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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Fedorowicz pod tytułem  

„Mapowanie QTL warunkujących analgezję oraz wydolność termoregulacyjna i metaboliczną 

myszy selekcjonowanych na wysoką i niską wrażliwość na stres” 

 

 Niniejsza recenzja rozprawy doktorskiej przygotowana jest na prośbę 

z dn. 9 października 2017 r. wystosowaną przez Pana prof. dr hab. Jarosława Horbańczuka, 

Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, 

występującego w imieniu Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej 

Akademii Nauk w Jastrzębcu.  Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska zawiera 

157 ponumerowanych stron maszynopisu obejmujących tekst, tabele oraz ryciny. 

 

Uwagi ogólne 

 Układ pracy jest poprawny, typowy dla doświadczalnych prac doktorskich w naukach 

przyrodniczych, praca jest kompletna.  Zawartość (treść) pracy doktorskiej odzwierciedla 

tytuł. 

 Zwraca uwagę bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień, który chyba byłby 

bardziej odpowiedni dla pracy habilitacyjnej przedstawionej w kilku oddzielnych 

publikacjach.  Skutkuje to brakiem jednoznacznej hipotezy badawczej, która zostaje 

przedstawiona jako zadanie badawcze. 

Wstęp 

 Wstęp jest trudny, ponieważ stanowi próbę przeglądu dotychczasowych badań oraz 

uzasadnienia podjęcia własnych, bardzo wielowątkowych badań.  Zatem, o ile cele pracy 

(zadania badawcze) udaje się poprawnie sformułować, o tyle doktorantka ma problem z 

przedstawieniem oryginalnej hipotezy badawczej, która powinna być istotą rozprawy 

doktorskiej. 

Piśmiennictwo 

 Cytowana literatura jest odpowiednio dobrana, wystarczająca, przeważnie 

obcojęzyczna i opublikowana w renomowanych, recenzowanych czasopismach.  Niemniej 

jednak, pomimo tego, że cytowana jest we właściwych miejscach, często cytowana jest 
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w niewłaściwy sposób sugerujący albo niezrozumienie sedna cytowanej pracy albo własną 

interpretację pracy, wychodzącą poza ostrożne wnioski autorów cytowanej pracy.  Własna 

interpretacja wyników cudzej pracy jest oczywiście dopuszczalna a nawet może być pożądana 

w pracy doktorskiej ale powinno to być wyraźnie wskazane a nie przypisane autorom.   

Kilka przykładów jest poniżej. 

 Kilka prac cytowanych i komentowanych w tekście nie znajduje się w spisie 

piśmiennictwa (Błaszczyk i wsp., 2000; Sacharczuk i wsp., 2010). 

 Zwraca również uwagę fakt, że w pracy doktorskiej bronionej pod koniec 2017 roku 

na 245 pozycji literatury tylko kilkanaście (11) prac jest z ostatnich 7 lat (okres 2011 – 2017).  

W dodatku pozycje te, jakkolwiek związane z tematem badawczym i badanym modelem 

zwierzęcym, nie odnoszą się jednak bezpośrednio do tematu pracy.  Tworzy się więc 

wrażenie, że albo temat został w świecie wyczerpany albo zarzucony albo praca broniona jest 

z kilkuletnim opóźnieniem, co jest szkodą ze względu na szybki postęp w studiowanej 

dziedzinie. 

Materiały i metody 

Materiał i metody są odpowiednie i wystarczające do realizacji celów pracy, 

odpowiednio opisane, analiza wyników jest odpowiednia. 

Wyniki 

Wyniki przedstawione są w sposób kompletny, przejrzysty i zrozumiały. 

Dyskusja  

 Dyskusja bardzo wielu zadań dotyczących wielu aspektów fizjologii, genetyki, 

zachowania się i farmakologii oraz bardzo różnorodnych wyników, które przedstawione 

zostały na 54 stronach, została przeprowadzona w sposób raczej powierzchowny na ośmiu 

stronach.  Dyskusja jest chaotyczna, nie na temat oraz z często występującą niepoprawną 

interpretacją prac cytowanych autorów.  Szczęśliwie, mierna dyskusja, która powinna być 

zwieńczeniem pracy doktorskiej, nie kończy się przedstawieniem nieuzasadnionych 

wniosków. 

Uwagi szczegółowe 

Zamierzeniem pracy doktorskiej było wstępne zidentyfikowanie genów 

odpowiedzialnych za mechanizm występowania zjawiska fizjologicznego znanego pod nazwą 

„analgezja postresowa”.  Problem bólu u ludzi i zwierząt jest ważny a sposoby jego 

ograniczania są ciągle niezadowalające.  Genetyczne uwarunkowania intensywności 

odczuwania bólu oraz współoddziaływanie z innymi, być może też genetycznie 

determinowanymi fizjologicznymi odpowiedziami w stresie, nie są do końca poznane.  
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Ze względu na stopień skomplikowania i możliwość wystąpienia wielu współzależności 

badania takie są trudne a interpretacja wyników jeszcze trudniejsza. 

„Wstęp” (str. 7 - 34) 

Krótki wstęp (str. 7 - 8) sugeruje konkretne badania, których sens, każdego z osobna jest 

zrozumiały, ale nie wyjaśnia, dlaczego warto poszukiwać specyficzne geny warunkujące 

złożone cechy fizjologiczne, jakimi są analgezja postresowa, wydolność termoregulacyjna i 

metaboliczna i poszukiwać zależności pomiędzy tymi cechami. 

W związku z powyższym, o ile na następnej, dziewiątej stronie, cele pracy są 

przedstawione dobrze - każdy aspekt badań potraktowany jest bowiem osobno, o tyle 

postawienie hipotezy badawczej jest utrudnione i nie jest zrobione.  To, co doktorantka 

traktuje jako hipotezę jest uogólnieniem celów pracy, mianowicie jeszcze jednym, w zasadzie 

pierwszym zadaniem badawczym mającym na celu identyfikację QTL kilku wybranych cech 

fizjologicznych.  Szkoda, bowiem recenzent sądzi, że ograniczenie się do tego jednego celu 

już stanowiłoby wystarczającą podstawę rozprawy doktorskiej. 

„Przegląd piśmiennictwa” (str. 11 - 34) 

Przedstawiony jest dobrze wybrany model badawczy, czyli myszy wykazujące niską lub 

wysoką analgezję postresową i należące do linii LA i HA i aktualny stan badań z ich 

wykorzystaniem.  Brakuje natomiast dobrego uzasadnienia dla próby łączenia analgezji 

postresowej z procesami termoregulacji i zużyciem tlenu (raczej nie „metabolizmem”, jak 

sugerowane jest w tytule pracy).  Pewne korelacje pomiędzy cechami, wykazane we 

wcześniejszych pracach z użyciem myszy LA i HA, nie stanowią wystarczającego 

teoretycznego uzasadnienia dla tworzenia funkcjonalnych zależności.  Problem jest ciekawy 

ale pewnie zostałby lepiej wprowadzony, gdyby zostały pominięte bardzo ogólne i nieco 

naiwne rozważania na temat „Neurobiologii reakcji stresowej” prowadzone na pierwszych 

siedmiu stronach „Przeglądu piśmiennictwa”.  Rozważania te mało wnoszą do tematu pracy 

doktorskiej, natomiast odwracają uwagę od ciekawego zjawiska fizjologicznego, jakim jest 

„analgezja postresowa” oraz określenia genetycznych podstaw zjawiska.  Dobrze natomiast 

omówione są zasady zasady mapowania loci cech ilościowych (QTL).  Jest to najbardziej 

wartościowa część wprowadzenia. 

Recenzent uznaje cele pracy za ważne i mogące być przedmiotem rozprawy doktorskiej.  

„Materiały i metody” (str. 35 -71: 47 stron) 

 W ogólnym zarysie metodyka jest odpowiednia do celów pracy i hipotezy badawczej 

(nie będąca jednak taką) przedstawionych na str. 9 pracy doktorskiej.  Jak wspomniano 

wcześniej, metodyka pracy jest poprawna i wskazuje na bardzo wysoki kompetencji 
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w planowaniu doświadczeń oraz pracy laboratoryjnej.  Metodyka przedstawiona jest 

w sposób, który może być wzorem dla innych rozpraw doktorskich w tej samej dziedzinie. 

 Pewne niedomówienia i nieścisłości, dość istotne, dotyczą badania farmakologicznego 

(str. 64 - 65 pracy doktorskiej).  Cytowane prace (Fairbanks i wsp., 2002, poz. 48 spisu 

literatury; Chen i wsp., 2008, poz. 28 spisu literatury) nie odnoszą się do „analgezji 

postresowej” jak sugeruje doktorantka na str. 56, trzeci akapit, pracy doktorskiej, ani nie 

wydają się dotyczyć działania wybranego agonisty (poniżej).  Nie jest podane źródło agonisty 

receptora adrenergicznego (nitrobifenylina), jego charakterystyka (specyficzność), nie jest 

uzasadniona dawka ani droga podawania, nie jest podana objętość, w jakiej został podany 

agonista.  Tę część pracy recenzent uważa za niekompletną i wyłącza ją z całościowej 

recenzji.  Praca doktorska bez tego doświadczenia jest wystarczająco obszerna. 

Natomiast, o ile nie zostało to jeszcze zrobione, recenzent sugeruje kompletne badanie 

znaczenia receptorów adrenergicznych w występowaniu zjawiska analgezjii postresowej. 

„Wyniki” (str. 72 - 126) 

 Wyniki doświadczeń przedstawione są na 54 stronach maszynopisu w sposób 

umożliwiający zrozumienie wielowątkowej pracy doświadczalnej i wręcz godny pochwały.  

Z powodów wspomnianych powyżej nie są oceniane wyniki doświadczenia 

farmakologicznego. 

„Dyskusja” (str. 127 - 134) 

 W świetle wcześniej wspomnianych zastrzeżeń, ocena dyskusji rozpoczynającej się od 

str. 127-ej pracy doktorskiej jest zadaniem kłopotliwym.  Znaczna część dyskusji nie odnosi 

się bezpośrednio do własnych wyników i ich nie interpretuje, natomiast jest niezręcznym 

porównywaniem własnych wyników, już nadmiernie zinterpretowanych, z niepoprawnie 

zinterpretowanymi pracami innych autorów.  Przykładowo, prace Terman i wsp., 1984 i 1986 

(poz. 218 i 219 spisu literatury) ani nie rozważają problemów "zagrożenia życia" (str. 127 

pracy doktorskiej, pierwsze zdanie) ani nie rozważają problemów "stresu zimna" (cokolwiek 

to oznacza, str. 132, ostatnie zdanie drugiego akapitu).  Jeszcze bardziej niepokoi przesadzona 

interpretacja  przez p. mgr Fedorowicz - genetyka - prac własnego promotora (oraz recenzenta 

tej pracy doktorskiej).  Praca Sacharczuka i wsp., 2010b (poz. 188 spisu literatury) nie 

pokazuje zwiększonej ekspresji w różnych strukturach mózgu genów kodujących receptory 

opioidowe, jak sugeruje to doktorantka na str. 128, drugi akapit, pracy doktorskiej.  Nie tylko, 

że taki wniosek nie był przedstawiony, ale w cytowanej pracy w ogóle ekspresja genów nie 

była badana.  Trzy pierwsze strony dyskusji w ogóle nie odnoszą się do własnych wyników i 

stanowią przegląd literatury, który mógłby znaleźć się we wstępie do pracy doktorskiej.  
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Niektóre fragmenty dyskusji i zdania są niezrozumiałe - być może są to niezręczne 

przejęzyczenia lub uproszczenia.  Na przykład stwierdzenie, że „myszy LA poddane SSIA nie 

wykazują zwiększonego poziomu hipotermii” (str. 133, koniec pierwszego akapitu).  Nie 

tylko, że nie można przedmiotu badań „poddawać analgezji” (nie ma to sensu) ale również 

artykuł, do którego odnosi się stwierdzenie, jest niepoprawnie zinterpretowany. 

 Największą zaletą dyskusji i ją ratującą jest przedstawienie ograniczeń zastosowanej 

metodyki QTL i trudności w jednoznacznej interpretacji wyników.  Jakkolwiek doktorantka w 

trakcie dyskusji często wyciąga zbyt daleko idące i nieuzasadnione wnioski, na szczęście nie  

znajdują się one ostatecznie w końcowych wnioskach przedstawionych na str. 135 pracy. 

„Wnioski” (str. 135) 

 Wnioski, a raczej uogólnione wyniki, są ostrożnie przedstawione, interesujące i 

wartościowe. 

 Wnioski są rezultatem doświadczeń i wyników opisanych w pracy.  

„Podsumowanie” (str. 136) 

 Posumowanie nie stanowi takiego, jest raczej ogólną refleksją na temat, być może, 

możliwości wykorzystania modeli zwierzęcych i badań genetycznych w ludzkiej terapii i 

genetyce.  Można się jeszcze zgodzić ze stwierdzeniem zawartym w pierwszym zdaniu, 

mianowicie, że „Otrzymane dane i ich interpretacja z pewnością nie wyjaśniają w pełni 

złożoności mechanizmów związanych ze zróżnicowaniem poziomu nocycepcji, SSIA, Hyp i 

PMR u myszy linii HA i LA”.  Jest to oczywiste stwierdzenie, które było do przewidzenia 

nawet przed rozpoczęciem wielowątkowych badań.  Budzą natomiast protest następne zdania, 

na przykład stwierdzenie, że „Zakładając, że myszy są odpowiednim modelem do badania 

cech związanych z analgezją , metabolizmem i termoregulacją otrzymane wyniki mogą być 

wykorzystane w genetyce człowieka, w szczególności w obszarze psychiatrii i neurologii”.  

Można się spodziewać, że w trakcie obrony zostaną przedstawione obszary wspólne dla badań 

w zakresie fizjologii termoregulacji i psychiatrii.  Podsumowanie nie jest najlepszą częścią 

ocenianej pracy doktorskiej.  Lepiej było je pominąć lub włączyć do dyskusji. 

„Streszczenie” (str. 137) 

 Streszczenie wystarczająco dokładnie odzwierciedla treść pracy doktorskiej.  

W ewentualnej publikacji powinny być jednak usunięte pierwsze wprowadzające zdanie (jest 

ono bez sensu, nieprawdziwe i nieuzasadnione) oraz zdanie dziewiąte (jest ono 

niedopuszczalne, nieuzasadnione, wprowadza w błąd co do treści pracy doktorskiej, w której 

nie badano i nie udowodniono możliwości hamowania uwalniania opioidów przez receptory 

adrenergiczne).  Zdanie następne (dziesiąte) również powinno być inaczej zredagowane lub 
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wręcz usunięte.  Podważa ono założenia teoretyczne i metodyczne pracy stwierdzając, że 

główną różnicą pomiędzy myszami linii HA i LA jest regulacja układu opioidowego.  

Nasuwa się wtedy pytanie, dlaczego nie skupiono się na tym układzie.  Dodatkowo zdanie to 

jest mylące, ponieważ sugeruje, że taka regulacja układu opioidowego była badana i że 

stwierdzono wpływ innych genów.  Rodzi to wtedy pytanie - jakich - ponieważ to, że jakieś 

geny mogą wpływać na regulację układu opioidowego jest w tej chwili oczywiste bez 

robienia dodatkowych badań.  Streszczenie nie zawiera ostatecznej konkluzji. 

 

Podsumowując.  Temat pracy doktorskiej Pani mgr Kamili Fedorowicz został dobrze 

wybrany i zaproponowana metodyka pozwoliła na jego realizację. 

 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, art. 13 ust. 1 postuluje, że „Rozprawa doktorska ...... 

powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego ...... oraz wykazywać ogólną 

wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej ...... a także umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej .......”.  Uważam, że w przedstawionej mi do 

recenzji pracy doktorskiej Pani mgr Kamili Fedorowicz problem naukowy jest poprawnie 

przedstawiony i oryginalny.  Doświadczenia i ich wyniki przeprowadzone i przedstawione są 

w sposób zadowalający. 

 Pomimo szeregu krytycznych uwag, doceniając jednak istotę podjętych badań, bardzo 

dobry warsztat badawczy oraz staranne przedstawienie wyników ostatecznie wnioskuję o 

dopuszczenie przez Wysoką Radę Naukową Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej 

Akademii Nauk w Jastrzębcu Pani mgr Kamili Fedorowicz do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 
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