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Recenzja

Rozprawy doktorskiej lek. Estery Kłosowicz 

pt.” Ocena markerów stresu oksydacyjnego i ich wpływ na profil metaboliczny u 

pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”

wykonanej pod kierownictwem naukowym prof.dr hab.n. med. Roberta Jacha z Oddziału 

Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podstawę formalną wykonania recenzji stanowi pismo Przewodniczącego Rady 

Dyscypliny nauki Medyczne, prof. dr hab. Rafała Olszaneckiego z dnia 23.02.2022r., zgodnie 

z uchwałą Rady Dyscypliny nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 15 lutego 

2022r.

Rozprawa doktorska lek. Estery Kłosowicz została opracowana zgodnie z nowymi 

wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora (rozdział I,§ 6 ust.3).

Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest chorobą kobiet w wieku rozrodczym, 

charakteryzującym się występowaniem nieprawidłowego obrazu ultrasonograficznego 

jajników, zaburzeniami owulacji oraz hiperandrogenemią. Mechanizm powstawania zespołu 

jest złożony i nie do końca wyjaśniony a u podłoża choroby leżą czynniki genetyczne, 

endokrynologiczne, metaboliczne oraz środowiskowe. Ponieważ etiologia jest 

wieloczynnikowa poszukuje się związku ze znanymi oraz potencjalnymi przyczynami tego 

zespołu chorobowego.

Rozprawa doktorska liczy 130 stron i obejmuje: wykaz stosowanych skrótów, wstęp, 

założenia i cel pracy, materiał, metody, wyniki, dyskusję, wnioski, streszczenie w języku 

polskim i w języku angielskim i piśmiennictwo.



Merytoryczna ocena pracy doktorskiej

We wstępie dysertacji, zawartym na trzydziestu jeden stronach, doktorantka 

przedstawiła przegląd aktualnej wiedzy dotyczący badanej problematyki. Na początkowych 

stronach wstępu znajdują się dane dotyczące zespołu policystycznych jajników odnoszące się 

między innymi do objawów klinicznych, diagnostyki, etiologii, epidemiologii oraz 

konsekwencji metabolicznych i zdrowotnych PCOS.

Następnie przedstawione zostały informacje z zakresu stresu oksydacyjnego: 

mechanizmy obronne przed reaktywnymi formami tlenu w tym układ enzymatyczny 

i nieenzymatyczny, wpływ stresu oksydacyjnego na organizm oraz udział stresu 

oksydacyjnego w PCOS. Na kolejnych stronach zostały umieszczone wyczerpujące 

informacje dotyczące markerów stresu oksydacyjnego MDA,8-OHdG, SOD, GPX oraz 

TRAP.

Wstęp przygotowany jest starannie, dokładnie i wyczerpująco.

Pewne zakłopotanie budzą cele pracy, które zostały umieszczone na stronie 39. 

Trudno się bowiem zgodzić z faktem, że celem pracy była analiza statystyczna markerów 

stresu oksydacyjnego oraz ich wpływ na profil metaboliczny u pacjentek z PCOS. W oparciu 

o przeprowadzone badania oraz analizowane wyniki wydaje się, że celem Młodej Badaczki 

była raczej:

1. Ocena stężenia markerów stresu oksydacyjnego u pacjentek z PCOS i w grupie 

kontrolnej, w celu sprawdzenia czy stężenie różni się pomiędzy analizowanymi 

grupami

2. Ocena stężenia wybranych markerów metabolicznych u pacjentek z PCOS oraz w 

grupie kontrolnej, w celu sprawdzenia czy ich stężenie różni się pomiędzy 

omawianymi grupami

oraz odpowiedź na pytanie

3. Czy nieprawidłowy profil metaboliczny u pacjentek z PCOS może wynikać z 

zaburzonego stężenia markerów stresu oksydacyjnego ?,

tym bardziej, że w dyskusji Doktorantka pisze, iż celem przeprowadzonych badań było 

określenie związku poziomu markerów stresu oksydacyjnego w grupie kobiet ze 

zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników, przy równoczesnej analizie ich profilu 

metabolicznego oraz wzajemnych korelacji pomiędzy testowanymi parametrami.

Badaniami objęto łącznie 80 pacjentek hospitalizowanych i diagnozowanych 

w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala



Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2019 do 2020.Na przeprowadzenie badań uzyskano 

zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Jagiellońskim nr 1072.6120.240.2019.

Do grupy badanej zakwalifikowano 40 pacjentek z zespołem policystycznych 

jajników, natomiast grupę kontrolnej stanowiło 40 kobiet, u których nie stwierdzono zespołu 

policystycznych jajników i zaburzeń hormonalnych. Rozpoznanie zespołu policystycznych 

jajników oparto o kryteria rotterdamskie.

Materiałem do badań była krew żylna. Do oznaczenia stężenia markerów stresu 

oksydacyjnego zastosowano metodę ELISA, natomiast oznaczenie stężenia parametrów 

metabolicznych w surowicy krwi wykonano zgodnie z metodyką stosowaną w Zakładzie 

Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono przy użyciu pakietu 

statystycznego R w wersji 4.0.2.

Wyniki w czystej i ciekawej formie, zaprezentowane na 49 stronach wydruku 

komputerowego, pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z badanymi elementami. Wyniki 

zawierają 39 tabel i 23 ryciny. Ryciny i tabele są czytelne. Podpisy rycin nr 10 i 14-23 

powinny znajdować się pod rycinami. Część opisowa wyników nie budzi zastrzeżeń. 

Zaprezentowane wyniki są interesujące.

W dyskusji, umieszczonej na 8 stronach dysertacji Doktorantka omówiła bardzo 

dokładnie uzyskane wyniki. Dyskusja przeprowadzona jest bardzo interesująco w oparciu 

o odpowiednio dobrane dane literaturowe. Bardzo wysoko oceniam ten element dyskusji, 

który dotyczy prób wyjaśnienia związku stężenia markerów stresu oksydacyjnego z wiekiem 

pacjentek. Reasumując dyskusja prowadzona jest wzorowo, widać w niej pasję dociekliwego 

badacza. Doktorantka bardzo wnikliwie i krytycznie odnosi się do badanej problematyki co 

wskazuje też na głęboką wiedzę i dojrzałość naukową.

Praca zakończona jest 7 wnioskami, które nie są ponumerowane. W mojej opinii 

wniosek drugi nie jest prawidłowo sformułowany, ponieważ brak różnic statystycznych przy 

zastosowanych testach nie upoważnia do stwierdzenia, że stężenie jest wyższe. Wniosek 

powinien brzmieć następująco: Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono 

różnic w stężeniu analizowanych markerów stresu oksydacyjnego w badanych grupach. 

W związku z powyższym oczywistym jest, że podział pacjentek względem stężenia 

poszczególnych markerów nie daje zdolności klasyfikacji pacjentek do grup i budzi 

wątpliwość czy stwierdzenie powinno być ujęte w osobnym trzecim wniosku. Wnioski od 

4 do 7 są podsumowaniem wyników pracy i nie są wg mnie konkluzją wynikającą 

z wyników.



Starannie przygotowana bibliografia (strony 114-130) obejmuje 158 pozycji ułożona 

jest według kolejności cytowania. 88 pozycji to prace oryginalne opublikowane w ciągu 

ostatnich 10 lat. Dobór cytowań jest właściwy. Bardzo dobrze świadczy o dobrej znajomości 

tematyki przez Doktorantkę.

Podsumowując pragnę podkreślić, że lek. Estera Kłosowicz wykazała umiejętności 

prowadzenia badań naukowych, zdolności interpretacji wyników oraz wyciągania wniosków. 

Rozprawa doktorska lek. Estery Kłosowicz charakteryzuje się trafnością wyboru tematu. 

Praca zredagowana jest starannie i napisana poprawnym językiem. W ocenie dysertacji na 

uwagę zasługuje różnorodność metod statystycznych zastosowanych przez Doktorantkę. 

Ze względu na ciekawą tematykę i dużą wartość poznawczą pracy, stanowi ona podstawę do 

kontynuowania badań naukowych w tej dziedzinie.

Stwierdzam, że przedłożona do recenzji rozprawa doktorska autorstwa lek. Estery 

Kłosowicz spełnia wszystkie wymogi i kryteria, jakim powinna odpowiadać praca na stopień 

doktora nauk medycznych. Zwracam się do Wysokiej Rady Dyscypliny nauki Medyczne 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o dopuszczenie lek. Estery Kłosowicz do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.


