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Recenzja rozprawy na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

w dyscyplinie medycyna  

„Ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej pod postacią domowego programu tre-

ningu fizycznego i rehabilitacji oddechowej u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tęt-

niczym płucnym lub lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzu-

tową”.   

napisanej przez mgra Mariusza Wojciuka  

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

 

1. Ocena formy pracy 

Przedstawiona mi do oceny praca ma formę jednostronnego wydruku komputerowego 

w twardej oprawie, zawierającego 250 numerowanych stron tekstu. W tekście rozprawy za-

mieszczono 161 tabel i 75 rycin. Lista piśmiennictwa zawiera 237 opisów bibliograficznych.  

Struktura pracy jest poprawna, typowa dla prac badawczych w naukach biomedycz-

nych. Główne części pracy oznaczono cyframi arabskimi od 1 do 12. W numeracji podrozdzia-

łów zastosowano system dziesiętny, odrębnie dla każdej z większych części tekstu głównego. 

Pracę rozpoczynają rozdziały: „Tętnicze nadciśnienie płucne” i „Trening fizyczny w tętniczym 

nadciśnieniu płucnym” tworzące swego rodzaju „Wstęp". Dalsze części pracy to: „Cel pracy”, 

Materiał i metoda badań”, „Wyniki”, „Omówienie wyników i dyskusja”, „Wnioski”, „Stresz-

czenie” w języku polskim i angielskim oraz „Wykaz piśmiennictwa”. Pracę kończą: „Spis ta-

bel”, „Spis rycin” i 2 „Załączniki”. Objętość poszczególnych rozdziałów jest generalnie ade-

kwatna do ich zawartości.  

Język rozprawy odpowiada regułom języka polskiego. Konstrukcje gramatyczne zdań 

są w poprawne i jasne, także w przypadkach długich zdań złożonych. Drażnić mogą anglicyzmy 

i żargon zawodowy, np. „prawe serce” (s. 63), czy „waga ciała” zamiast „masa ciała”. Tekst 

rozprawy został sformatowany w akapity z zachowaniem konsekwencji edytorskiej w zakresie 

wcięć i rozmieszczenia głównych partii treści. Odstępy międzywierszowe są stałe. Drobne 

błędy interpunkcyjne i edytorskie są bardzo sporadyczne i zapewne przypadkowe. 
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Zawarte w pracy tabele oraz ryciny są wykonane poprawnie i czytelnie. Ich rozmiar jest 

odpowiednio dobrany do stron tekstu. Opisy są umieszczone w sposób przyjęty w czasopi-

smach medycznych. Ryciny są wykonane w wersji kolorowej.  

Piśmiennictwo jest zapisane zgodnie z tzw. „schematem medycznym” określonym 

przez Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Pozycje bi-

bliograficzne są ułożone według kolejności cytowań.  Cytowania pozycji w tekście pracy są 

oznaczone nawiasami kwadratowymi.  

Podsumowując, forma ocenianej pracy spełnia wymagania stawiane oryginalnym pra-

com badawczym w dziedzinie nauk medycznych.  

 

2. Ocena poprawności rzeczowej 

        Tytuł rozprawy, czyli „Ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej pod postacią 

domowego programu treningu fizycznego i rehabilitacji oddechowej u pacjentów z pierwotnym 

nadciśnieniem tętniczym płucnym lub lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną frakcją 

wyrzutową” jest zgody zawartością manuskryptu. Zastrzeżenie można mieć jedynie do sformu-

łowania „treningu pod postacią”. W języku polskim oraz w piśmiennictwie przyjęte jest uży-

wanie określenia „treningu w formie”.      

      Uzasadnienie podjęcia tematu pracy zostało przedstawione w części „Cel pracy” (s. 56). 

W tym rozdziale Doktorant definiuje problem główny, który w zasadzie jest powtórzeniem te-

matu pracy. Autor definiuje 4 problemy badawcze i stawia 4 hipotezy badawcze. Ponadto okre-

śla możliwe znacznie praktyczne badań. Na przeprowadzenie badań Doktorant uzyskał zgodę 

Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (s. 24) oraz zarejestrował ba-

dania w bazie ClinicalTrials.gov, co wypełniło zasady Dobrej Praktyki Badań Klinicznych 

(GCP).  

Do badań zostało zakwalifikowanych 109 osób, w tym 46 osób z tętniczym nadciśnie-

niem tętniczym płucnym oraz 63 osoby z lewokomorową niewydolnością serca z obniżoną 

frakcją wyrzutową. Grupę kontrolną stanowiło 25 osób bez chorób sercowo-naczyniowych. 

Przyjęty schemat badań odpowiadał badaniom obserwacyjnym, prospektywnym, kohortowym 

o wiarygodności EBM w stopniu IIA z możliwymi rekomendacjami B. W badanej populacji 

Autor uwzględnił szereg parametrów (zmiennych), w tym m. in. wiek, płeć, klasę funkcjonalną 

wg NYHA, ergospirometryczną próbę wysiłkową, sześciominutowy test marszu, funkcję (siłę) 

mięśni oddechowych i siłę mięśni ręki. Do oceny jakości życia wykorzystał kwestionariusz SF-

36, a do oceny nasilenia zmęczenia/znużenia skalę FSS. W grupie z nadciśnieniem płucnym 

ocena została przeprowadzona 3-krotnie: przed treningiem, po jego zakończeniu (6 miesięcy 
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od rozpoczęcia) oraz po kolejnych 6 miesiącach obserwacji. W grupie z lewokomorową nie-

wydolnością serca ocena została przeprowadzona 2-krotnie: przed treningiem oraz po jego za-

kończeniu (6 miesięcy od rozpoczęcia treningu). Plan treningu, dziennik samokontroli oraz sto-

sowana skala oceny zmęczenia zostały dołączone do manuskryptu jako załączniki 1 i 2.    

W podrozdziale 4.4 dotyczącym metod statystycznego opracowania uzyskanych wyni-

ków Autor umieścił informacje o zastosowanych metodach statystycznych. Obejmowały one 

testy parametryczne i nieparametryczne zwykle używane do porównania dwóch zamiennych. 

Do porównań międzygrupowych Doktorant zastosował metody jednoczynnikowej lub dwu-

czynnikowej analizy wariancji. Ocena istotności statystycznej została przeprowadzona na po-

ziomie istotności p<0,05, co jest typowe dla badań biomedycznych. Wizualizację rozkładów 

zmiennych (prezentowaną na rycinach 6-75) przedstawiono za pomocą wykresów skrzynko-

wych.      

Rezultaty badań zostały opisane przejrzyście w formie tekstowej w 105-stronnicowym 

(!) rozdziale 5. „Wyniki”. Ponadto zostały one zobrazowane za pomocą 69 rycin oraz wyja-

śnione w 150 tabelach. Ta część pracy w pełni odnosi się do tematyki badań i dokumentuje 

sumienność oraz rzetelność Doktoranta w opracowaniu znacznych ilości informacji uzyska-

nych z narzędzi badawczych.   

  Podsumowując, wybór tematu przez Doktoranta był uzasadniony zarówno ze względu 

na społeczny charakter problemu oraz niedostatek wiedzy w podjętym obszarze dociekań nau-

kowych. W mojej opinii oceniana praca spełnia wymagane od rozpraw doktorskich kryteria 

istotności i poprawności rzeczowej. 

 

3. Ocena poprawności metodologicznej 

3.1. Opis dotychczasowego stanu wiedzy 

       W rozdziale „Tętnicze nadciśnienie płucne” Autor w sposób systematyczny wprowadza 

czytelnika w zagadnienia związane z tematem pracy. W kolejnych podrozdziałach definiuje 

schorzenie, podaje jego epidemiologię oraz szeroko omawia patogenezę. W rozdziale „Trening 

fizyczny w tętniczym nadciśnieniu płucnym” omawia m. in. patofizjologiczne podstawy tre-

ningu oraz dokonuje przeglądu aktualnych modeli usprawniania w tym schorzeniu Ta część 

pracy ma niezaprzeczalne walory poznawcze, które są pomocne w zrozumieniu założeń i me-

todyki badań.  

       Zastrzeżenia natury metodologicznej można mieć do faktu, że w obu rozdziałach wstęp-

nych Autor ani jednym słowem (!) nie odnosi się do będącej tematem badań lewokomorowej 

niewydolności serca. Stwarza to wrażenia „przyklejenia” grupy pacjentów z tym schorzeniem 
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do badań w ostatniej chwili i powoduje dysonans pomiędzy tytułem rozprawy, treścią części 

wstępnej i treścią dalszych rozdziałów pracy.         

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

W rozdziale 2. – „Cel pracy” (s. 56) Autor prawidłowo określił cel swoich badań. Dok-

torant sformułował 4 cele szczegółowe oraz 4 hipotezy badawcze. W mojej ocenie były to cele 

wiarygodne i spójne z koncepcją rozprawy.  

W kolejnej części pracy („Materiał i metoda badań”) Autor opisuje zakres oraz protokół 

badań. Definiuje, kryteria włączenia oraz przedstawia sytuację socjodemograficzną grup bada-

nych i grupy odniesienia (kontrolnej). W tymże rozdziale została szczegółowo omówiona or-

ganizacja badań oraz zastosowane narzędzia badawcze. W opinii podpisanego ta część pracy 

napisana jest prawidłowo. Dobór narzędzi badawczych oceniających subiektywnie, obiektyw-

nie i instrumentalnie stan i wydolność fizyczną badanych był prawidłowy i uwzględniał przy-

jęty zakres badań. Drobne zastrzeżenia można mieć do sformułowania „siła mięśni oddecho-

wych” (s. 64). W przyjętej metodzie pomiarów Doktorant tak naprawdę zgrubnie oceniał funk-

cję i wydolność układu oddechowego jako całości, a nie „siłę” mięśni oddechowych. Zastoso-

wana skala zmęczenia/znużenia (FSS) jest niewątpliwie przydatna w szeregu badaniach nau-

kowych. W praktyce klinicznej i piśmiennictwie do subiektywnej oceny stopnia zmęczenia wy-

wołanego treningiem fizycznym częściej jest używana jednak skala Borga. Oprócz większej 

zrozumiałości przez pacjenta ma ona także obiektywną funkcję kontroli stwierdzeń badanego 

za pomocą odpowiedniego przeliczenia częstości akcji serca.    

 Z uwagi na to, że Doktorant jest magistrem fizjoterapii, to nie miał on kompetencji 

zawodowych do wykonywania następujących badań opisanych na s. 63 rozprawy: cewnikowa-

nie prawego serca (RHC), echokardiografia przezklatkowa (TTE), ergospirometryczna próba 

wysiłkowa (CPET). Rzetelność oraz zasady etyki naukowej nakazywały umieszczenie infor-

macji o osobach wykonujących te badania oraz wyrażenia przez nie zgody na wykorzystanie 

wyników tych badań.   

 Powyższe nie zmienia faktu, że Doktorant wykazał się umiejętnościami naukowymi w 

zakresie zaprogramowania i przygotowania badań oraz doboru grup badanych oraz porównaw-

czych. Należy przy tym podkreślić dużą żmudność przeprowadzonych badań i skrupulatność 

Autora w dokumentowaniu uzyskanych wyników.   

3.3. Prezentacja wyników oraz dyskusja z wynikami innych badaczy 

W rozdziale zatytułowanym „Wyniki” (s. 69–173) Autor zamieścił efekty przeprowa-

dzonych ocen. Rozdział ten jest napisany przejrzyście i dużą wiedzą naukową oraz metodolo-

giczną. Rezultaty kolejnych ocen są poparte adekwatną i niebudzącą wątpliwości oceną 
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statystyczną. Tekst jest bogato ilustrowany tabelami i rycinami. Uzupełniają one podane infor-

macje, lecz bez zbędnego ich powtarzania. Układ poszczególnych tabel jest jednorodny i ade-

kwatny do tekstu rozdziału, co ułatwia czytelnikowi samodzielną interpretację wyników.  

W rozdziale zatytułowanym „Omówienie wyników i dyskusja" (s. 175–203) Doktorant 

dokonuje syntezy wyników badań własnych i porównuje je z wynikami badań innych autorów 

oraz dostępnymi danymi literaturowymi. Z zadania tego udało Mu się wywiązać bardzo dobrze. 

Na uwagę zasługują zwłaszcza obserwacje Autora dotyczące długotrwałego zmniejszenia od-

czuwania duszności spoczynkowej oraz poprawy jakości życia w grupie pacjentów z tętniczym 

nadciśnieniem płucnym.  

3.4. Rzetelność, kompletność i realność stawianych wniosków 

Od strony metodologicznej wnioski pracy są zgodne z celami szczegółowymi i hipote-

zami badawczymi pracy. Niewątpliwie wynikają one z przeprowadzonych badań i mają swoje 

podbudowanie merytoryczne w przedstawionych wynikach. Z ostrożnością należy odnieść się 

konkluzji zawartych we wniosku 3. Uzyskane wyniki 6 minutowego testu marszu należałoby 

ocenić za pomocą istotnego metodologicznie parametru MICD (minimally clinically important 

difference). Wnioski 2-5 wymagają uzupełnienia o wyniki badań w grupie osób z lewokomo-

rową niewydolnością serca (w końcu jest temat rozprawy!).  

3.5. Piśmiennictwo i streszczenia  

W rozdziale 10. „Wykaz piśmiennictwa” (s. 211–230) Autor zamieszcza 237 pozycji 

bibliograficznych. Są one ułożone w kolejności cytowań, co jest układem obecnie dozwolonym 

w piśmiennictwie medycznym. Są to wyłącznie pozycje angielskojęzyczne z lat 1987-2020 i   

niemal wyłącznie pochodzą z ostatniego dziesięciolecia. Pod względem merytorycznym dobór 

pozycji piśmiennictwa jest prawidłowy, adekwatny do omawianego tekstu i myśli Autora. Dzi-

wić może jedynie całkowity brak piśmiennictwa polskojęzycznego, a w tym pochodzącego z 

renomowanych ośrodków kardiologicznych w Polsce. Sugeruje to niepotrzebnie, że w zakresie 

kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej nasz kraj jest przysłowiową „białą plamą”.      

Zawartość rozdziałów „Streszczenie” w języku polskim, jak i „Summary” w języku an-

gielskim jest zgodna z tekstem pracy. Lektura tych rozdziałów daje dobry wgląd w charakter 

badań oraz uzyskane wyniki.  

  Pomimo poczynionych wyżej uwag i wątpliwości opis zastosowanych metod, technik i 

narzędzi badawczych, prezentacja wyników badań własnych, jak i dyskusja z wynikami innych 

badaczy, potwierdzają bardzo dobre przygotowanie Doktoranta do prowadzenia działalności 

naukowo–badawczej. 
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4. Podsumowanie i wniosek 

Podsumowując stwierdzam, że oceniana rozprawy na stopień doktora nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medyczna pt. „Ocena skuteczności rehabilitacji kardiologicznej 

pod postacią domowego programu treningu fizycznego i rehabilitacji oddechowej u pacjentów 

z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym płucnym lub lewokomorową niewydolnością serca z 

obniżoną frakcją wyrzutową” napisana przez mgra Mariusza Wojciuka:   

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

kowej, 

2. Praca bardzo korzystanie wyróżnia się na tle innych rozpraw doktorskich. Wskazane 

w recenzji uchybienia metodologiczne nie obniżają bardzo dobrego poziomu meryto-

rycznego pracy, 

3. Potwierdza ponadprzeciętne przygotowanie Doktoranta do dalszego prowadzenia 

działalności naukowo–badawczej. 

Uważam, że przygotowana przez mgra Mariusza Wojciuka rozprawa doktorska z na-

wiązką spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nau-

kowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003,65,595 z 

późn. zm.) w związku z art.179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przeisy wprowadzające 

Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, 1669, z późn. zm.).  

 Pracę oceniam bardzo wysoko i wnoszę do Wysokiego Senatu Uniwersytetu Me-

dycznego w Białymstoku wniosek o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów prze-

wodu doktorskiego. 

 

 

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

                                         prof. dr hab. med. Robert Latosiewicz             
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