Recenzja rozprawy naukowej
lekarza Krzysztofa Kołodziejczyka na stopień doktora nauk medycznych
pt. Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na
grzyby pleśniowe".

l. Uwagi formalne i stylistyczne
Przedstawiona do recenzji bardzo zwięzła rozprawa wyróżnia się nowatorska formą,
ponieważ obejmuje tylko 31 stron tekstu o typowym układzie spotykanym w podobnych
pracach, oraz zawiera na kolejnych 15 stronach odbitki wcześniejszych prac doktoranta i
innych członków Zespołu, w którym dokonano badań. Ostatnia strona rozprawy zawiera
szczegółowe oświadczenie autora określające jego udział w załączonych publikacjach.
Wydaje się, że w tym samym miejscu powinny znaleźć się oświadczenia wszystkich
współautorów. W przedstawionym do recenzji egzemplarzu jest łącznie ponumerowane 46
stronic, jednak, jako 42, figuruje ponowie kserokopia strony 41. Sugeruję skorygowanie tej
usterki, o ile wystąpiła także w innych egzemplarzach. Wracając do nietypowej formy
rozprawy, wzorowanej na znanych mi rozwiązaniach spotykanych w Europie, warto ją
poprzeć i wyróżnić, gdyż uzyskany w ten sposób, znaczący IF 2,134, stanowi cenny dorobek
zarówno badacza jak i Uczelni, w której stara się on o stopień naukowy. Znam wiele sytuacji,
gdy trud młodego doktora zakończony pomyślną obroną pozostaje potem w przysłowiowej
"szufladzie" lub trafia do nisko- punktowanych czasopism lokalnych.
Praca nie zawiera kopii dokumentu zgody Komisji Bioetycznej, ponieważ nie był on
potrzebny do opracowania wyników, co wyjaśnia pismo tejże Komisji.. Podczas żmudnej
kwerendy znalazłem informację w załączonym doniesieniu o uzyskaniu wcześniej niezbędnej
aprobaty dla przeprowadzonych badan (str.34).
W wykazie 2 rycin (str.5) znalazłem błąd językowy, który cytuję: "w każdym z
clusterów".O ile pamiętam w gramatyce angielskiej nie ma zasady "Ów- owa" Jak łatwo
sprawdzić choćby w Wikipedii: Klaster (od ang. cluster) lub używany w niektórych
zastosowaniach polski odpowiednik skupień lub zgęstek, to zgrupowanie przestrzenne lub
powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy. Dostrzeżony anglicyzm
powtarza się w kilku innych miejscach rozprawy, co należy skorygować (np. str.l3) Analiza
klasterowa stanowi istotną część pracy, uprzejmie proszę Doktoranta o wyjaśnienie w trakcie
rozprawy kryteriów określających kolejne klastry, bowiem odesłanie czytelnika do Tabeli IV
uważam za niezbyt eleganckie, a przy tym niewystarczające. Oczywiście zapoznałem się z
informacjami zawartymi w publikacji I, odnośnie branych pod uwagę przesłanek do
grupowania przypadków, jednak nie tworzą one, moim zdaniem, logicznej zasady
przyporządkowania

Zaskoczenie budzi nader zwięzły wstęp do ocenianej rozprawy, który obejmuje
niepełne 3 strony maszynopisu i nie zawiera żadnej informacji o autorach i źródłach
cytowanych opinii. Domyślałem się, że Doktorant odsyła w ten sposób czytelnika do
załączonych publikacji, ale ponieważ są ich dwie, należało zaznaczyć, z której, a może

jeszcze z jakiejś pracy innej? Uzyskałem jednak informacje - potwierdzoną publicznie
dostępnymi wytycznymi dla doktorantów SUM, z którymi zgodna jest forma ocenianej
dysertacji. Te ostatnie "obowiązujące" slajdy niezupełnie zgadzają się z umieszczoną na
stronie tejże Uczelni 16 marca 2016 roku Uchwałąl0l Senatu Śląskiej AM z 26.04.2006 "w
sprawie zasad redagowania rozpraw doktorskich". Wydaje się, że wskazując ciekawy model
pisania pracy, PT Autorzy tych zaleceń nie w pełni uwzględnili akt nadrzędny, jakim jest
aktualnie obowiązująca Ustawa i Zarządzenie MNiSW w sprawie uzyskiwania stopni i
tytułów naukowych. Uwaga powyższa dotyczy m. in. braku oświadczeń pozostałych
współautorów publikacji, (wymóg wg Dz. Ustaw z dnia 10.11.2015 poz. 1842
Rozporządzenia MNiSW z dn 20.10.2015, Rozdział 1 art. 5 pkt2) Podobnie ma się sprawa z
niejasnymi kryteriami wyboru i pojawiania się niektórych zawartych w tekście polskim tabel i
diagramów, których wersje opublikowane wcześniej odkryłem podczas uważnej lektury obu
części rozprawy.
Wracam do oceny formalnej tekstu: na stronie 9 (wiersz 8-9) autor pisze: W
środowisku domowym spotykamy dużą zawartość również innych alergenów grzybów
pleśniowych, takich jak Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Mucor i innych ... .Pomijaj ąc
uchybienia stylu, współczesna nomenklatura alergologiczna określa wymienione rodzaje, jako
źródła alergenów, a faktyczne alergeny przyjęto nazywać skrótami od nazw gatunkowych, np.
Alt a 4; Alt a 6; Alt a 10 lub nazwami biochemicznymi jak izomeraza, enolaza, dehydrogenaza
alkoholowa itd. W zakwestionowanym zdaniu winno być ... "alergenów innych grzybów".
Proszę także o wyjaśnienie, dlaczego w streszczeniu polskim brak zdania o zgodności
przeprowadzonych diagnoz i badań z wymogami GINA czy ARIA, co ewidentnie opisano w
Summary . . Pomyłki te powinny zostać skorygowane przy składaniu pracy do druku lub w
trakcie obrony
Przytoczone z obowiązku recenzenckiego powyższe usterki formalne nie umniejszają
rangi rozprawy i nie będą miały wpływu na jej końcowa ocenę. Skrupulatna analiza trafnie
wybranych i użytych w pracy metod badawczych, podobnie jak niezwykle sumiennej ich
realizacji w warunkach realnej codzienności budzi uznanie dla samego doktoranta, ale przede
wszystkim dla Zespołu badawczego

2. Uwagi merytoryczne
W metodyce użyto skrótu FeNO dla oznaczenia nosowej frakcji wydychanego tlenku
azotu. Skrót ten jest przyjęty powszechnie do badań na poziomie oskrzeli. Proszę o
wyjaśnienie, według jakiej metodyki (autor) wykonywano badania. W ankiecie (załącznik 3)
zawarte jest pytanie nr 6 o wpływ niektórych pokarmów na objawy sugerujące alergie.
Pytanie do Doktoranta: O czym ma świadczyć pozytywna odpowiedź na to pytanie? Dla
ułatwienia proszę wybrać odpowiedź 1. O nietolerancji histaminy związanej z niedoborem
enzymu oksydazy diaminowej? 2. O alergii na pleśnie Altemaria sp., lub Cladosporium
sp.?3. O zespole drażliwego jelita, u osoby z astmą lub alergią na innym tle? 4. O celiakii?
Proszę o wyjaśnienie podczas obrony.
Oba cele pracy zostały ujęte logicznie i uzyskały precyzyjne odpowiedzi we wnioskach ściśle
odpowiadających postawionym pytaniom badawczym .. "

Prezentacja uzyskanych wyników oraz dyskusja nad nimi, nie budzi większych zastrzeżeń,
Dyskusja obejmuje tylko 4 strony tekstu oraz istotne fragmenty wspomnianych wcześniej
publikacji .. Poza drobnymi uchybieniami stylistycznymi znakomicie uwydatnia skalę
badanego problemu, wyzwania, jakie stwarzają pleśnie i ich rolę w rozwoju alergii i astmy, a
także w gorszym przebiegu obu tych chorób. Przedstawione wywody wynikające z badań
własnych doktoranta są zgodne z najnowszymi danymi piśmiennictwa światowego w tym
zakresie.
3 Podsumowanie
Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska lekarza Krzysztofa Kołodziejczyka
spełnia w zasadzie warunki określone wart. 13 ust. l Ustawy z dnia 14 marca 2003 o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki( Dz U.Nr
65 poz 595 z późniejszymi zmianami) i pomimo rzadko spotykanej formy "wbudowanych"
publikacji, drobnych usterek formalnych czy stylistycznych, kwalifikuje się, jako podstawa,
do uzyskania stopnia doktora nauk medycznych, tym bardziej, że badania- wobec
postępującego ocieplenia klimatu- dotyczą niezmiernie aktualnego problemu ekspozycji
człowieka na grzyby niedoskonałe z ich ewidentnym wpływem na przebieg astmy oraz
nieżytu nosa. Rozprawa została wykonana poprawnie i starannie, wnosi istotny wkład do
nauki i dowodzi posiadania wiedzy, krytycyzmu i pasji badawczej ich autora.
Mam zaszczyt prosić Wysoką Radę Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach o nadanie lek.
Krzysztofowi Kołodziejczykowi stosownego tytułu.
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