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pod kierunkiem prof. dr hab. med. Anny Kuryliszyn–Moskal. 

 

  

1. Ocena formy pracy 

Przedstawiona mi do oceny praca ma formę jednostronnego wydruku komputero-

wego w twardej oprawie, zawierającego 113 numerowanych stron tekstu. W tekście roz-

prawy zamieszczono 38 tabel i 9 rycin. Lista piśmiennictwa zawiera 293 opisy bibliogra-

ficznych.  

Struktura pracy jest dość typowa dla prac badawczych w zakresie nauk biome-

dycznych. W części początkowej pracy znajdują się „Spis treści” oraz „Wykaz skrótów”. 

Pracę rozpoczyna „Wstęp", po którym następują rozdziały: „Cel pracy”, „Materiał i me-

todyka badań”, „Wyniki”, „Dyskusja”, „Wnioski”, „Streszczenie” w języku polskim i 

angielskim, Piśmiennictwo” oraz „Spis tabel, wykresów, rysunków i fotografii”. W nu-

meracji rozdziałów i podrozdziałów zastosowano system dziesiętny. 

Język pracy odpowiada regułom języka polskiego. Konstrukcje gramatyczne zdań 

są w poprawne i jasne, także w przypadkach długich zdań złożonych. Tekst został sfor-

matowany w akapity, z zachowaniem konsekwencji edytorskiej w zakresie wcięć i roz-

mieszczenia głównych partii treści. Odstępy międzywierszowe są stałe.   

Błędy stylistyczne, interpunkcyjne i edytorskie są sporadyczne i zapewne przy-

padkowe, np. „prędkość ruchu … celuje w receptory” (s. 10), „kamer podczerwonych” 

(s.13), „platformy siłowe” (s.13), „proces powinien precyzyjnie celować…” (s. 21) i in.  

Zawarte w pracy tabele w liczbie 38 są numerowane oddzielenie cyframi arabskimi. 
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Są one wykonane poprawnie i czytelnie. Ich rozmiar jest odpowiednio dobrany do stron 

manuskryptu. Opisy są umieszczone w sposób przyjęty w czasopismach medycznych.  

Z niezrozumiałych bliżej względów Doktorant dzieli ryciny na wykresy, rysunki i 

fotografie, co jest niezgodne z konwencją przyjętą w światowym i polskim piśmiennictwie 

medycznym. Ryciny te są wykonane w wersji kolorowej. Większość, bo 8 z 9 rycin znaj-

duje się we wstępie pracy. W tabelach i rycinach („wykresach”) różnice istotne staty-

stycznie są oznaczone symbolem „gwiazdki” („asterisk”). Przyjęta konwencja znacznie 

ułatwia czytelnikowi samodzielną interpretację wyników badań.  

Pozycje bibliograficzne są zapisane zgodnie ze schematem Vancouver (2003). Cy-

towania są alfabetycznie, ułożone zgodnie z nazwiskiem pierwszego autora publikacji i są 

przywołane w tekście pracy przez numer umieszczony w nawiasach prostokątnych. 

 Podsumowując, forma ocenianej pracy spełnia wymagania stawiane oryginalnym 

pracom badawczym w dziedzinie nauk medycznych. Poczynione wyżej uwagi mają wy-

łącznie charakter edytorski i nie zaburzają ogólnego bardzo dobrego odbioru szaty gra-

ficznej manuskryptu.    

 

2. Ocena poprawności rzeczowej 

Diagnostyka i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) oraz choroby 

zwyrodnieniowej stawów (chzs) od ponad 150 lat stanowią wyzwania dla współczesnej 

medycyny. Pomimo olbrzymich postępów nauki nadal istnieją „białe plamy” w zakresie 

nawet podstawowej wiedzy i jej wykorzystania klinicznego. W obszarze rehabilitacji pro-

blemami postępowania z pacjentami ze wspomnianymi schorzeniami są m. in. znalezienie 

obiektywnych i mało inwazyjnych metod oceny zaburzeń aktywności ruchowej oraz ich 

korelacja z zaawansowaniem choroby.  

Badania Doktoranta wpisują się w główny nurt badań nad problemem zaburzeń 

funkcjonalnych i propriocepcji w rzs i chzs, przy czym należy podkreślić, że w warunkach 

polskich są jednym z pierwszych opracowań naukowych w tym obszarze. Tytuł rozprawy, 

czyli „Analiza zaburzeń posturalnych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i 

chorobą zwyrodnieniową stawów” jest zgodny z treścią pracy. Zgodę na przeprowadzenie 

badań wydała Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co wypeł-

niło zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).  

W części „Materiał i metodyka badań” Doktorant podaje, że do badań zostało za-
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kwalifikowanych 41 osób z rzs w średnim wieku 61,8 i BMI = 26,8. Czas trwania choroby 

wynosił średnio 13,3 lat. W tabelach od 10 do 14 (s. 47–49) można znaleźć zapisy, że 54 

osoby miały indeks DAS 28 poniżej 5,1, a 28 osób – powyżej 5,1 co sugeruje grupę 82 

osób. Grupę chorych z chzs stanowiło 30 osób w średnim wieku 63,0 lata i BMI = 27,8. 

Czas trwania choroby wynosił średnio 10,9 lat. Grupę kontrolną (choć lepszym określe-

niem byłoby użycie słowa „porównawczą”) stanowiło 56 osób w wieku średnim wieku 21,4 

lat, ze średnim BMI = 22,6.  

Do przeprowadzenia badań Doktorant wykorzystał wysoko zaawansowaną tech-

nologicznie platforma balansowa TecnoBody model PK 245 z oprogramowaniem kom-

puterowym PRO KIN Line Software. Ocena stabilometryczna obejmowała analizę prze-

mieszczeń środka ciężkości lub nacisku stóp (COP), badanie równowagi w pozycji stania 

jednonóż, określenie czucia pozycji stawu skokowego (JPS) oraz funkcjonalne badania 

propriocepcji. Zakres badań statycznych obejmował określenie wskaźnika Wajsfloga, 

Stretiera–Godunowa oraz kąta Clarka. W mojej opinii narzędzia badawcze zostało dobrane 

prawidłowo, adekwatnie do zamierzonych celów i zakresu badań. Wadą tej i kolejnych 

części pracy jest używanie przez Doktoranta zarzuconych w fizjoterapii w latach 90. XX 

wieku określeń „zgięcie podeszwowe stopy” i „zgięcie grzbietowe stopy”. Fakt stosowania 

przez producenta w aparaturze naukowej wspomnianych określeń nie zwalnia Doktoranta z 

umiejętności krytycznego myślenia i stosowania współczesnego mianownictwa. Za-

mieszczając „fotografię 1.” (s. 32) Autor winien uwzględnić zasady ochrony wizerunku 

osób nie będących osobami publicznymi (Dz.U.2018, 1191).      

Wyniki badań zostały opisane przejrzyście w formie tekstowej w 4. rozdziale dy-

sertacji na stronach od 40 do 80. Dodatkowo zostały one zobrazowane w formie 35 tabel i 1. 

ryciny, które uzupełniają tekst bez zbędnego powtarzania treści. Ta część pracy w pełni 

odnosi się do tematyki badań i dokumentuje sumienność oraz rzetelność Doktoranta w 

opracowaniu znacznych ilości uzyskanych informacji.   

 Podsumowując, wybór tematu przez Doktoranta był uzasadniony zarówno ze 

względu na społeczny charakter problemu oraz niedostatek wiedzy w podjętym obszarze 

dociekań naukowych. W mojej opinii oceniana praca spełnia wymagane od rozpraw dok-

torskich kryteria istotności i poprawności rzeczowej. 
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3. Ocena poprawności metodologicznej 

3.1. Opis dotychczasowego stanu wiedzy 

Na 23 stronach rozdziału „Wstęp” Autor wprowadza czytelnika w zagadnienia 

związane z tematyką pracy. W części pierwszej przedstawia m. in. mechanizmy kontroli 

posturalnej oraz metody jej oceny klinicznej. W części drugiej przedstawia obraz kliniczny, 

metody diagnostyki oraz terapii rzs, a w części trzeciej – podobne informacje dotyczące 

chzs. W kolejnych częściach Doktorant opisuje zaburzenia posturalne oraz metody 

usprawniania pacjentów ze wspomnianymi wyżej schorzeniami. Ta część pracy jest napi-

sana poprawnie i świadczy o dobrym przygotowaniu teoretycznym Doktoranta do zakresu 

przeprowadzonych badań. 

Z obowiązku recenzenta należy wskazać na następujące uchybienia metodologicz-

ne:   

1. Autor używa żargonu zawodowego m. in. określeń „pasywny” zamiast bierny i 

„aktywny” zamiast czynny.  

2. W opisie metod oceny kontroli posturalnej (rozdz. 1.2.3) brak jest jednego z 

podstawowych badań – próby Romberga. 

3. W opisie metod leczenia niefarmakologicznego rzs (rozdział 1.4.4) i chzs (1.5) 

zostały pominięte masaż leczniczy oraz leczenie uzdrowiskowe, co jest dziwne 

zważywszy na wykształcenie zawodowe Doktoranta.  

4. Autor, zapewne przypadkowo, przywłaszcza sobie autorstwo publikacji w re-

nomowanym czasopiśmie Lancet (s. 18 – pozycje 226 i 237).  

 

3.2. Cel pracy, hipotezy i problemy badawcze, metody badań 

W rozdziale 2. „Cel pracy (s. 30) Autor określa zamierzenia swoich badań. Cel 

badawczy został ogólnie zdefiniowany jako (cyt.) „ocena zaburzeń posturalnych u osób z 

reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz chorobą zwyrodnieniową stawów”, co w zasa-

dzie jest powtórzeniem tytułu pracy. W kolejnym akapicie Autor, co prawda, opisuje zakres 

badań, tj. ocena zaburzeń propriocepcji, wysklepienia stopy, stabilometrii (sic!) i równo-

wagi, jednak przedstawia je w formie czasu przeszłego dokonanego, przez co odnosi się 

wrażenie zakończenia badań jeszcze przed ich rozpoczęciem. Pewien niedosyt metodolo-

giczny budzą dalsze zapisy: „kolejnym celem….”, „ponadto …..”, „dodatkowo…”. Z 

lingwistycznego punktu widzenia stwarza to wrażenie chaosu i dość dowolnego „dorzu-
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cania” celów do wcześniej przyjętych założeń. Wydaje się, że bardziej właściwe byłoby 

przedstawienie celów np. w formie listy uporządkowanej (numerowanej).  

Autor nie przedstawia hipotez badawczych, przez co trudno skorelować cele z 

przyjętą metodyką badań.     

W podrozdziale „Analiza statystyczna” zabrakło informacji o sprawdzeniu zgod-

ności rozkładu zgromadzonych danych z rozkładem normalnym. W tym kontekście jed-

noczesne użycie testów parametrycznych (t–Studenta) i nieparametrycznych (U Manna 

Whitney`a) jest metodologicznie mało uzasadnione i trudne do jednoznacznej interpretacji. 

Ocena istotności statystycznej została przeprowadzona na poziomach p<0,05 i poniżej tej 

wartości, co jest typowe dla nowocześnie prowadzonych badań biomedycznych.  

W części „Materiał i metodyka badań” Autor opisuje zakres badań oraz kryteria 

włączenia i wyłączenia pacjentów. W tymże rozdziale została szczegółowo omówiona 

organizacja i metodyka badań, podział na grupy badawcze oraz zastosowane narzędzia 

badawcze. W opinii podpisanego ta część pracy napisana jest w zasadzie prawidłowo. 

Badania zostały zaprojektowane jako badania retrospektywne na poziomie IIIb w klasyfi-

kacji Oxford Center for Evidence–based Medicine i z założeniem porównania dwóch grup 

pacjentów (z rzs i chzs). W tej sytuacji wprowadzenie „grupy kontrolnej” odbiegającej 

wiekowo i wartościami BMI od obu grup badanych było zbędnym „naddatkiem” metodo-

logicznym. Ponadto wyniki badań w tejże „grupie kontrolnej” zostały przedstawione je-

dynie na stronach 41 i 43 oraz omówione w formie jednego akapitu w dyskusji na stronie 

72, co powoduje wyraźny „niedosyt” naukowy. Niżej podpisany może mieć jedynie na-

dzieję, że potencjał przeprowadzonych badań, po właściwej organizacji metodologicznej 

grupy porównawczej, będzie wykorzystany w dalszej pracy naukowej Doktoranta.  

 

3.3. Prezentacja wyników oraz dyskusja z wynikami innych badaczy 

W 30–stronnicowym rozdziale zatytułowanym „Wyniki” (s. 40–70) Doktorant za-

mieścił efekty przeprowadzonych ocen. Rozdział ten jest napisany przejrzyście. W tekście 

znajdują się tabele, które uzupełniają podawane informacje, lecz bez zbędnego ich powta-

rzania. Układ poszczególnych tabel jest jednorodny i adekwatny do tekstu podrozdziałów, 

co ułatwia czytelnikowi samodzielną interpretację wyników.  

W 9–stronnicowym rozdziale zatytułowanym „Dyskusja" (s. 71–90) Autor doko-

nuje syntezy wyników badań własnych i porównuje je z wynikami badań innych autorów 
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oraz dostępnymi danymi literaturowymi. Z zadania tego Doktorantowi udało się wywiązać 

dobrze. W kolejnych akapitach odnosi się on do hipotez badawczych, krótko omawia wy-

niki własne oraz porównuje je z danymi z piśmiennictwa. Zachowuje przy tym konse-

kwencję, porządek logiczny oraz odnosi się szczegółowo do poruszanych problemów. 

  

3.4. Rzetelność, kompletność i realność stawianych wniosków 

Na podstawie uzyskanych wyników Autor sformułował 7 wniosków dotyczących 

przeprowadzonych badań. Brak określenia hipotez badawczych w części „Cel badań” 

utrudnia ocenę realności wyciągniętych wniosków. Wydaje się, że konkluzje od 1. do 6. 

odpowiadają celom pracy. Potwierdzają one złożone zależności pomiędzy stopniem zaa-

wansowania rzs i chzs a zaburzeniami propriocepcji, kontroli posturalnej i równowagi, 

zaburzeniami wysklepień stóp i ryzykiem upadków w przebiegu tych schorzeń. 

Wniosek 7., jakkolwiek słuszny i potwierdzający przydatność badań stabilome-

trycznych w diagnostyce zaburzeń funkcjonalnych związanych z rzs i chzs, nie ma bezpo-

średniego odniesienia do problemów wymienionych w części „Cel pracy” (s. 30). W za-

sadzie jest to powtórzenie ostatniego akapitu części „Dyskusja” i bardziej przedstawia 

oczekiwania Doktoranta niż wyniki pracy.  

 

3.5. Piśmiennictwo i streszczenia  

W rozdziale „Piśmiennictwo” (s. 86–110) Autor zamieszcza 293 pozycje biblio-

graficzne. Są one ułożone zgodnie w kolejności alfabetycznej, zgodnie z pierwszym na-

zwiskiem autora danej publikacji. Oznaczenia pozycji piśmiennictwa w tekście są jednolite, 

logiczne i zgodne z przyjętym systemem zapisu. Pozycje literaturowe w liczbie 284 i 

książkowe w liczbie 9 obejmują lata 1906–2019. Są to głównie pozycje anglojęzyczne 

przedstawione w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych. 212 cy-

towań pochodzi z ostatniego dziesięciolecia. Pod względem merytorycznym dobór pozycji 

piśmiennictwa jest prawidłowy, adekwatny do omawianego tekstu i myśli Autora. Wielka 

szkoda, że poza jedną pozycją ([127]) Autor nie zacytował wyników prac swoich kolegów z 

tej samej Kliniki, będącej jednym z wiodących ośrodków badań stabilometrycznych w 

Polsce. W pozycjach 11, 38, 100, 108, 122, 151, 204, 223 i 258 występują wady zapisu, nie 

powodujące jednak utraty czytelności.   

 Zawartość rozdziałów „Streszczenie” w języku polskim, jak i „Summary” w ję-
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zyku angielskim odzwierciedla tekst pracy. Lektura tych części daje dobry wgląd w zakres, 

metodykę oraz wyniki przeprowadzonych przez Doktoranta badań.  

 

4. Podsumowanie i wniosek 

Podsumowując stwierdzam, że oceniana rozprawa na stopień doktora nauk o 

zdrowiu pt. „Analiza zaburzeń posturalnych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i 

chorobą zwyrodnieniową stawów” napisana przez magistra Pawła Konarzewskiego :  

1. Podejmuje ważną problematykę, w której istnieje faktyczny niedostatek wiedzy 

naukowej. 

2. Pod względem formy zawiera usterki, które nie umniejszają wartości pracy. 

3. Pomimo poczynionych wyżej uwag i wątpliwości zastosowane metody, techniki i 

narzędzia badawcze, prezentacja wyników badań własnych, jak i dyskusja z wynikami 

innych badaczy, potwierdzają dobre przygotowanie Doktoranta do prowadzenia działal-

ności naukowo–badawczej. 

Uważam, że przygotowana przez magistra Pawła Konarzewskiego rozprawa dok-

torska spełnia wymogi określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003, 

65,595;14.03.2003 oraz Dz.U. 2011,84,455; 01.10.2011). 

Wnoszę więc do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku wniosek o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

 

                                  ……………………………………………… 

                              prof. dr hab. med. Robert Latosiewicz             


