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    Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk o zdrowiu  

„Ocena wyników operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędź-

wiowo–krzyżowego” napisanej przez magistra Marcina Kura  

 pod kierunkiem dr hab. med. Jana Kochanowicza.  

 

Ocena formy pracy 

Przedstawiona mi do oceny praca ma formę jednostronnego wydruku kompute-

rowego w twardej oprawie, zawierającego 171 numerowanych stron tekstu. W tekście 

rozprawy zamieszczono 71 tabel i 81 rycin. Lista piśmiennictwa zawiera 150 opisów 

bibliograficznych.  

Struktura pracy jest typowa dla prac badawczych w zakresie nauk biomedycz-

nych. W części początkowej pracy znajdują się dwustronicowy spis treści oraz dwustro-

nicowy „Spis używanych skrótów”. Właściwą część pracy rozpoczyna „Wstęp", po któ-

rym następują rozdziały: „Założenia i cel pracy””, „Materiał i metodyka badań”, „Wy-

niki”, „Omówienie wyników i dyskusja”, „Wnioski”, Streszczenie” w języku polskim i 

angielskim, „Piśmiennictwo” oraz „Spis tabel” i „Spis rycin”. Wymienione rozdziały 

oraz podrozdziały w ich obrębie zostały oznaczone cyframi arabskimi.  

Tekst pracy został sformatowany w akapity, z zachowaniem konsekwencji edy-

torskiej w zakresie wcięć i rozmieszczenia głównych partii treści. Odstępy międzywier-

szowe są stałe. Konstrukcje gramatyczne zdań są w poprawne i jasne, także w przypad-

kach długich zdań złożonych. Język pracy jest zasadniczo zgody z regułami języka pol-

skiego. Wyraźnym odstępstwem jest polszczyzna w celach szczegółowych pracy (s. 53). 

W innych częściach pracy zdarzają się mniej rażące niezręczności językowe w postaci 

błędnych określeń, m. in. „natężenie bólu” zamiast „nasilenie bólu”, „zdobyte wyniki” 
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zamiast „uzyskane wyniki.”, „danę” zamiast „dane”, „poprawa funkcjonalności” za-

miast „poprawa funkcji”, „reemisji choroby” zamiast „remisji choroby”, itp. Natomiast 

na plus pracy należy zaliczyć praktyczny brak błędów interpunkcyjnych i edytorskich  

Zawarte w pracy tabele i ryciny są wykonane poprawnie i czytelnie. Ich rozmiar 

jest odpowiednio dobrany do stron manuskryptu, a opisy są umieszczone w sposób przy-

jęty w czasopismach medycznych. Dwie tabele znajdują się w części wstępnej i meto-

dologicznej pracy, natomiast pozostałych 69 – w części „Wyniki”. Ryciny pracy są wy-

konane w wersji kolorowej. 28 rycin znajduje się w części wstępnej, a pozostałe 52 – w 

części „Wyniki badań”. Zapewne „chochlik” drukarski spowodował przesunięcie opi-

sów rycin 37 i 39 na następna stronę.  

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

Są one ułożone w kolejności cytowania i przywołane w tekście przez numer umiesz-

czony w nawiasach prostokątnych.   

Podsumowując, forma ocenianej pracy spełnia wymagania stawiane oryginal-

nym pracom badawczym w dziedzinie nauk medycznych. Poczynione wyżej uwagi 

mają wyłącznie charakter edytorski i nie zaburzają ogólnego bardzo dobrego odbioru 

szaty graficznej manuskryptu.    

2. Ocena poprawności rzeczowej 

       Badania Doktoranta wpisują się w nurt badań nad efektami leczenia operacyj-

nego zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego. Tytuł rozprawy, czyli „Ocena 

wyników operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowo–

krzyżowego” jest zgodny z treścią pracy. Zgodę na przeprowadzenie badań wydała Ko-

misja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego w Białystoku (UMB R–I–002/114/2015), 

co wypełniło zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).  

W pracy przyjęto koncepcję badań obserwacyjnych, kohortowych z interwencją 

o charakterze chirurgicznym (operacja kręgosłupa) i obserwacjami o charakterze pro-

spektywnym. Taki schemat badań jest typowy m.in. dla wiarygodnej naukowo oceny 

wyników szeroko rozumianego leczenia chirurgicznego.  

Badania zostały przeprowadzone na 50 osobach operowanych w Klinice Neuro-

chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w powodu dyskopatii lędźwiowo–

krzyżowej. Niestety w pracy nie jest wspomniany okres w którym wykonano operacje  
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i prowadzono badania. Grupę badaną, w której wykonano interwencję neurochirur-

giczną w zakresie kręgosłupa, głównie o typie jednopoziomowej dyscektomii, stanowiło 

50 osób, w tym 21 kobiet i 29 mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 47,1 lat, z 

zakresem 19–68 lat. Do zebrania danych socjodemograficznych pacjentów Autor użył, 

jak się wydaje, osobiście skonstruowanej ankiety. Do przeprowadzenia badań Doktorant 

wykorzystał narzędzia zwalidowane: wzrokowo–analogową skalę bólu VAS, kwestio-

nariusz Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire oraz badanie elektroneuro-

graficzne (ENG) przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych nerwów piszcze-

lowych i strzałkowych. W mojej opinii narzędzia badawcze zostało dobrane prawi-

dłowo, adekwatnie do zamierzonych celów i zakresu badań. Na podkreślenie zasługuje 

zwłaszcza użycie obiektywnego, instrumentalnego badania ENG, co korzystnie wyróż-

nia badania na tle innych badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu.  

Zastosowane metody statystyczne uwzględniły brak zgodności rozkładu bada-

nych cech z rozkładem normalnym. Z tego względu zostały wykorzystane nieparame-

tryczne testy U Manna–Whitneya, Wilcoxona i test znaków. Ocena istotności staty-

stycznej została przeprowadzona na poziomie istotności p<0,05, co jest typowe dla ba-

dań biomedycznych.  

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

dysertacji na stronach od 58 do 130. Dodatkowo zostały one zobrazowane w formie 68. 

tabel oraz 52. rycin, 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 obsza-

rze dociekań naukowych. 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 

Na 46 stronach rozdziału „Wstęp” Autor opisuje podstawowe zagadnienia zwią-

zane z tematyką pracy: anatomię kręgosłupa lędźwiowo–krzyżowego (rozdz. 1.1), bio-
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mechanikę tego odcinka ciała (rozdz. 1.2), etiologię, objawy i leczenie choroby zwy-

rodnieniowej kręgosłupa (rozdz.1.3) oraz elektroneurografię (rozdz.1.4). Ta część pracy 

jest napisana poprawnie. Zakres wiedzy Autora jest obszerny, przy czym zawarte infor-

macje są przekazane przejrzyście i w pełni odnoszą się do późniejszych zagadnień me-

todologicznych.   

Z obowiązku recenzenta należy wskazać na następujące uchybienia:   

       1. W podrozdziale 1.3.5 „Leczenie zachowawcze” zabrakło szerszego opisu me-

tod fizjoterapeutycznych, a zwłaszcza opisu metod terapii manualnej szeroko stosowa-

nych w usprawnianiu pacjentów z problemami w zakresie kręgosłupa lędźwiowego. Jest 

to dziwne, zważywszy, że Autor jest z wykształcenia fizjoterapeutą! Ponadto cytowane 

w tym podrozdziale piśmiennictwo „trąci myszką” i zawiera pozycje o charakterze po-

pularno–naukowym. 

      2. Nie jest jasny opis ze strony 32 dotyczący problemów związanych z kwalifika-

cją do zabiegów neurochirurgicznych. Opis przypomina raczej zbiór skrótów myślo-

wych, w których czynniki anatomiczne są chaotycznie połączone z czynniki patofizjo-

logicznymi i słabo określonymi oczekiwanymi wynikami.  

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

    W rozdziale II. „Założenia i cel pracy” (s. 53) Autor określa zamierzenia swoich 

badań. Cel badawczy został ogólnie zdefiniowany jako (cyt.) „Ocena leczenia operacyj-

nego dyskopatii lędźwiowo–krzyżowej pacjentów Kliniki Neurochirurgii Uniwersytec-

kiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”. Celami szczegółowymi były (cyt.): 

„1. Ocena skuteczności leczenia operacyjnego dyskopatii w odcinku lędźwiowo–krzy-

żowym pod kątem zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz poprawy stanu funkcjo-

nalnego pacjenta. 

2. Ocena wyników leczenia neurochirurgicznego choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa 

lędźwiowo–krzyżowego w oparciu o badanie elektroneurograficzne nerwów piszczelo-

wych i strzałkowych. 

3. Ocena stanu klinicznego pacjentów kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego zwią-

zany (sic!) z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo–krzyżowego. 

4. Ocena przydatności skali VAS oraz kwestionariusza niepełnosprawności Oswestry w 

ocenie klinicznej pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo–krzyżo-

wego”. 
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W mojej ocenie cel główny pracy jest sformułowany prawidłowo i znajduje od-

zwierciedlenie w celach szczegółowych od 1 do 3. Natomiast realizacja celu 4. w ra-

mach pracy doktorskiej była z góry skazana na niepowodzenie i zaowocowała później-

szym brakiem badań w tym zakresie.   

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

włączenia i wyłączenia pacjentów. W tymże rozdziale została szczegółowo omówiona 

organizacja i metodyka badań, podział na grupy badane oraz zastosowane narzędzia ba-

dawcze. Ta część pracy napisana jest prawidłowo. Dobór narzędzi badawczych był pra-

widłowy i dostosowany do zakresu badań. Doktorant wykazał się umiejętnością zapro-

jektowania i przeprowadzenia badań metodą eksperymentu klinicznego. Na szczególne 

uznanie zasługuje wykorzystanie badań elektroneurograficznego i korelacja ich wyni-

ków z obrazem klinicznym.   

3.3. Prezentacja wyników oraz dyskusja z wynikami innych badaczy 

W 62–stronnicowym rozdziale zatytułowanym „Wyniki badań” (s. 58–120) 

Doktorant zamieścił efekty przeprowadzonych ocen. Rozdział ten jest napisany przej-

rzyście. W tekście znajdują się tabele i ryciny, które uzupełniają podawane informacje, 

lecz bez zbędnego ich powtarzania. Układ poszczególnych tabel i rycin jest jednolity 

oraz adekwatny do tekstu podrozdziałów, co ułatwia czytelnikowi samodzielną inter-

pretację wyników. Wszystkie wyniki są scharakteryzowane z użyciem średniej, me-

diany i odchylenia standardowego. Zależności statystyczne pomiędzy wynikami uzy-

skanymi na poszczególnych etapach badań są przedstawione w najniższym wierszu każ-

dej z tabel. Zależności w zakresie badanych parametrów w kolejnych badaniach ENG 

są zaprezentowane w formie oddzielnych tabel od numeru 51 do 71. Należy podkreślić 

dużą żmudność przeprowadzonej oceny i skrupulatność Autora w dokumentowaniu 

znacznej ilości informacji uzyskanych w trakcie badań.  

 W 12–stronnicowym rozdziale zatytułowanym „Omówienie wyników i dysku-

sja" (s.131–143) Doktorant dokonuje syntezy wyników badań własnych i porównuje je 

z wynikami badań innych autorów oraz dostępnymi danymi literaturowymi. Z zadania 

tego Doktorantowi udało się wywiązać nieźle. W kolejnych akapitach odnosi się on do 

pierwszych trzech celów szczegółowych, krótko omawia wyniki własne oraz porównuje 

je z danymi z piśmiennictwa. Zachowuje przy tym konsekwencję, porządek logiczny 



6 
 

oraz odnosi się szczegółowo do poruszanych problemów. Wyraźnym niedociągnięciem 

tej części pracy jest brak chociażby śladowego odniesienia do 4. celu pracy. Tylko jedno 

zdanie ze strony 143 jest raczej „pobożnym życzeniem” Doktoranta niż efektem prze-

prowadzonych analiz.      

3.4. Rzetelność, kompletność i realność stawianych wniosków 

Na podstawie uzyskanych wyników Autor sformułował 4 wnioski dotyczące wy-

ników własnych badań. Były to (cyt.): 

„1. Zabiegi operacyjne są skuteczne w walce z bólem odcinka lędźwiowo–krzyżowego 

kręgosłupa oraz przynoszą istotną poprawę stanu neurologicznego i funkcjonalnego. 

2. Badanie elektroneurograficzne jest dobrym narzędziem w ocenie stanu czynnościo-

wego włókien ruchowych nerwów piszczelowych i strzałkowych, korelującym ze sta-

nem funkcjonalnym pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo–

krzyżowego. 

3. Wyniki badania elektroneurograficznego wykazały pooperacyjnie istotne statystycz-

nie: skrócenie długości latencji końcowych, wzrost amplitudy odpowiedzi ruchowych, 

zwiększenie szybkości przewodzenia oraz liczby otrzymywanych fal F potwierdzające 

poprawę stanu klinicznego pacjentów. 

4. Jednoczasowe stosowanie skali VAS oraz kwestionariusza niepełnosprawności 

Oswestry w ocenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo–krzyżowego przed i 

po zabiegu operacyjnym jest skutecznym sposobem oceny stanu klinicznego pacjen-

tów”. 

 

        Wnioski 1–3 wynikają z wyników badań, odpowiadają na cele szczegółowe i są 

bardzo dobrze udokumentowane. Wniosek 4. nie ma, niestety, udokumentowania w wy-

nikach pracy. Nie ma również, jak wspomniano wyżej, chociażby śladowego omówie-

nia przydatności klinicznej obu skal w części „Dyskusja”. Wydaje się, że naukowego 

punktu widzenia Doktorant nie miał szans na zrealizowanie tak założonego celu badaw-

czego. Przy ocenie przydatności klinicznej skal pomiarowych niezbędne jest bowiem 

przejście wszystkich etapów procesu walidacji. Dotyczy to zarówno konstruktu, jak i 

rzetelności, w tym spójności i stabilności ocenianych narzędzi badawczych. W ramach 

założonego celu badawczego niezbędna byłaby także ocena zdolności obu instrumen-

tów pomiarowych do uchwycenia zmian klinicznych zachodzących w czasie (ang. re-

sponsiveness), co jest podstawowym wyznacznikiem użyteczności tychże instrumen-

tów. 
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3.5. Piśmiennictwo i streszczenia  

W rozdziale „Piśmiennictwo” (s. 149–160) Autor zamieszcza 150 pozycji biblio-

graficznych. Są one ułożone zgodnie z kolejnością cytowania w tekście pracy. Pozycje 

literaturowe w liczbie 124 i książkowe w liczbie 26 obejmują lata 1984–2015. Tylko 73 

cytowania pochodzi z ostatniego dziesięciolecia. Doktorant odwołuje się do 72 pozycji 

angielskojęzycznych i 78 pozycji polskojęzycznych. Pod względem merytorycznym do-

bór pozycji piśmiennictwa jest prawidłowy, adekwatny do omawianego tekstu i myśli 

Autora. Oznaczenia pozycji piśmiennictwa w tekście są jednolite i logiczne. Pewną 

wadą edytorską jest dość duża (12) liczba pozycji zapisanych niezgodnie z systemem 

Vancouver (2003). Pozycje 25 i 63 są powtórzone.  

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

zyku angielskim odzwierciedla tekst pracy. Lektura tych części daje dobry wgląd w za-

kres, metodykę oraz wyniki przeprowadzonych przez Doktoranta badań. Streszczenie 

angielskie wymaga dostosowania do języka „medycznego” w zakresie terminologii i 

niewielkich poprawek stylistycznych.  

 

4. Podsumowanie i wniosek 

Podsumowując stwierdzam, że rozprawa jest wykonana poprawnie zarówno pod 

względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Podjęta tematyka badań, dobór me-

tod i narzędzi badawczych, a także ocena uzyskanych wyników są w pełni oryginalne. 

Umiejętność korzystania ze źródeł naukowych oraz dobór piśmiennictwa stanowią rów-

nież mocną stronę recenzowanej pracy i potwierdzają dobre przygotowanie Doktoranta 

do prowadzenia działalności naukowo–badawczej.  

       Uważam, że oceniana rozprawa na stopień doktora nauk o zdrowiu pt. „Ocena 

wyników operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowo–

krzyżowego” napisana przez magistra Marcina Kura:  

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

dzy naukowej. 

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

3. Potwierdza dobre przygotowanie Doktoranta do prowadzenia działalności na-

ukowo–badawczej. 
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W mojej opinii przygotowana przez magistra Marcina Kura rozprawa doktorska 

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

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

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 eta-

pów przewodu doktorskiego. 

 

 

                                                  

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

                             prof. dr hab. med. Robert Latosiewicz     

 

          


