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Lublin,	dn.	25	września	2020	r.	
dr	hab.	inż.	Andrzej	Kotyra	
Katedra	Elektroniki	i	Technik	Informacyjnych	
Wydział	Elektrotechniki	i	Informatyki	
Politechnika	Lubelska	
ul.	Nadbystrzycka	38D,	20-618	Lublin	
	
	

	
RECENZJA	

	
rozprawy	doktorskiej	mgr	Marzeny	Mańdziuk	

pt.:	„Zastosowanie	biologicznego	sprzężenia	zwrotnego	w	rehabilitacji	pacjentów	
po	udarze	mózgu”	

	
Niniejsza	recenzja	została	przygotowana	na	prośby	Przewodniczącego	Rady	ds.	Stopni	

Naukowych	 w	 dyscyplinie	 nauki	 medyczne	 prof.	 dr	 hab.	 n.	 med.	 Mansura	 Rahnama-
Hezavaha	wyrażoną	w	piśmie	z	dnia	29.07.2020	r.		
	
	
1. Ocena	poziomu	merytorycznego	pracy	

Praca	doktorska	mgr	Marzeny	Mańdziuk	poświęcona	jest	istotnemu	problemowi,	jaką	
jest	rehabilitacja	osób	po	przebytym	udarze	niedokrwiennym.	Zawiera	ogółem	125	stron,	
na	 które	 składa	 się:	 wykaz	 stosowanych	 skrótów,	 8	 rozdziałów	 łącznie	 ze	 wstępem	
i	wnioskami,	 streszczenie	w	 języku	polskim	 i	 angielskim,	wykaz	 literatury	 zawierający	
154	pozycje,	 spis	 rycin,	 tabel	 i	wykresów	oraz	2	załączniki.	W	początkowym	rozdziale	
Autorka	przedstawiła	motywację	podjęcia	 tematu	rozprawy,	a	w	szczególności	wpływ,	
jaki	udar	mózgu	ma	na	życie	tak	jednostek,	jak	i	całych	społeczeństw.	Przytoczone	fakty,	
poparte	odpowiednią	liczbą	odnośników	literaturowych	jednoznacznie	wskazują,	że	jest	
to	 temat	 ważny	 i	 aktualny.	 W	 dalszej	 kolejności	 przedstawiono	 informacje	 dotyczące	
niektórych	 aspektów	 rehabilitacji	 pacjentów	 po	 przebytym	 udarze.	 Doktorantka	
zaprezentowała	 mechanizm	 kontroli	 postawy	 u	 człowieka	 jako	 układ	 z	 sprzężeniem	
zwrotnym	 ujemnym,	 w	 którym	 informacja	 o	 położeniu	 ciała	 w	 przestrzeni	 jest	
przetwarzana	przez	ośrodkowy	układ	nerwowy,	pełniący	funkcję	regulatora.	Układ	ten	
dąży	 do	 równowagi	 sterując	 układem	 wykonawczym,	 na	 który	 składa	 się	 grupa	
odpowiednich	mięśni	w	 taki	 sposób,	 aby	 różnica	 pomiędzy	 stanem	odbieranym	przez	
układ	 sensoryczny	 a	 stanem	 pożądanym,	 domyślnie	 odpowiadającemu	 postawie	
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wyprostowanej	była	jak	najmniejsza.	Nawiązując	do	tego,	w	dalszej	części	początkowego	
rozdziału,	 Autorka	 prezentuje	 urządzenie	 rehabilitacyjne	 o	 nazwie	 Balance	 Trainer,	
sposób	 jego	 użycia	 oraz	 przykładowe	wyniki.	 Działanie	 Balance	 Trainer-a	 oparte	 jest	
głównie	 na	 zwizualizowaniu	 w	 czasie	 rzeczywistym	 informacji	 o	 położeniu	 środka	
ciężkości	ciała	pacjenta,	który	dzięki	 temu	może	dokonywać	właściwej	korekcji	 swojej	
postawy.	

W	 kolejnym	 rozdziale	 sformułowano	 cel	 pracy,	 którym	 była	 „ocena	 skuteczności	
treningu	mózgu	z	wykorzystaniem	biologicznego	 sprzężenia	 zwrotnego	na	urządzeniu	
Balance	 Trainer	 u	 pacjentów	 po	 udarze	 mózgu”.	 Autorka	 postawiła	 7	 szczegółowych	
hipotez,	 które	 mają	 wykazać	 wielowymiarowy,	 korzystny	 wpływ	 stosowania	
wspomnianego	 urządzenia	 w	 procesie	 rehabilitacji.	 Stawiając	 hipotezy,	 wskazanym	
byłoby	 jednak	wskazać	w	tym	miejscu	pracy	metodologię,	którą	będzie	posługiwać	się	
Doktorantka,	 aby	 potwierdzić	 lub	 zaprzeczyć	 ich	 słuszności.	Wyróżnienie	 7	 aspektów	
świadczy	 o	 dobrej	 znajomości	 przez	 Autorkę	 możliwości	 wymienionego	 wcześniej	
urządzenia	i	doświadczeniu	w	jego	obsłudze.	

W	 rozdziale	 czwartym	 szczegółowo	 opisano	 badaną	 i	 testową	 grupę	 pacjentów,	
przedstawiając	kryteria	włączenia	i	wyłączenia	do	obydwu	grup.	Liczność	obydwu	grup	
była	 jednakowa	i	wynosiła	92.	Autorka	badała,	czy	obydwie	grupy	są	zróżnicowane	ze	
względu	na	płeć,	wiek,	wskaźnik	BMI	oraz	stronę	porażenia.	Wskazała	na	brak	istotnych	
statystycznie	różnic	pomiędzy	grupami	pod	względem	wieku,	wskaźnika	BMI	oraz	płci.	

Na	 początku	 rozdziału	 piątego	 opisano	 skale	 pomiarowe,	 które	 stworzono	 w	 celu	
obiektywnego	 przedstawienia	 stanu	 klinicznego	 pacjenta:	 Ashwotha,	 Barthel,	
Brunnström,	 Rankina,	 VAS.	 Skale	 te	 przeznaczone	 są	 do	 opisywania	 zmiennych	
jakościowych	 i	 mają	 charakter	 porządkowy,	 czyli	 taki,	 w	 którym	 wartości	 są	
uporządkowane,	 ale	 nie	mają	 dla	 nich	 sensu	 operacje	 arytmetyczne.	W	 dalszej	 części	
Autorka	 bardzo	 szczegółowo	 opisała	 stanowisko	 badawcze	 oraz	 przebieg	
zaproponowanych	przez	nią	eksperymentów,	w	tym	zadania	treningowe,	jakie	mieli	do	
wykonania	 pacjenci.	 Rozdział	 kończy	 przedstawienie	 stosowanych	 w	 pracy	 narzędzi	
analitycznych,	wśród	których	wymienione	zostały	niektóre	statystyki	opisowe	(wartość	
średnia,	 odchylenie	 standardowe,	 mediana,	 wartość	 minimalna	 i	 maksymalna),	 test	
Friedmana,	 test	 Manna-Whitneya,	 test	 Shapiro-Wilka.	 Jednak	 wybór	 wspomnianych	
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narzędzi,	 a	 szczególnie	 dotyczy	 to	 testów	 statystycznych,	 nie	 jest	 szczegółowo	
uzasadniony.		

Rozdział	6	przedstawia	wyniki	przeprowadzonych	badań	oraz	ich	analizę	statystyczną.	
Doktorantka	 zdefiniowała	 ogółem	 10	 mierzalnych	 parametrów,	 odnoszących	 się	
mierzonego	przez	urządzenie	Balance	Trainer	środka	nacisku	stóp:	

• czas przebywania wewnątrz i na zewnątrz obszaru poziomego podczas ćwiczenia od 

strony lewej do prawej i od prawej do lewej (4 parametry),  

• czas przebywania wewnątrz i na zewnątrz obszaru pionowego podczas ćwiczenia od tyłu 

ku przodowi (2 parametry), 

• dystans (rozumiany jako długość zarejestrowanej trajektorii) w czasie ruchu poziomego 

od prawej strony do lewej i w kierunku przeciwnym oraz pionowym, od tyłu ku przodowi 

(3 parametry), 

• wychylenia w czterech głównych kierunkach. 

Parametry	te	stanowiły	zespół	cech	pozwalających	na	obiektywną	ocenę	stanu	pacjentów.	
Eksperyment,	trwający	w	sumie	nieco	ponad	22	miesiące	polegał	na	wykonywaniu	przez	
badane	osoby	ćwiczeń,	w	trakcie	których	na	podstawie	gromadzonych	danych	oceniano	
przebieg	 rehabilitacji.	 Badania	 wykonywano	 w	 trzech	 seriach:	 w	 pierwszym	 dniu	
rehabilitacji,	po	dwóch	oraz	po	czterech	tygodniach	jej	trwania	dla	grupy	testowej	oraz	
kontrolnej.	 Recenzent	 nie	 jest	 w	 stanie	 ocenić	 poprawności	 sposobu	 w	 jaki	
przeprowadzono	eksperyment,	ze	względu	na	to,	że	reprezentuje	dyscyplinę	która	nie	jest	
częścią	nauk	medycznych	i	nauk	o	zdrowiu	(„Automatyka,	elektronika	i	elektrotechnika”).		

Dalsza	część	rozdziału	6	jest	szczegółowym	raportem,	w	którym	zebrane	dane	zostały	
poddane	analizie	statystycznej.	Autorka	konfrontuje	wartości	wszystkich	10	mierzonych	
w	 trakcie	 trwania	 eksperymentu	 parametrów.	 Badano	 istotność	 statystyczną	 różnic	
pomiędzy	wartościami	średnimi	dla	poszczególnych	parametrów	w	obrębie	danej	grupy,	
jak	również	pomiędzy	grupami.	Wyniki	badań	zostały	zilustrowane	za	pomocą	wykresów,	
a	wartości	średnie	i	odchylenia	standardowe	podano	w	tabelach.	Ocena	funkcjonowania	
kończyn	górnych	i	dolnych	pacjentów,	w	obydwu	grupach	zbadano	na	podstawie	analizy	
statystycznej	 wyników	 badań	 wyrażonych	 w	 skalach	 funkcjonalnych	 (Brunnström,	
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Ashwotha,	 Barthel,	 Rankina).	 Skala	 VAS	 została	 wykorzystana	 w	 celu	 zobrazowanie	
poziomu	odczuwalnego	bólu.	

W	 rozdziale	 7	 przedstawiono	 dyskusję	 wyników	 uzyskanych	 w	 ramach	
przeprowadzonego	 eksperymentu.	 Wyniki	 te	 zostały	 skonfrontowane	 z	 podobnymi	
rezultatami,	uzyskanymi	przez	badaczy	zajmujących	się	podobną	tematyką.	

Normalność	 rozkładu	 dla	 zmiennych	 ilościowych	 sprawdzono	 za	 pomocą	 testu	
Shapiro-Wilka,	który	uważany	jest	za	test	o	największej	mocy	spośród	wszystkich	tego	
typu	 narzędzi.	 Głównym	 ograniczeniem	 jest	 stosunkowo	 niewielka	 liczność	 zbioru	
danych	 (poniżej	 2000),	 który	 to	 warunek	 jest	 dla	 analizowanych	 w	 pracy	 danych,	
spełniony.	Analiza	zmiennych	zależnych	przeprowadzono	przy	użyciu	testu	Friedmanna,	
który	 jest	 odpowiednikiem	 jednoczynnikowej	 analizy	 wariancji	 (ANOVA)	 dla	 prób	
zależnych.	Z	kolei	 analizę	porównawczą	dwóch	grup	niezależnych	przeprowadzono	za	
pomocą	testu	Manna-Whitney’a,	który	jest	nieparametrycznym	odpowiednikiem	testu	t-
Studenta	 dla	 prób	 niezależnych.	 Przyjęto	 typową,	 pięcioprocentową	 wartość	 błędu	
wnioskowania.	Dobór	metod	analitycznych	należy	uznać	za	właściwy.		
Rozdziały	4	 i	6	uważam	za	najciekawsze,	zawierają	nieoczywiste	wyniki	 i	posiadają	

ważny	aspekt	utylitarny.	
	

2. Ocena	oryginalności	rozprawy	i	aktualności	poruszanej	tematyki	badawczej	
	
Za	najważniejsze	osiągnięcia	Doktorantki	uważam:	

1. Zaproponowanie	 miar,	 pozwalających	 na	 obiektywną	 ocenę	 stanu	 pacjenta	 po	
przebytym	udarze	mózgu	za	pomocą	urządzenia	Balance	Trainer.		

2. Opracowanie	koncepcji	eksperymentu	badawczego,	w	którym	wykorzystane	zostaną	
wspomniane	miary	do	oceny	stopnia	rehabilitacji.	

3. Przeprowadzenie	 eksperymentu	 trwającego	 22	 miesiące,	 w	 rezultacie	 którego	
zebrano	dane	pochodzące	od	92	osób	ze	zwróceniem	uwagi	na	czynniki	zapewniające	
powtarzalne	warunki	przeprowadzania	badań.	

4. Przeprowadzenie	analizy	wyników	z	wykorzystaniem	metod	formalnych.	
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3. Uwagi	krytyczne,	pytania	

Uwagi	ogólne:	

• Autorka wykorzystuje w swoich badaniach urządzenie o nazwie Balance Trainer. Uważam, 

że byłoby celowe przytoczenie informacji, czy istnieją urządzenia o podobnej lub zbliżonej 

funkcjonalności. Pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo można uogólnić 

wnioski z przeprowadzonych badań. 

• Wskazane byłoby zamieszczenia w dysertacji informacji dotyczących liczby 

eksploatowanych urządzeń Balance Trainer, co podkreśliłoby utylitarność uzyskanych 

wyników. 

• Doktorantka analizuje w swojej pracy wyniki pomiarów, którym źródłem było 

wzmiankowane urządzenie. Interpretacja wyników badań byłaby bardziej pełna, gdyby 

w pracy podano najważniejsze parametry metrologiczne, zwłaszcza liczbę odczytów 

zwracanych przez urządzenie w jednostce czasu (np. w czasie 1 sekundy) oraz błąd 

związany z niedokładności wyznaczenia środka ciężkości.  

• Autorka dokonując pomiaru mierzalnych parametrów przeprowadzanych podczas 

opisanego w pracy eksperymentu badawczego używa pojęć takich jak np. „wewnątrz linii 

poziomej”, „poza linią poziomą”, „wewnątrz linii pionowej”. Linia jako pojęcie ścisłe jest 

obiektem jednowymiarowym i jako taka nie ma grubości. W przedstawionym w pracy 

kontekście chodzi raczej o obszar o kształcie prostokątnym. Jaka była szerokość tego 

obszaru i z czego wynikała jej wartość? 

• W przypadku używania metod formalnych, jakimi są testy statystyczne powinno się 

sprawdzić, czy w danych warunkach spełnione są warunki ich użycia. Bardzo korzystne 

z punktu widzenia spójności pracy byłoby uzasadnienie wyboru takich a nie innych 

narzędzi analitycznych. 

• Wartość średnia jest jedną z najczęściej stosowanych statystyk opisowych. W rozdziale 6, 

Autorka używa głównie tej miary do oceny analizowanych w pracy parametrów. 

Posługiwanie się jedynie wartością średnią jest zasadne w przypadku symetrycznego 

rozkładu analizowanej zmiennej. Średnia jest też wrażliwa na wartości odstające. 

Zamieszczenie histogramów odpowiednich zmiennych byłoby wielce wskazane. 
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Do	 opiniowanej	 pracy	 doktorskiej	 mgr	 Marzeny	 Mańdziuk	 recenzent	 zgłasza	
następujące	krytyczne	uwagi	szczegółowe.		

• S. 20: W pracy napisano „Według teorii Błaszczyka ciało człowieka jest sztywną bryłą 

o kształcie walca mającą określoną wysokość i pole podstawy …”. Według Słownika Języka 

Polskiego słowo „teoria” oznacza całościową koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie 

określonych zjawisk i zagadnień, lub nieudowodnioną jeszcze tezę. W tym przypadku 

bardziej właściwym terminem byłby „model matematyczny”. 

• s. 25: Autorka napisała, że „Urządzenie Balance Trainer jest kompatybilne z komputerem 

w systemie biofeedbacku.” Pojęcie kompatybilności jest bardzo ogólne. Nie wiadomo 

o jaką kompatybilność tutaj chodzi. Domyślam się, że tutaj chodzi o kompatybilność na 

poziomie komunikacji urządzeń. Dobrze byłoby po prostu napisać w jaki sposób 

urządzenie komunikuje się z systemem komputerowym (np. poprzez port USB, Ethernet).  

• s. 26: Wykresy pokazane na rycinach 2-4 nie mają opisanych osi, ani podanych jednostek 

na tych osiach. 

• s. 43: w definicjach parametrów, „… która została zakreślona podczas ćwiczenia od prawej 

do lewej strony (-90) …” nie wiadomo co oznacza (-90). 

• s. 44 (i dalej): Autorka wyraża czas, np. przebywania środka ciężkości poza dozwolonym 

obszarem w postaci jednostek, będących dziesiętnymi i setnymi częściami minut. Jest to 

o tyle niedogodne, że powszechnie stosuje w takim przypadku minuty, względnie minuty 

i sekundy. W obowiązującym w Polsce systemie miar SI, podstawową jednostką czasu jest 

sekunda. 

• s. 45: Doktorantka użyła pojęcia „wykres graficzny”. Wykres jest z definicji graficzną formą 

prezentacji danych. Dodanie przymiotnika „graficzny” jest zbędne. 

• s. 110: nieprawidłowe oznaczenie poz. 84 w wykazie literatury. Najpierw powinno być 

podane nazwisko i imię autorów 

Wymienione	przeze	mnie	uwagi	krytyczne	(głównie	redakcyjne)	nie	wpływają	

na	 pozytywną	 ocenę	 przedstawionej	 pracy	 doktorskiej	 i	 nie	 umniejszają	 mojej	

pozytywnej	 oceny	 oryginalności	 rozprawy	 i	 aktualności	 poruszanej	 tematyki	

badawczej.	
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4. Ocena	analizy	źródeł		
Analiza	źródeł	literaturowych	obejmuje	łącznie	154	pozycje.	Literatura	cytowana	jest	

w	sposób	prawidłowy,	a	jej	zakres	wiąże	się	ściśle	z	tematyką	pracy.	
	
5. Podsumowanie	
Reasumując	 stwierdzam,	 że	 rozprawa	 doktorska	 mgr	 Marzeny	 Mańdziuk	

„Zastosowanie	biologicznego	 sprzężenia	 zwrotnego	w	 rehabilitacji	pacjentów	po	

udarze	mózgu”	 spełnia	wymogi	 stawiane	 pracom	doktorskim	 zawarte	w	 art.	 13	

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

z	dnia	 14.03.2004r.	 (Dz.	 U.	 nr	 65,	 poz.	 595)	 w	 odniesieniu	 do	 oryginalności	

problemu	 naukowego,	 umiejętności	 samodzielnego	 prowadzenia	 badań	

naukowych	 oraz	 wiedzy	 teoretycznej	 w	 reprezentowanej	 przez	 Nią	 dyscyplinie.	

W	związku	 z	powyższym	 wnioskuję	 o	 dopuszczenie	 mgr	 Marzeny	 Mańdziuk	 do	

publicznej	obrony	rozprawy	doktorskiej.	
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