow statystycznych, 

prawidlowo je interpretuj^c. 

Analizuj^c uzyskane wyniki, Autorka wykazala si? umiej?tnosci4 krytycznej ich 

interpretacji, na przyklad wskazuj^c na fakt, iz slabsza odpowiedz immunologiczna na 

szczepienie u pacjentow z cukrzycy obserwowana w grupie badanej nie stanowi 

wystarczaj^cej podstawy do jednoznacznej konkluzji i nie uprawnia do ekstrapolacji 

uzyskanej obserwacji na cal^ populacj?, chociazby ze wzgl?du na wielkosc proby badanej 

oraz fakt, iz w wielu pracach wykazano porownywaln^ skutecznosc immunologiczna 

szczepienia przeciw grypie u pacjentow z i bez cukrzycy. Ta umiej?tnosc krytycznej analizy 

oraz odniesienia wynikow wlasnych do danych z pismiennictwa swiatowego swiadczy o 

dojrzalosci naukowej i badawczej Autorki. 

Dyskusja przeprowadzona jest w sposob interesuj^cy, Autorka odnosi si? w niej do 

wynikow innych badaczy podnosz^cych kwestie ewentualnego wplywu st?zenia witaminy D 

na skutecznosc immunologiczna szczepienia przeciw grypie, slusznie wskazuj^c na fakt, iz 

wiele wczesniejszych badan dotyczylo populacji dzieci, ale takze doroslych z chorobami 

nowotworowymi, pacjentow hemodializowanych, ze schorzeniami metabolicznymi, lub 

zakazonych wirusem HIV. Za szczegolnie wartosciowy fragment dyskusji uznaj? ten 

odnosz^cy si? do wspomnianego wyzej efektu uzyskiwania nizszego poziomu przeciwcial 

poszczepieimych u pacjentow szczepionych w kilku poprzednich sezonach. Autorka 
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jednoznacznie podkreslila bowiem fakt, iz pacjenci regulamie szczepieni byli chronieni przed 

gryp4, nawet gdy poziom przeciwcial nie osi^gat u nich oczekiwanych defmicj^ wartosci. 

Na podstawie analizy uzyskanych wynikow, Autorka wysnula osiem wnioskow, z 

ktorych za najwazniejszy nalezy uznac wniosek pierwszy, wskazuj^cy na brak zwi^zku 

pomiedzy stezeniem witaminy D a immunogennosci^ szczepienia przeciw grypie u pacjentow 

w wieku 60-75 lat. Proponowalabym usuni^cie wniosku numer osiem, wskazuj^cego na 

nizsze st^zenia witaminy D u osob otylych, jako iz cele pracy nie obejmowaly oceny takiej 

potencjalnej zaleznosci. 

Pismiennictwo liczy 241 pozycji, glownie z ostatnich 10 lat i przede wszystkim 

angloj^zycznych, choc nalezy w aspekcie pozytywnym podkreslic cytowania prac polskich 

badaczy w zakresie skutecznosci szczepien przeciw grypie. Pismiennictwo zostalo 

prawidlowo dobrane i zacytowane, jego zakres swiadczy o dobrej znajomosci Autorki 

aktualnych wynikow badan, ktore dotycz^ omawianej w pracy problematyki. 

Zwraca uwag? nienaganne, staranne i estetyczne opracowanie graficzne rozprawy. 

Jakie sq zatem niedociqgni^cia w ocenianejpracy? 

Rozprawa napisana jest poprawnie pod wzgl?dem j?zykowym, jednak Autorka nie 

ustrzegla si? drobnych bl?d6w, glownie interpunkcyjnych (np. na str. 16). Sugerowalabym 

takze unikanie sformulowah typu „duze metaanalizy" (str. 80). Pismiennictwo powinno 

zostac ujednolicone w zakresie stosowania jedynie skrotow czasopism (zdarzaj^ si? peine 

wieloczlonowe nazwy, np. poz. 230), wskazane jest takze usuni?cie daty i miesi^ca publikacji 

(wystarcza podanie roku, numeru woluminu i stron). 

Korzystne byloby podczas przygotowywania pracy do publikacji w czasopismie o 

wysokim wspolczynniku oddzialywania, dokladne opisanie czasu trwania badania 

(stwierdzenie „od wrzesnia do listopada 2016" jest zbyt ogolnikowe), nalezaloby takze 

uzasadnic dlaczego wlasnie w tym, a nie innym czasie zaplanowano badanie (co 

najprawdopodobniej wi^zalo si? z dost?pnosci4 szczepionki przeciw grypie oraz faktem, iz 

szczepienia te wykonywane ŝ  najcz?sciej w okresie jesiennym, choc oczywiscie mog^ bye 

takze wykonywane juz w sezonie zimowym, nawet wtedy, gdy wiadomo o bardziej 

nasilonym kr^zeniu wirusow grypy w populacji). 

Proponowalabym takze dokladniejsze opisanie pacjentow, ktorzy po pierwotnym 

wl^czeniu do badania, zostali z niego wykluczeni (dotyczy to 7 osob); wskazane byloby 

podanie przyczyny rezygnacji (brak zgody na kolejne pobrania krwi? brak zgody na 

wykonanie szczepienia?). 
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Opisane wyzej niedoci^gni^cia nie wptywajq znacz^co na pozytywn^ merytoryczn^ 

ocen? pracy, choc uwzgl?dnienie uwag przyczyni si? do podniesienia walorow manuskryptu. 

Praca stanowi wyczerpuj^ce, staranne i oryginalne opracowanie problemu naukowego, 

znacz^co przyczynia si? do zaktualizowania wiedzy o zwi^zku pomi?dzy st?zeniem witaminy 

D a immunogennosci^ szczepionki przeciw grypie u osob w wieku podesziym. 

Praca miala na celu zbadanie wplywu st?zenia witaminy D w surowicy na 

immunogennosc szczepienia przeciw grypie u osob starszych, w polskiej populacji, ze 

szczegolnym uwzgl?dnieniem wplywu cukrzycy, wskaznika BMl , wieku i faktu 

wczesniej szych szczepien na odpowiedz poszczepienn^ - wszystkie zalozone cele udalo si? 

Autorce zrealizowac. 

W mojej opinii, ze wzgl?du na unikatowe walory poznawcze, a takze oryginalnosc 

problemu badawczego oraz istotne znaczenie wynikow dla zdrowia indywidualnych 

pacjentow, jak i dla zdrowia publicznego, praca zasluguje na wyroznienie. 

Podsumowuj^c, stwierdzam iz przedstawiona do oceny praca spelnia wszystkie 

kryteria stawiane rozprawom na stopien doktora nauk medycznych i wnioskuj? do Wysokiej 

Rady Wydziatu Lekarskiego Ksztaicenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastow Sl^skich we Wrociawiu o dopuszczenie lekarz Agaty Siawin do dalszych etapow 

przewodu doktorskiego. 

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 roku 

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch 
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