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Z-ca Dyrektora ds. nauki 

Kierownik Kliniki Okulistyki   

Wojskowy Instytut Medyczny 

RECENZJA 

 

Rozprawy doktorskiej lek. Piotra Łukasika, zatytułowanej:                                                                   

„Częstość występowania nużycy oka i stan powierzchni oka u pacjentów 

zakwalifikowanych do operacji zaćmy”.                    

Promotor: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska 

 

Przedstawiony mi do recenzji cykl publikacji składający się na dzieło stanowiące                   

podstawę do obrony pracy doktorskiej lek. Piotra Łukasika, zatytułowanej:                                                            

„Częstość występowania nużycy oka i stan powierzchni oka u pacjentów zakwalifikowanych 

do operacji zaćmy”. składa się z trzech publikacji (dwie prace poglądowe i jedna oryginalna) 

o łącznym współczynniku oddziaływania IF- 3,303 (152 pkt. MNiSW). Założenia, cele i wyniki 

zostały przedstawione w 22 stronnicowej rozprawie, której układ jest typowy i nie budzi 

zastrzeżeń. Do rozprawy dołączone są kopie prac wchodzących w skład cyklu oraz 

oświadczenia autorów:  

1. Nowomiejska K, Łukasik P, Brzozowska A, Toro MD, Sędzikowska A, Bartosik K, Rejdak R.                                
Prevalence of ocular demodicosis and ocular surface conditions in patients selected for 
cataract surgery. Journal of Clinical Medicine 2020 vol. 9 nr I O.  
MNiSW=140 pkt, IF=3,303 pkt  

 
2. Łukasik P, Szyport M, Rejman A, Bartosik K, Nowomiejska K, Rejdak R.  

Demodekoza oczna - najnowsze metody rozpoznawania.  
Okulistyka 2018 R. 21 nr 3, s. 62-66.  
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MNiSW=7pkt  
 

3. Łukasik P, Sędzikowska A, Bartosik K, Buczek W, Nowomiejska K, Rejdak R. 
Epidemiologia zakażeń wywołanych przez roztocze z rodzaju Demodex.  
Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 Pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka, s. 97-108.  
MNiSW=5 pkt 

Tematyka pracy doktorskiej lek. Piotra Łukasika dotyczy aspektów epidemiologicznych, i 

diagnostyki zakażenia nużeńcem. Poruszane są również, zagadnienia współistnienia 

zakażenia u pacjentów operowanych planowo z powodu zaćmy.  

Publikacja nr 1. to praca oryginalna przeprowadzona u chorych zakwalifikowanych do 

planowej operacji zaćmy. Jednym z istotnych problemów po operacji zaćmy jest zaostrzenie 

zespołu suchego oka związane ze stosowaniem steroidów w okresie pooperacyjnym. Zespół 

suchego oka nie tylko wpływa na komfort pooperacyjny chorego, ale również ze względu na 

niestabilność filmu łzowego na ostrość wzroku. Doktorant zastanawia się, czy zakażenie 

nużeńcem nie należy również do przyczyn zaostrzenia procesu. W dobrze skonstruowanej 

pracy Doktorant udowadnia, że wraz ze wzrostem liczby stwierdzanych roztoczy przed 

operacją dochodzi do nasilenia zmian obserwowanych w teście Schirmera I oraz skrócenia 

czasu przerwania filmu łzowego, co świadczy o jego niestabilności. Wynika więc jasno                

z badań Doktoranta, że przed operacją należy na ten problem zwrócić uwagę, gdyż efekt 

funkcjonalny nie zależy tylko od poprawności przeprowadzonego zabiegu, ale również             

od stanu powierzchni oka. Do objawów mogących sugerować zakażenie nużeńcem należą 

zapalenie brzegów powiek, nieprawidłowy wzrost lub brak rzęs i brwi. W tych przypadkach 

leczenie powinno być podjęte już przed operacją. 

Praca nr 2. dotyczy metod diagnostycznych stosowanych przy rozpoznaniu zakażenia 

nużeńcem. Doktorant dokonuje ich przeglądu podkreślając rolę badania w mikroskopie 

świetlnym. Badanie to jest ogólnie dostępne i może być stosowane w każdym oddziale 
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okulistyki. W tej pracy Doktorant przedstawia metodykę przygotowania preparatu i badania 

w mikroskopie świetlnym. Do rzadziej stosowanych w praktyce metod należy mikroskopia 

konfokalna in vivo, optyczna koherentna tomografia o wysokiej rozdzielczości czy pomiary 

antygenów roztoczy w filmie łzowym. Metody te wymagają specjalistycznego wyposażenia      

i z powodzeniem mogą być używane w dociekaniach naukowych. Przyżyciowo można 

rozpoznać nużycę jedynie za pomocą mikroskopu konfokalnego.      

Praca nr 3.  jest rozdziałem dotyczącym epidemiologii zakażenia nużeńcem w monografii        

pt. „Stawonogi pasożytnicze i alergenne” napisanej pod redakcją Alicji Buczek i Czesława 

Błaszaka. Doktorant w pracy podkreśla, że do zakażenia nużeńcem dochodzić może od matki 

podczas karmienia już w okresie noworodkowym. Rozpowszechnienie obecności nużeńca 

zwiększa się wraz z wiekiem. Według niektórych publikacji u ludzi po 60. roku życia dotyczyć 

może nawet całej populacji. Dlatego leczenie należy podejmować tylko wtedy, gdy występują 

objawy chorobowe związane z obecnością roztocza. W większości przypadków obecność 

bowiem nużeńca w preparatach nie wywołuje objawów. Szczególną uwagę należy zwrócić       

na chorych z obniżoną odpornością oraz nie zachowujących należytych zasad higienicznych.  

Podsumowując w przedstawionym mi do recenzji cyklu prac pt. „Częstość występowania 

nużycy oka i stan powierzchni oka u pacjentów zakwalifikowanych do operacji zaćmy” 

Doktorant zebrał duży materiał, na podstawie którego wykazł związek między obecnością 

nużeńca przed operacją, a stanem powierzchni oka po operacji zaćmy, wskazał również          

na metody diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu zakażenia. Z rozważań 

epidemiologicznych wynika, że zakażenie jest powszechne w populacji ludzi po 60. roku życia 

dlatego należy głównie zwracać uwagę na symptomatologię przed podjęciem leczenia. 
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Doktorant wykazał się znajomością literatury dotyczącej tematu oraz metodyki prowadzenia 

badań.  

Dlatego też uważam, że rozprawa doktorska lek. Piotra Łukasika oparta o cykl publikacji 

spełnia warunki określone w art. 13 ust.1 z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych            

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1789). 

Wnoszę zatem prośbę do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie o dopuszczenie lek. Piotra Łukasika do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

                        

prof. dr hab. n. med. Marek Rękas  
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