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Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Anety Filipek-Czerskiej  

pt.: „Częstość występowania gruźlicy wśród więźniów i funkcjonariuszy w Zakładzie 

Karnym w Lublinie i Białej Podlaskiej” na stopień doktora nauk o zdrowiu, zlecona 

Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB z dnia 26 czerwca 2018 roku. 

 

 Gruźlica jest jedną z najwcześniej opisanych, najbardziej powszechnie znanych, 

groźnych chorób. Jej zakaźny charakter został udowodniony już w drugiej połowie XIX 

wieku. Znany jest jej czynnik etiologiczny, metody zapobiegania i wykrywania, a przede 

wszystkim istnieje skuteczne etiotropowe leczenie. Niestety, nadal w XXI wieku, w skali 

światowej, gruźlica pozostaje jedną z najczęstszych chorób zakaźnych i nadal, w tej grupie 

chorób, jest najczęstszą pojedynczą przyczyną zgonu. 

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w 2015 roku na świecie zachorowało na 

gruźlicę 10,4 mln osób. W tym samym roku, w 30 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, na gruźlicę zachorowało 60 195 osób. Połowę tej liczby stanowili 

chorzy z Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii. W tym samym roku do Krajowego Rejestru 

Zachorowań na Gruźlicę zgłoszono z całej Polski 6 430 przypadków. Zapadalność na gruźlicę 

wszystkich postaci wynosiła 16,7 przypadków na 100 000 ludności. Obecnie Polska należy do 

krajów o niskiej zapadalności, ale nadal jest ona wyższa niż średnia w Unii Europejskiej.  

W przyjętym harmonogramie dokumentu „Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper 

dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało 

mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (w tym gruźlicy - tzw. moduł B), uzupełnione 

o analizę podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Województwo lubelskie, było pod koniec listy pod względem liczby zachorowań na choroby 

zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) w przeliczeniu na sto tysięcy osób, dlatego zgodnie z 

Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej (PRPZ) dla Województwa Lubelskiego 

(opublikowanego w dniu 27 lutego 2017 roku) mamy nad czym pracować. 



Zgodnie z obecnym stanem wiedzy patogenne prątki, Mycobacterium tuberculosis 

complex, podzielono na 6 gatunków: Mycobacterium tuberculosis, africanum, bovis, microti, 

canettii, atenuowany szczep bovis BCG i caprae. Wywołują one gruźlicę nie tylko u ludzi, ale 

także u wielu gatunków zwierząt hodowlanych i dziko żyjących. Z piśmiennictwa wiemy, że 

stanowią również niejednorodną grupę pod względem morfologicznym, biochemicznym, 

różnią się cechami lekooporności, zjadliwością i różnym powinowactwem do rodzaju 

gospodarza (ludzie, zwierzęta). Rozumiemy, iż jedynym sposobem zapobiegania rozsiewowi 

przez prątkujących chorych jest szybkie wykrywanie zakażenia oraz właściwe i kontrolowane 

leczenie. 

Jest to wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji globalnej migracji, a co za tym idzie rosnącego 

zagrożenia gruźlicą w świecie. Dlatego ważne jest systematyczne zbieranie, analiza oraz 

upowszechnianie danych w tym temacie. Śledzenie informacji o trendach pozwala 

zidentyfikować grupy i miejsca ryzyka, ocenić program zwalczania gruźlicy w kraju, 

pokazać, jak znaczny jest postęp w jej zwalczaniu oraz umożliwić wyznaczanie doraźnych 

celów do działania. Dlatego, w mojej opinii, wybór tematu „Częstość występowania gruźlicy 

wśród więźniów i funkcjonariuszy w Zakładzie Karnym w Lublinie i Białej Podlaskiej” jest 

wysoce zasadny i dobrze wpisuje się w aktualne zagadnienia dotyczących tej choroby. 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska jest bardzo ciekawym 

opracowaniem naukowym. Jej układ jest typowym dla tego typu dysertacji. Rozprawę liczącą 

83 strony podzielono na 6 rozdziałów („Wstęp, Założenia i cel badań, Materiał i metody, 

Wyniki badań i ich omówienie, Dyskusja i Wnioski”). Praca zawiera także wykaz skrótów, 

streszczenie (w języku polskim i angielskim), spis piśmiennictwa oraz załączniki (spis tabel, 

spis rycin, spis fotografii). Autorka dołączyła do pracy Kwestionariusz ankiety oraz Zgodę 

Komisji Bioetycznej (Uchwała Nr 96/2014/KB/VI). Spis cytowanego piśmiennictwa 

obejmuje 112 pozycji ściśle związanych z tematyką przedstawianą tak we „Wstępie”, jak i 

umiejętnie wykorzystanych w „Dyskusji” (38% prac stanowią najnowsze publikacje z lat 

2012 – 2018, 62% cytowanych prac jest angielskojęzyczna). 

Rozdział „Wstęp” (pogrupowany w podrozdziały) przedstawia najnowszą wiedzę 

dotyczącą gruźlicy jako problemu społecznego i klinicznych jej aspektów. Autorka opisuje 

również Zakład Karny oraz Areszt Śledczy, ich strukturę i zadania. Łączącą tematyką jest 

opieka zdrowotna nad osadzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem więźniów chorych na 

choroby zakaźne. Moją uwagę, w podrozdziale dotyczącym klinicznych aspektów gruźlicy, 

zwróciło bardzo sprawne opisanie etiopatogenezy oraz klarowne przedstawienie czynników 

ryzyka zachorowania na gruźlicę. Doktorantka podkreśla, iż gruźlicą może zarazić się każdy, 



ale niektóre grupy osób są szczególnie na nią narażone. Osoby zatrudnione w sektorze opieki 

zdrowotnej, jak również pracownicy więzienni, są bardziej eksponowani na czynniki 

znajdujące się w ich miejscach pracy. W kolejnym podrozdziale „Wstępu”, równie klarownie 

oraz w sposób kompetentny i interesujący, opisane zostały zakłady karne, ich typy oraz prawa 

i obowiązki osadzonego. Autorka cytuje prace świadczące o rosnących tendencjach 

zachorowania w grupach zwiększonego ryzyka (bezdomnych, imigrantów oraz więźniów). 

Osoby osadzone są bardziej narażone na zakażenia Mycobacterium tuberculosis i skłonne do 

zachorowań na inne choroby zakaźne (np. AIDS). Podkreśla też, że gruźlica w więzieniach 

wpływa na populację ogólną poprzez transmisję, kiedy dochodzi do przemieszczania się 

więźniów miedzy jednostkami, bądź kiedy osadzeni opuszczają zakład karny. Wcześniej czy 

później osadzeni zostają uwolnieni, a recydywiści często wracają do więzienia po dokonaniu 

kolejnych przestępstw. 

Specyfika więzień i więźniów wymaga specjalnego podejścia do zwalczania gruźlicy. 

Różni się ono od metod stosowanych w populacji ogólnej. Muszę podkreślić, że rozdział ten 

przejrzyście wprowadza w problematykę zagadnień podejmowanych w rozprawie, 

naprowadzając czytającego na istotne problemy np. potrzeby wdrożenia metody 

kontrolowania przenoszenia gruźlicy, czy odpowiednie systemy wentylacyjne, pomieszczenia 

izolacyjne, sprzęt ochrony osobistej, wprowadzane tak, aby możliwie najskuteczniej zaradzić 

zakażeniu w takich grupach. Wprowadzony we „Wstępie” podział na podrozdziały znacząco 

ułatwia czytanie i porządkuje tekst oraz prowadzi do zdefiniowania założeń i celu badań 

opisanych w rozdziale drugim dysertacji „Założenia i cel badań”. 

Zasadniczym celem, recenzowanej pracy, jest wyłonienie osób z latentnym 

zakażeniem Mycobacterium tuberculosis spośród więźniów oraz pracowników lubelskiego 

Aresztu Śledczego i bialskiego Zakładu Karnego. W dysertacji prowadzona została analiza, 

ocena i porównanie czynników ryzyka u osób z latentnym zakażeniem Mycobacterium 

tuberculosis. Autorka prawidłowo sformułowała problemy badawcze, ustanawiając je 

szczegółowymi celami pracy: 

1. Wyłonienie osób z latentnym zakażeniem Mycobacterium tuberculosis na podstawie 

analizy medycznej i czynników ryzyka. 

2. Zbadanie interakcji między stanowiskiem pracy funkcjonariusza a czynnikami ryzyka. 

3. Analiza wpływu czasu i miejsca przebywania osadzonego na zachorowanie na gruźlicę. 

4. Analiza wpływu miejsca i czasu pracy funkcjonariusza na zachorowanie na gruźlicę. 

5. Porównanie częstości występowania latentego zakażenia u więźniów i pracowników w 

badanych placówkach. 



Jasno i konkretnie postawione cele Autorka realizowała poprzez prawidłowo 

prowadzoną analizę wyników uzyskanych zarówno z pobranego materiału biologicznego, jak 

i z badań ankietowych, szczegółowo opisanych w rozdziale trzecim „Materiał i metody”. 

Materiał biologiczny do badań stanowiły próbki krwi, pobrane metodą testu QuantiFeron TB 

Gold, od 140 osadzonych i pracowników. Krew od pacjentów pobrano do probówek: Nil 

Control, TB Antygen i Mitogen, następnie inkubowano w temp. 37°C przez 16 do 24 godz. i 

wirowano celem uzyskania osocza, w której oznaczano poziom specyficznego IFN-γ. Wyniki 

stwierdzające obecność lub wykluczanie zakażenia sporządzano na podstawie kalkulacji 

komputerowej w oparciu o porównanie wartości IFN-γ dla TB Antygenu, kontroli ujemnej 

(Nil Control) i dodatniej (Mitogen). Zastosowana metodyka jest adekwatna do wytyczonego 

celu i spełnia wymogi stawiane tego typu badaniom. Zaplanowana analiza statystyczna 

została przeprowadzona prawidłowo i ułatwia interpretację znacznej liczby wyników oraz 

przedstawienia ich łącznie z wynikami pozyskanymi metodą ankietową. 

 W rozdziale „Wyniki badań i ich omówienie” Doktorantka szczegółowo opisuje 

uzyskane rezultaty z testu zakażenia gruźlicą na tle uzyskanych odpowiedzi ankietowanych. 

Autorka dokonała analizy występujących korelacji badanych parametrów, które zostały 

staranie opracowane w postaci 24 rycin oraz 2 tabel. Sposób przedstawienia uzyskanych przez 

Doktorantkę wyników uważam za wystarczający i stanowiący dobre wprowadzenie do dalszej 

części rozprawy, którą jest rozdział piąty „Dyskusja”. 

W rozdziale „Dyskusja” Doktorantka bardzo sprawnie omówiła uzyskane wyniki. 

Prawidłowo przeanalizowała otrzymane rezultaty z danymi pochodzącymi z dostępnego 

piśmiennictwa, zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Dyskusja jest syntetyczna, zaś 

podejście do omawianych wyników, własnych i innych Autorów, świadczy o dojrzałości 

Doktorantki w zakresie zagadnień będących przedmiotem rozprawy doktorskiej. 

 Rozprawę kończy rozdział szósty „Wnioski” zawierający sześć prawidłowo 

sformułowanych, podsumowujących dysertację wniosków, będących w zgodzie z 

postawionymi celami pracy.  

 Reasumując, przedstawiona do oceny dysertacja ma dobrze opracowany wstęp, oparty 

na aktualnym, światowym piśmiennictwie, właściwe grupy osób włączonych do badania, 

dobrze dobraną metodykę, poprawnie opisane i prawidłowo przeanalizowane wyniki. 

Rozprawa została przygotowana bardzo staranie, napisana jest fachowym językiem. Niestety 

nie uniknięto nieścisłości, bądź uchybień, w większości o charakterze redakcyjno– 

stylistycznym, np. sporadyczne używanie skrótu dot. zamiast pełnej formy zapisu 

dotyczących (str. 24 i 29), czy brak konsekwencji np. w zapisie 3 m
2 

, 3m2, 3 m kwadratowe 



(str. 15 i 35), czy jednoczesne użycie w zapisie nazwy własnej Mycobacterium tuberculosis 

raz z małej, a raz z dużej litery. Są one nieliczne, więc nie umniejszają wartości 

przedstawionej do recenzji pracy, którą wysoko oceniam. 

Uważam, że przedstawiona do oceny dysertacja odpowiada wymogom stawianym 

rozprawom doktorskim określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i w zawiązku z powyższym przedkładam Wysokiej 

Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wniosek o 

dopuszczenie mgr Anety Filipek - Czerskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

Białystok, 02.09.2018        

dr hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska 

prof. PWSZ w Suwałkach 

 


