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

u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS)”

Zespół policystycznych jajników stanowi poważny problem wielu aspektów zdrowia 
kobiety, a zwłaszcza jej zdrowia reprodukcyjnego. Patomechanizm PCOS nie został 
dotychczas w pełni zbadany. Jako przyczyny podawane są zaburzenia hormonalne oraz 
zmiana wrażliwości tkanek docelowych na hormony steroidowe. Wiadomo, że zmiany 
w jajnikach prowadzące do wystąpienia PCOS są wywoływane przez zbyt wysokie poziomy 
pochodnych testosteronu. Jednak bardziej dogłębne przyczyny występowania zespołu 
policystycznych jajników nie są do końca poznane. Zatem należy stwierdzić, że Autorka 
podjęła się ważnego dla medycyny opracowania naukowego dotyczącego analizy zależności 
pomiędzy markerami stresu oksydacyjnego a profilem metabolicznym pacjentek z zespołem 
policystycznych jajników.

Przedstawiona do recenzji praca doktorska liczy 130 stron i charakteryzuje się 
klasycznym układem obejmującym następujące rozdziały - wstęp, cel pracy, materiały 
i metodyka badań, wyniki, dyskusja, wnioski, streszczenie oraz piśmiennictwo. Przywołane 
części stanowią logicznie powiązaną całość. Wstęp pracy stanowi szerokie wprowadzenie w 
tematykę pracy i mógłby służyć jako niezależna praca poglądowa na temat problematyki 
PCOS.

Założenia i cele pracy są ciekawe, zrozumiałe i prawidłowo sformułowane. Za główny 
cel pracy Autorka przyjęła próbę analizy zależności pomiędzy markerami stresu 
oksydacyjnego a profilem metabolicznym pacjentek z zespołem policystycznych jajników. 
Rozdział opisujący materiały i metodykę badań napisany jest bardzo szczegółowo, 
a zastosowana metodyka jest adekwatna do opisanego przez Autorkę celu pracy. Otrzymane 
wyniki przedstawione zostały bardzo szczegółowo w postaci tabel oraz rycin. Dyskusja 
przeprowadzona przez Doktorantkę napisana jest w sposób profesjonalny i podobnie jak 
wstęp charakteryzuje się dużym rozmachem. Na podstawie poprawnie przeprowadzonych 
analiz Doktorantka wyciągnęła 7 zasadnych wniosków, które w sposób optymalny realizują 
postawione cele naukowe. Ostatnie zdanie we wnioskach widziałbym jednak raczej
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w dyskusji. Dopatrzyłem się drobnego błędu językowego w trzecim wniosku (powinno być 
„stężenia”) i szóstym wniosku (brak jednego słowa przed „profilu metabolicznego”). Nie 
umniejsza to jednak w żaden sposób merytorycznej wartości rozprawy.

Bibliografia zawarta w recenzowanej pracy liczy 158 pozycji dobranych prawidłowo 
i obejmujących głównie najnowsze pozycje dotyczące omawianych zagadnień.

Podsumowując, stwierdzam, że praca będąca przedmiotem niniejszej recenzji jest 
innowacyjna i trudno znaleźć tak szczegółowe omówienie zagadnienia w piśmiennictwie 
polskim. Rozprawa doktorska wykonana została dużym nakładem pracy, co odzwierciedlone 
zostało zarówno w zastosowanych technikach badawczych jak i starannej i przejrzystej formie 
recenzowanej pracy. Dowodzi to, że Doktorantka potrafi samodzielnie rozwiązać wybrany 
przez siebie problem naukowy, realizując założone cele. Przedstawiona mi do recenzji 
dysertacja spełnia wymogi stawiane rozprawom naukowym na stopień doktora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne określone w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2018 poz. 
261) w związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające 
ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669), stanowiąc 
oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a Doktorantka wykazała się ogólną wiedzą 
teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej oraz posiada umiejętność samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej. Wnoszę zatem o dopuszczenie lek. Estery Kłosowicz do 
dalszych etapów przewodu doktorskiego.


