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Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Pauliny Wróbel-Knybel pt. „Paraliż przysenny: 

rozpowszechnienie, obraz kliniczny oraz powiązania z objawami lękowymi, 

zaburzeniem stresowym pourazowym i zmiennymi stylu życia” wykonanej w I Klinice 

Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

 Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska została przygotowana w formie 

spójnego tematycznie cyklu pięciu artykułów. Wszystkie z nich zostały opublikowane w 

czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) 

całego cyklu prac jest wysoki i wynosi 17,986 pkt oraz 590 punktów MNiSW. 

 Zawarte w rozprawie doktorskiej prace są poświęcone badaniom nad paraliżem 

przysennym, jego rozpowszechnieniem i określeniem jego obrazu klinicznego w populacji 

polskiej oraz ocenie związków paraliżu przysennego z objawami lękowymi, zespołem stresu 

pourazowego, odczuwanym stresem, stanem zdrowia oraz stylem życia. 

 Zaburzenia snu są obecnie jednymi z najczęstszych problemów zdrowotnych w 

krajach rozwiniętych. Badanie w tym obszarze koncentrują się jednak głównie na wybranych 

zaburzeniach snu np. na zaburzeniach oddychania w czasie snu lub bezsenności. Znacznie 

mniej uwagi poświęca się badaniom nad parasomniami, czyli zaburzeniami, które polegają na 

występowaniu nieprawidłowych zachowań i stanów podczas snu. Do tej grupy zaburzeń snu 

należy paraliż przysenny. Wybrany temat rozprawy doktorskiej oceniam jako ciekawy i 

oryginalny. Badania w tym obszarze nie były dotychczas prowadzone w Polsce, również na 

świecie są wykonywane rzadko. Ocenie w ramach cyklu badań poddano dane uzyskane od 

licznej grupy 4274 respondentów, w tym 2598 studentów uczelni wyższych w Polsce, 831 

strażaków, 172 pielęgniarek i położnych, 174 policjantów, 108 nauczycieli oraz 391 osób z 

innych grup zawodowych. Prace opublikowane przez Doktorantkę w sposób istotny 

poszerzają wiedzę na temat paraliżu przysennego i wskazują na liczne czynniki ryzyka 
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wystąpienia i nasilające przebieg tego zaburzenia snu. Wiedza ta ma znaczenie praktyczne i 

może być wykorzystywana w terapii osób doświadczających paraliży przysennych. 

Poza pełnymi tekstami pięciu opublikowanych prac rozprawa doktorska zawiera 

wykaz stosowanych skrótów, omówienie publikacji wchodzących w skład rozprawy 

składające się ze streszczeń w j. polskim i angielskim, wstępu, przedstawienia celów i opisu 

wyników badań, podsumowania, wskazania przyszłych kierunków badań, wykazu 

piśmiennictwa. Rozprawa doktorska zawiera także oświadczenia współautorów, w tym 

promotora. Wskazują one, że Doktorantka miała istotny wkład w opublikowanie wszystkich 

pięciu prac na każdym z etapów ich przygotowywania, wszyscy współautorzy wyrazili zgodę 

na złożenie prac przez Doktorantkę jako kolejnych części rozprawy doktorskiej. 

 

W pierwszym z opublikowanych artykułów zatytułowanym „What do we know about 

sleep paralysis?” mającym charakter pracy poglądowej opisano obraz kliniczny paraliżu 

przysennego, jego patofizjologię, rozpowszechnienie, powiązanie z chorobami psychicznymi, 

somatycznymi i innymi zaburzeniami snu, zasady jego diagnostyki i leczenia. Praca zawiera 

również ciekawy opis wpływu przynależności do różnych kręgów kulturowych, wierzeń i 

interpretacji ludowych na postrzeganie przyczyn paraliżu przysennego. Praca jest prawie 

kompletnym opisem aktualnego stanu wiedzy na temat paraliżu przysennego. Jedyny obszar, 

którego nie porusza to opis wpływu leków na ryzyko występowania paraliżu przysennego, np. 

leków nasennych z grupy pochodnych benzodiazepiny. Aspekt wpływu leków na ryzyko 

występowania paraliżu przysennego nie został także dostatecznie uwzględniony w 

pozostałych pracach zawartych w rozprawie.  

 

Celem drugiego opublikowanego artykułu zatytułowanego „Prevalence and clinical 

picture of sleep paralysis in a Polish student sample.” była ocena rozpowszechnienia paraliżu 

przysennego wśród studentów uczelni lubelskich, ocena objawów klinicznych oraz 

czynników wpływających na występowanie paraliżu przysennego. Ocenę w grupie 439 

studentów wykonano przy pomocy ankiety internetowej obejmującej walidowane 

kwestionariusze do oceny objawów paraliżu przysennego, zaburzenia stresowego 

pourazowego, lęku, stresu oraz martwienia się. Stwierdzone w badanej grupie 

rozpowszechnienie paraliżu przysennego było wysokie i wynosiło 32% i było wyższe niż 

średnie rozpowszechnienie paraliżu przysennego u studentów na świecie. Jednym z 

czynników zwiększających ryzyko wystąpienia paraliżu przysennego był sen w pozycji na 

plecach, natomiast jako najczęstsze objawy somatyczne towarzyszące paraliżowi 
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przysennemu zgłoszono uczucie ucisku na klatkę piersiową, trudności w oddychaniu, 

nadmierne pocenie się oraz palpitacje serca. Objawy te pokrywają się z objawami bezdechu 

sennego, jednego z najczęściej występujących zaburzeń snu, które powinno być zatem 

traktowane jako jedna z diagnoz różnicowych w diagnostyce paraliżu przysennego. 

 

W trzeciej pracy zatytułowanej „Sleep Paralysis among Professional Firefighters and a 

Possible Association with PTSD—Online Survey-Based Study” oceniano częstość 

występowania paraliżu przysennego oraz związek pomiędzy występowaniem paraliżu 

przysennego a objawami zespołu stresu pourazowego, nasileniem odczuwanego stresu, 

indywidualną skłonnością do odczuwania lęku oraz zmiennymi martwienia się i stylu życia w 

grupie zawodowej strażaków. Badanie tak samo jak wszystkie publikacje w cyklu miało 

charakter ankiety online i obejmowało ocenę z użyciem tych samych kwestionariuszy. 

Częstość występowania paraliżu przysennego w grupie strażaków wynosiła 8,7%, a objawów 

wskazujących na możliwą obecność PTSD 15,04%. Obecność objawów PTSD zwiększała 

ryzyko występowania paraliżu przysennego. Wśród strażaków, u którzy doświadczyli paraliżu 

przysennego, stwierdzono także wyższe wyniki w kwestionariuszach oceny lęku i martwienia 

się. Wykazane w badaniu powiązanie paraliży przysennych ze zdrowiem psychicznym jest 

ważne w kontekście zaleceń na temat leczenia parasomnii, których diagnostyka jest często 

ograniczana do czynników somatycznych.  

 

Czwarta z opublikowanych prac zatytułowana „Risk Factors of Sleep Paralysis in A 

Population of Polish Students” miała na celu ocenę rozpowszechnienia paraliżu przysennego i 

czynników ryzyka jego występowania wśród studentów uczelni polskich. W badaniu 

oceniono liczną grupę studentów, składającą się z 2598 osób, które zostały zaproszone do 

wypełnienia ankiety online za pośrednictwem platformy Facebook. Sposób wysyłania 

zaproszeń do udziału w badaniu jest opisany jako losowy, ale aż 45% uzyskanych odpowiedzi 

pochodziło z uczelni humanistycznych. Wydaje się to być powiązane z dużą różnicą 

wskaźnika uczestniczenia w badaniu pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Wynosił on u 

kobiet aż 80%, w grupie mężczyzn ankietę online wypełniło 20% zaproszonych do badania 

osób. Jako czynniki istotnie zwiększające ryzyko występowania paraliżu przysennego 

stwierdzono obecność zaburzeń psychicznych, chorób somatycznych, doświadczenia lęku, 

picie alkoholu, palenie papierosów oraz co zaskakuje wyższą aktywność fizyczną. Ten ostatni 

wynik mógłby być oczekiwany w przypadku wyczynowego uprawnia sportu lub w przypadku 

zbyt późno wykonywanych treningów sportowych.   
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Piąta praca zatytułowana „Characteristics of Sleep Paralysis and Its Association with 

Anxiety Symptoms, Perceived Stress, PTSD, and Other Variables Related to Lifestyle in 

Selected High Stress Exposed Professions” miała na celu ocenę rozpowszechnienia, częstości 

występowania i objawów klinicznych paraliżu przysennego oraz wpływu na nie objawów 

lękowych, odczuwanego stresu i wybranych zmiennych stylu życia w czterech grupach 

zawodowych z wysokim ryzykiem występowania paraliżu przysennego. Dane z użyciem 

ankiety internetowej zebrano od licznej grupy osób obejmującej 172 pielęgniarki i położne, 

174 policjantów, 107 nauczycieli oraz 391 osób z innych grup zawodowych. 

Rozpowszechnianie paraliżu przysennego było najniższe w grupie policjantów i wynosiło 

15,5%, a najwyższe w grupie innych zawodów i wynosiło 39,4%. Wynik ten jest zaskakujący 

przyjmując założenie, że praca zmianowa i wyższe nasilenie objawów PTSD są czynnikami 

ryzyka występowania paraliżu przysennego. Jako inne czynniki istotnie wpływające na 

występowania paraliżu przysennego stwierdzono wiek, wskaźnik BMI, palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu. Kierunki stwierdzonych zależności nie są jednak wyraźnie wskazane w 

pracy, tzn. czy większe, czy mniejsze nasilenie danego czynnika wpływa na ryzyko 

występowania paraliżu przysennego. Analiza tabel wskazuje, że zależności te nie są jednolite, 

a stwierdzana zależność w jednej z grupie zawodowej jest nieobecna lub ma przeciwny 

kierunek w innej.  

 

W omówieniu wyników w j. polskim Doktorantka wskazuje na to, że wpływ 

czynników związanych ze stylem życia i zdrowiem psychicznym był różny w badanych 

populacjach,  wskazując na konieczność kolejnych badań. Ta część pracy doktorskiej jest 

cennym zebraniem i podsumowaniem wyników opublikowanego cyklu prac. Brakuje w nim 

tylko wskazania ograniczeń badań, które Doktorantka trafnie wskazuje w kolejnych 

publikacjach. Doktorantka w polskim opisie posługuje się prawidłową terminologią z zakresu 

medycyny snu z nielicznymi wyjątkami, kiedy dla stadiów snu używa określenia „faza” oraz 

określając gęstość szybkich ruchów gałek ocznych w trakcie snu REM („REM density”) 

terminem gęstość faz snu REM.   

 

Podsumowując przedstawiona przez lek. Paulinę Wróbel-Knybel rozprawa doktorska 

w formie spójnego tematycznie cyklu pięciu artykułów dotyczy oryginalnych i trafnie 

wybranych problemów badawczych. Praca doktorska wskazuje, że Doktorantka zdobyła 

znaczną wiedzą w obszarze pracy doktorskiej, potrafi poprawnie formułować cele badawcze, 
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poznała metodologię badań naukowych, właściwie przedstawia i interpretuje wyniki oraz 

wykorzystuje źródła literaturowe.  

Na podstawie wykonanej oceny stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji 

rozprawa doktorska spełnia warunki określone w wymaganiach ustawowych dla rozpraw 

doktorskich. Na tej podstawie mam zaszczyt przedłożyć Radzie ds. Stopni Naukowych w 

dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie 

lek. Pauliny Wróbel-Knybel do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

W związku z opublikowaniem prac w czasopismach z wysoką punktacją MNiSW oraz 

z wysokimi współczynnikami oddziaływania, liczbą pięciu opublikowanych prac, ale przede 

wszystkim ze względu na unikatowy charakter wykonanych badań składam również wniosek 

o wyróżnienie rozprawy jako wybitnej rozprawy doktorskiej. 
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