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RECENZJA 

 

 

 

pracy doktorskiej pt. „Doświadczanie empatii emocjonalnej przez pacjentów chorujących 

na schizofrenię – związek z poziomem oksytocyny we krwi, polimorfizmem genu i recep-

tora oksytocyny oraz funkcjonowaniem poznawczym” napisanej przez P. mgr Katarzynę 

Jusiak pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Hannę Karakułę-Juchnowicz. 

 

 

 

 Empatia odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, zwłaszcza w jego kontaktach z 

innymi ludźmi. Jest szczególnie pożądana u osób realizujących  zawody pomagające, ale nie 

tylko u nich. Jest ważną cechą każdego człowieka żyjącego w społeczeństwie, gdyż wpływa 

na prospołeczne, altruistyczne postawy i zachowania, przestrzeganie zasad moralnych, a także 

ułatwia komunikację werbalną. Jest niewiele prac – zwłaszcza na gruncie polskim (zob. Kliś 

2012; Jankowiak-Siuda i in. 2019) – poświęconych poszukiwaniom fizjologicznych podstaw 

doznawanej empatii. Recenzowana praca należy więc do rzędu tych prac klinicznych, która 

już w tytule zapowiada złożoność problemu, którego dotyczy i konsekwentnie, w tym obsza-

rze teoretyczno – badawczym zostaje przez Doktorantkę realizowana. Należy pogratulować 

Promotorowi wyboru tematu, a Doktorantce odwagi w podjęciu niezbyt łatwego projektu ba-

dawczego, wymagającego od psychologa przyswojenia nowych pojęć medycznych i wiedzy.  

Recenzowana rozprawa ma układ typowy dla dysertacji doktorskiej o charakterze em-

pirycznym i posiada wszystkie wymagane elementy strukturalne. Składa się z sześciu rozdzia-

łów. Struktura pracy jest  prawidłowa i przejrzysta, wszystkie części tworzą logicznie powią-

zaną całość. Praca liczy 188 stron, w tym 133 strony tekstu, następnie streszczenie w języku 

polskim (s.134-138) i angielskim (s.139-143), spis tabel i wykresów (s. 144-147) oraz bardzo 
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obszerną bibliografię (s.148-185), na którą składa się 446 pozycji głównie w języku angiel-

skim. Tak obszerna literatura świadczy o bardzo dobrej orientacji w omawianym zagadnieniu, 

umożliwiła Autorce rzetelną prezentację problemu i wnikliwą dyskusję. 

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Wprowadzenie – przybliża czytelnikowi  

podstawowe zagadnienia dotyczące rozumienia schizofrenii w ujęciu historycznym, epide-

miologii, etiologii, diagnozy oraz leczenia schizofrenii a także opisuje funkcjonowanie spo-

łeczne pacjentów. 

Rozdział drugi poświęcony jest empatii. W czterech paragrafach przedstawia kolejno 

pojęcie empatii – jej rozumienie przez wybranych badaczy  na przestrzeni czasu z akcentem 

na jej aktualne pojęcie. W paragrafie drugim wyjaśnia czym jest oksytocyna oraz przybliża 

szereg badań świadczących o jej udziale w różnych procesach psychicznych czy patogenezie 

zaburzeń psychicznych. Paragraf trzeci zawiera opis najczęściej stosowanych  przez badaczy 

metod do oceny empatii. Natomiast w czwartym – najbardziej interesującym – dokonuje 

przeglądu badań nad empatią u chorych na schizofrenię. 

Głównym celem pracy – jak pisze Doktorantka w rozdziale trzecim – było poszukiwanie 

czynników warunkujących poziom empatii emocjonalnej u osób ze schizofrenią  (s.56). Na-

stępnie podaje cztery cele szczegółowe, którymi są: 

1. Poszukiwanie różnic pomiędzy pacjentami ze schizofrenią a grupą kontrolną w zakre-

sie empatii emocjonalnej. 

2. Poszukiwanie czynników związanych z empatią emocjonalną, biorąc pod uwagę: 

a) dane personalne, 

b) dane związane z przebiegiem choroby, 

c) zmienne związane z doświadczeniem traumy, 

d) poziom oksytocyny oraz polimorfizmy genu i receptora oksytocyny. 

3. Poszukiwanie czynników związanych z empatią emocjonalną, biorąc pod uwagę 

zmienne kliniczne, tj. nasilenie objawów psychopatologicznych, poziom funkcjono-

wania emocjonalnego oraz poziom funkcjonowania poznawczego. 

4. Poszukiwanie związku pomiędzy poziomem oksytocyny oraz polimorfizmami genu i 

receptora oksytocyny a empatią emocjonalną. 

 

W oparciu o literaturę przedmiotu Doktorantka postawiła następujące hipotezy: 

 

H1 Pacjenci ze schizofrenią charakteryzują się niższą empatią emocjonalną w porównaniu z 

grupą kontrolną. 
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H2 Wybrane czynniki związane z przebiegiem choroby, tj. nasilenie objawów psychopatolo-

gicznych, wiek w chwili zachorowania, długość trwania choroby, liczba przebytych epizodów 

chorobowych, liczba hospitalizacji wiążą się u pacjentów ze schizofrenią z empatią emocjo-

nalną. 

H3 Istnieje związek pomiędzy poziomem empatii emocjonalnej a obecnością traumatyzują-

cych doświadczeń w życiu pacjentów z grupy klinicznej.  

H4 Lepsze funkcjonowanie poznawcze wiąże się z wyższą empatią emocjonalną osób z grupy 

klinicznej. 

H5 Istnieje związek pomiędzy stężeniem oksytocyny a poziomem empatii emocjonalnej i 

funkcjonowaniem u pacjentów ze schizofrenią. 

H6 Istnieje związek pomiędzy genotypami polimorfizmów RS 2740204 i rs2740210 Genu 

OXT oraz polimorfizmów rs2254298 i rs237885 genu OXTR a empatią emocjonalną wśród 

osób z grupy klinicznej. 

Hipotezy są sformułowane  w sposób jasny i prawidłowy, obejmują dział rzeczywisto-

ści empirycznych poszukiwań Doktorantki. 

W celu zweryfikowania postawionych hipotez, Doktorantka przebadała 45 mężczyzn 

chorujących na schizofrenię oraz 45 mężczyzn zdrowych, stanowiących grupę kontrolną  na-

stępującymi metodami: Kwestionariuszem osobowym własnej konstrukcji,  Skalą PANSS, 

Wielowymiarowym Testem Empatii MET, Baterią Testów MATRICS. Jednocześnie bada-

nym pobierano krew i określano poziom stężenia oksytocyny we krwi oraz dwóch genów: 

genu oksytocyny (OXT) i genu receptora oksytocyny (OXTR). Metody zostały dobrane pra-

widłowo, pozwalają na zgłębienie podjętego w pracy problemu, natomiast zastosowane meto-

dy statystyczne dają podstawy do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków z przeprowadzonych 

badań. 

 W kolejnym rozdziale – piątym -  Doktorantka przedstawia wyniki przeprowadzonych 

badań. W pierwszym paragrafie (par.5.1) porównuje grupy badane ze względu na wiek, stan 

cywilny, wykształcenie, źródło utrzymania oraz miejsce zamieszkania wykazując i podając, 

że badani z obu grup różnią się istotnie statystycznie jedynie pod względem wykształcenia  

i lat nauki. Dalsza charakterystyka badanych  obejmuje choroby somatyczne, urazy głowy, 

stosowanie substancji psychoaktywnych, czynników traumatycznych do 18 r. życia oraz 

czynników związanych z przebiegiem choroby. W paragrafie drugim (par.5.2) w tab.16 

przedstawia wyniki uzyskane w Skali PANS, zaś w trzecim (par.5.3) w Skali MET (tab.17, 

18, 19). W paragrafie czwartym (par.5.4) w tabelach od 20-22 prezentuje wyniki dotyczące 

funkcjonowania poznawczego badanych, uzyskane za pomocą Baterii MATRICS, zaś w pią-
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tym (par.5,5) związki nasilenia objawów, przebiegu choroby oraz funkcjonowania poznaw-

czego z poziomem empatii poznawczej i emocjonalnej (tab.23-28). Paragraf kolejny (par.5.6) 

ukazuje związki pomiędzy stężeniem oksytocyny a empatią oraz funkcjonowaniem poznaw-

czym (tab.29-35). Paragraf siódmy (par.5.7) dotyczy powiązań pomiędzy wynikami zastoso-

wanych testów a stężeniem oksytocyny. W ostatnim paragrafie (par.5.8) przedstawiony jest 

model wyjaśniający poziom empatii emocjonalnej. 

 Rozdział ostatni – szósty – zawiera omówienie wyników i dyskusję. Jest to najbardziej 

interesujący rozdział całej pracy. Synteza wyników, a zwłaszcza ich dyskusja prowadzona jest 

w sposób uporządkowany i klarowny w oparciu o bogatą i aktualną literaturę przedmiotu. 

Autorka z dystansem i krytycznie podchodzi do otrzymanych wyników. Przetacza nie tylko te 

badania, które potwierdzają jej rezultaty badań, ale także te, które są z nimi sprzeczne oraz 

sygnalizuje słabe strony projektu badawczego. Świadczy to o wnikliwości i dojrzałości bada-

cza, który potrafi wszechstronnie i obiektywnie spojrzeć na wyniki swoich badań. Tekst napi-

sany ładnym językiem, czyta się bardzo dobrze, a charakterystyczne dla Autorki zwroty „co 

ciekawe”, co więcej”, potęgują zainteresowanie czytelnika.  

Przeprowadzone w pracy analizy pozwoliły Doktorantce na sformułowanie następują-

cych wniosków: 

 

1. Stwierdzono występowanie istotnych różnic pomiędzy pacjentami ze schizofrenią a 

osobami zdrowymi w zakresie składowych empatii emocjonalnej, tj. jej komponentu 

pośredniego i bezpośredniego. 

2. Zaobserwowano pozytywne korelacje pomiędzy empatią emocjonalną a zmiennymi 

dotyczącymi przebiegu choroby, takimi jak: czas trwania choroby, liczba odbytych 

hospitalizacji oraz liczba przebytych epizodów chorobowych, natomiast nie obserwo-

wano korelacji z wiekiem zachorowania. 

3. Nie potwierdzono związku pomiędzy doświadczeniami sytuacji traumatycznych w ży-

ciu do 18. roku życia a poziomem empatii poznawczej, emocjonalnej i jej składowych: 

bezpośredniej oraz pośredniej. 

4. Stwierdzono obecność pozytywnych korelacji pomiędzy empatią emocjonalną a nie-

którymi domenami procesów poznawczych: prędkość przetwarzania, rozumowaniem i 

rozwiązywaniem problemów, kompetencjami społecznymi oraz ogólną sprawnością w 

zakresie funkcjonowania poznawczego. 

5. Dowiedziono istnienia związku pomiędzy stężeniem oksytocyny we krwi a empatią 

emocjonalną. 
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6. Stwierdzono związek pomiędzy polimorfizmem receptora oksytocyny OXTR a empa-

tią, zarówno w odniesieniu do jej aspektu emocjonalnego, jak i poznawczego w grupie 

kontrolnej. 

7. Wyniki przeprowadzonej regresji hierarchicznej umożliwiły zbudowanie trzyczynni-

kowego modelu wyjaśniającego 19,4% zmienności w zakresie empatii emocjonalnej. 

W skład modelu weszły 3 zmienne: stężenie oksytocyny we krwi, wynik ogólny Bate-

rii MATRICS oraz czas trwania choroby. Najsilniejszy wpływ miała zmienna „stęże-

nie oksytocyny we krwi”, w następnej kolejności – „wynik ogólny funkcjonowania 

poznawczego”, natomiast „czas trwania choroby” okazał się nieistotnym statystycznie 

predyktorem dla empatii emocjonalnej. 

 

Wnioski sformułowane są w sposób prawidłowy i jasny, adekwatne do postawionych celów. 

 

 Praca pod względem metodologicznym nie budzi zastrzeżeń. Autorka wykazała się 

bardzo dobrą znajomością warsztatu naukowego. Należy Doktorantce pogratulować rozma-

chu w gromadzeniu materiałów źródłowych, zwłaszcza piśmiennictwa, zastosowania  staty-

styk, które pozwoliły na bogatą analizę zgromadzonego materiału empirycznego, co w efekcie 

dało pracę ciekawą, której wyniki mogą być  opublikowane w formie artykułów. Cała praca – 

jak już wspomniano - jest napisana ładną polszczyzną. Jest także starannie dopracowana pod 

względem edytorskim,  

 Autorka nie uniknęła jednak pewnych drobnych niedociągnięć czy uchybień, które  

recenzent ma obowiązek zauważyć.  I tak w pierwszym paragrafie R.5 (s. 71) porównując 

grupy badane pod względem socjodemograficznym pisze,  że badani z obu grup różnią się 

istotnie statystycznie jedynie pod względem wykształcenia i lat nauki, natomiast dane zawarte 

w tab.6 pokazują, że także różnią się ze względu na stan cywilny (p= 0,034). Natomiast R.3 – 

Cele i hipotezy badawcze  - liczący niewiele ponad jedną stronę, umieściłabym jako pierwszy 

paragraf w R.4, zatytułowanym Metodologia. Zbyteczny wydaje mi się także dwukrotny opis 

Wielowymiarowego Testu Empatii (MET, s. 49 i s.62) – wystarczyło opisać dokładnie w jed-

nym miejscu, a w drugim jedynie odesłać czytelnika do odpowiedniej strony. 

W bardzo starannym tekście sporadycznie można spotkać literówki czy chochliki  kompute-

rowe, które należałoby usunąć przed publikacją wyników, dlatego też Kraepelin prosi o ko-

rektę swojego nazwiska na s. 9. 

Poczynione uwagi w niczym nie umniejszają wartości zaprezentowanej pracy, która 

stanowi cenny wkład w rozwój badań nad empatią chorych na schizofrenię. 
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Biorąc pod uwagę zarówno merytoryczną, jak i formalną wartość recenzowanej pracy 

stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Katarzyny Jusiak spełnia ustawowe wymogi 

stawiane pracom na stopień doktora, oceniam ją pozytywnie i wysoko  oraz wnoszę do 

Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prośbę o kon-

tynuację dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

        Dr hab. Maria Chuchra 

 

         

        dr hab. Maria Chuchra 


