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Recenzja pracy doktorskiej lekarza Łukasza Karasia 

zatytułowanej 

,, Zależności między oceną funkcji stawu kolanowego a czynnikami psychologicznymi 

u osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego 

- protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu choroby zwyrodnieniowej”. 

 

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła lata 2000-2010 Dekadą Kości 

i  Stawów. Jednym z podstawowych problemów, które obejmował program działań w ramach 

Dekady, była choroba zwyrodnieniowa kości i stawów. Działanie takie wynikało ze skali 

problemu, dotyczącego dużej części populacji wszystkich zamieszkałych części świata. 

Choroba zwyrodnieniowa, w tym choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest 

problemem wieloaspektowym. Obejmuje on między innymi: epidemiologię, diagnostykę, 

leczenie, ocenę krótkotrwałych i odległych skutków tego schorzenia, farmakoekonomię, 

ale  też problemy psychologiczne, niestety w niewielkim stopniu poruszane w piśmiennictwie. 

Problemami zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi i ortopedycznymi aspektami 

klinicznymi u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego zajął się w swoich 

badaniach lekarz Łukasz Karaś. Efektem tych prac jest przedstawiona do oceny rozprawa 
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doktorska. Nawiązuje ona w swojej idei do słów Awicenny: ,,Zdrowie fizyczne i stan psychiczny 

człowieka są ze sobą ściśle powiązane”. 

Analizując strukturę ocenianej pracy doktorskiej należy zauważyć, iż liczy ona 109 

stron. Dzieli się na: 1/Wstęp, 2/Rozdział I (Objawy, rozpowszechnienie, etiologia i leczenie 

choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego oraz jej wpływ na funkcjonowanie 

psychologiczne pacjentów), 3/Rozdział II (Metodologia badań własnych), 4/Rozdział III (Analiza 

korelacji między czynnikami psychologicznymi a oceną funkcji stawu kolanowego u pacjentów 

zakwalifikowanych do protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu choroby 

zwyrodnieniowej), 5/ Rozdział IV (Podsumowanie i dyskusja wyników), 6/ Wnioski, 

7/Streszczenie w języku polskim i angielskim, 8/Bibliografię. Elementy istotne przy ocenie 

dysertacji tj. cel pracy, problemy i hipotezy badawcze zostały dokładnie przedstawione 

w  początkowej części rozdziału II. W pracy doktorskiej znajduje się 17 tabel i 4 ryciny. Brak 

spisu tabel i rycin. Bibliografia składająca się ze 232 pozycji piśmiennictwa (13 pozycji z 2015 

roku lub nowszych) uporządkowana jest w kolejności alfabetycznej. W dysertacji zachowano 

właściwe proporcje bibliografii polskiej i zagranicznej oraz artykułów i pozycji książkowych. 

Pierwsze wrażenie po przeczytaniu recenzowanej pracy doktorskiej to zachowana staranność 

i wysoki poziom edytorski. 

We wstępie autor omawia krótko chorobę zwyrodnieniową, w szczególności chorobę 

zwyrodnieniową stawu kolanowego. Doktorant zauważa i opisuje skalę problemu dotyczącego 

niemal 20% populacji Polski. W oparciu o piśmiennictwo dowodzi, że problem ten dotyczy 

jednak aż 80% osób powyżej 75 roku życia. Jednocześnie zwraca uwagę, iż łączy się 

to  z  postępującym kalectwem. Dalsza część wstępu ma wg recenzenta niestandardową 

strukturę. Doktorant przedstawia najpierw krótkie streszczenie planowanych 

do  przeprowadzania i opisanych w dalszych rozdziałach badań, następnie zaś opisuje 

zawartość czterech kolejnych rozdziałów. W ocenie recenzenta jest to tzw. przedstawienie 

struktury pracy.  

W rozdziale I doktorant kolejno omawia: anatomię i fizjologię stawu kolanowego, 

objawy i kryteria diagnostyczne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, etiologię, 

patofizjologię i epidemiologię powstania zmian zwyrodnieniowych, następnie zaś różne 

aspekty jej leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego. Końcowa część rozdziału poświęcona jest 



3 
 

funkcjonowaniu psychologicznemu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. 

Tej najważniejszej z punktu widzenia podjętego tematu badawczego części wstępu 

poświęcone są strony 30-34. Łączą one w sobie treści z zakresu psychologii i ortopedii. 

W rozdziale II Doktorant przedstawia metodologię wykonanych badań. Za cel pracy 

podaje znalezienie, o ile takie istnieją, zależności między oceną funkcji stawu kolanowego 

a  czynnikami psychologicznymi (objawami zaburzeń nerwicowych, obrazem własnej choroby, 

sposobami radzenia sobie ze stresem i obrazem siebie) u pacjentów zakwalifikowanych 

do  zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu choroby 

zwyrodnieniowej. Jednocześnie Doktorant stawia przed sobą cztery problemy badawcze: 

1/  Czy istnieje zależność pomiędzy nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych a oceną 

funkcji stawu kolanowego w badanej grupie pacjentów? 2/ Czy zachodzi związek między 

postawą wobec choroby a oceną funkcji stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

3/  Czy  stosowane strategie dla radzenia sobie ze stresem mają wpływ na oceną funkcji stawu 

kolanowego w grupie badanej? 4/ Czy sposób postrzeganie samego siebie (samoocena) 

rzutuje na oceną funkcji stawu kolanowego u badanych pacjentów? 

Jednocześnie w oparciu o przeanalizowane wcześniej dostępne piśmiennictwo 

Doktorant formułuje cztery hipotezy badawcze: 1/ Istnienie dodatniej korelacji między 

nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych: lękowych i depresyjnych a gorszą oceną funkcji 

stawu kolanowego. 2/ Występowanie dodatniej korelacji między oceną choroby jako 

zagrożenie i słabość a gorszą oceną funkcji stawu kolanowego. 3/ Istnienie dodatniej korelacji 

między emocjonalnymi i unikowymi strategiami radzenia sobie ze stresem a gorszą oceną 

funkcji stawu kolanowego. 4/ Występowanie dodatniej korelacji między negatywnym 

obrazem siebie a gorszą oceną funkcji stawu kolanowego.  

Następnie w dalszej części tego rozdziału rozprawy doktorskiej autor opisuje 

zastosowaną metodykę badań. Składają się na nią: ankieta własnej konstrukcji, Kwestionariusz 

Objawowy „O” Aleksandrowicza, Kwestionariusz Postaw Wobec Choroby Pawłowskiej 

i  Potembskiej, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna w wersji „jaki/a jesteś”, 

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE) autorstwa 

Carver’a, Scheier’a i Weintraub’a oraz skale służące do oceny funkcji stawu kolanowego: Skala 

Oceny Stawu Rzepkowo-Udowego Kujala, Skala IKDC 2000 i Kwestionariusz KSS. Można więc 
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stwierdzić, że do wykonania analiz przedstawionych w dysertacji użyte zostało 5 narzędzi 

z  zakresu psychologii i 3 z zakresu ortopedii. 

W dalszej części rozdziału Doktorant przedstawia charakterystykę grupy badanej. 

Stanowiło ją 102 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego - całkowitej 

endoprotezoplastyki stawu kolanowego, z powodu choroby zwyrodnieniowej: 44 (43,14%) 

mężczyzn i 58 (56,86%) kobiet, średni wiek badanych - 66,35 lat (SD=7,08). Na badania 

uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nr KE-

0254/102/2016. W końcowej części rozdziału poświęconego metodyce badań zostały 

przedstawione zastosowane testy statystyczne. Nie stwierdzono błędów w doborze 

zastosowanych testów. Zostały one wykonane z pomocą programu ,,Statistica 10.0 PL”. 

Rozdział III obejmujący strony 47 do 68 przedstawia uzyskane wyniki. Całość została 

opisana oraz dokładnie przedstawiona w formie tabelarycznej. Zarówno tabelaryczna, 

jak  i  opisowa forma przedstawienia wyników zasługują na uznanie i czynią pracę 

wartościową. Rozwinięciem tej części pracy jest rozdział IV zawarty na stronach 69 do 82. 

To  ,,Podsumowanie i dyskusja wyników”. W rozdziale tym Doktorant ustosunkowuje się 

do  czterech postawionych wcześniej przez siebie hipotez badawczych. Uzyskane wyniki 

zestawia z dostępnym piśmiennictwem. Celem bardziej obrazowego i zrozumiałego 

przedstawienia problemu, sposób rozumowania związany z każdą z hipotez badawczych Autor 

dysertacji przedstawia na rycinach. Dyskusja została napisana zgodnie z wytycznymi dla prac 

naukowych, co czyni ją przejrzystą i ułatwiającą interpretację czytającego. Analizując 

piśmiennictwo, Doktorant trafnie i krytycznie konfrontuje spostrzeżenia własne z wynikami 

innych autorów.  

Zasadniczą część pracy kończą wnioski. Odpowiadają one na postawione 

przez  Doktoranta pytania badawcze wynikające z celów pracy. W oparciu o uzyskane wyniki 

badań Autor rozprawy doktorskiej stawia 10 wniosków, w tym dwa o charakterze 

praktycznym. Zdaniem recenzenta część tych wniosków można połączyć ze sobą, niemniej styl 

pracy jest kwestią indywidualną i oczywistym jest, że Doktorant ma prawo wybrać ten, 

który  najbardziej mu odpowiada.  

Zdaniem recenzenta jako ogólny wniosek z pracy i ,,wniosek z wniosków” można uznać 

dwa ogólne stwierdzenia:  
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 Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, jest nie tylko schorzeniem ortopedycznym, 

ale również patologią tworzącą złożony, wielopłaszczyznowy problemem z zakresu 

psychologii i psychiatrii, co wymaga włączenia stosownych działań. 

 Powszechnym sposobem leczenia, niestety nie tylko sensu stricte ortopedycznego 

choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, są iniekcje dostawowe kortykosteroidów. 

Każdy z tych dwóch podstawowych, zdaniem recenzenta, problemów został 

przez  Doktoranta szczegółowo omówiony i przedstawiony. Pierwszy problem jest 

powszechnie znany, ale zdaniem recenzenta w niewystarczającym stopniu uwzględniany 

w  piśmiennictwie. Niewątpliwą zasługą Doktoranta jest właśnie zwrócenie uwagi 

na  połączenie somatycznych i niesomatycznych aspektów choroby zwyrodnieniowej stawów.  

Dla recenzenta wydaje się ciekawszy drugi problem, czyli powszechność i uporczywość 

leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych iniekcjami kortykosteroidów. 

Dla  każdego lekarza praktyka wydaje się oczywistością, że nie są to leki, które można 

nadużywać, a ma to niestety miejsce i to na całym świecie. Oceniana praca doktorska stanowi 

ciekawy przyczynek do odpowiedzi na pytanie, dlaczego z podobnym problemem mamy 

do  czynienia.  

Z obowiązku recenzenta zwracam uwagę na podstawowy w mojej ocenie mankament 

ocenianej rozprawy doktorskiej. W dysertacji znalazłem 13 pozycji piśmiennictwa z 2015 roku 

lub nowszych (razem 232 pozycje piśmiennictwa). Szybka, wstępna analiza w oparciu o bazę 

danych PubMed wskazuje przy zastosowaniu algorytmu wyszukiwań [data wyszukiwań - 

2021.08.21]: ,,(knee joint AND osteoarthritis of the knee AND psychology) OR (gonarthrosis 

AND psychology)” na następujące wyniki: ,,all - 1,617  results; 5 years - 693 results; 1 year - 

103 results; 1 year AND free full text - 46 results”. W ocenie recenzenta przynajmniej część 

tych pozycji wymaga uwzględnienia w dyskusji. 

Z pewnością usprawiedliwieniem dla Doktoranta jest to, iż w technice, nawet obecnie 

czas opóźnienia pomiędzy wynalazkiem, a jego zastosowaniem wynosi średnio około 20 lat. 

Zrozumiałe jest więc opieranie się na wielokrotnie sprawdzonych badaniach. Przedstawiony 

problem w ocenie recenzenta nie umniejsza wartości rozprawy doktorskiej, która oceniam 

wysoko.  

 

Podsumowanie 
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Tematem pracy doktorskiej lekarza Łukasza Karasia było znalezienie ,,Zależności między 

oceną funkcji stawu kolanowego a czynnikami psychologicznymi u osób zakwalifikowanych 

do  zabiegu operacyjnego - protezoplastyki całkowitej stawu kolanowego z powodu choroby 

zwyrodnieniowej”. Doktorant wykazał się bardzo dużą wiedzą w zakresie podjętego 

przez  siebie tematu. W oparciu o osiem narzędzi badawczych, w tym własnego autorstwa 

ankietę badawczą, przeanalizował w sposób holistyczny grupę badaną, którą stanowiło 102 

pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego 

z powodu choroby zwyrodnieniowej. Analizując przytaczane przez Doktoranta wyniki 

nie  dostrzegłem błędów w obliczeniach, zastosowane metody statystyczne są właściwie 

dobrane do omawianego materiału, a przyjęte poziomy istotności mają charakter 

powszechnie obowiązujący. Postawiony przez Doktoranta cel pracy znajduje swoje odbicie 

w  przedstawionych dziesięciu wnioskach. Część zawartych w nich stwierdzeń może mieć 

istotne implikacje praktyczne. Autor cytuje bogate piśmiennictwo, którym swobodnie 

i  w  sposób trafny potrafi się posługiwać w obszernym wstępie do pracy doktorskiej 

czy  dyskusji. 

Konkludując, pozwalam sobie przedstawić Panu Przewodniczącemu Rady ds. Stopni 

Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek 

o dopuszczenie lekarza Łukasza Karasia do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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