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Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska na temat “The Association 

between Anthropometrics of Dialysis Patients and Outcomes” stanowi zbiór trzech 

opublikowanych w latach 2017-2018 w czasopismach artykułów uzupełniony o 

zwięzły opis obserwacji naukowych poczynionych w badaniach stanowiących 

podstawy publikacji. Sumaryczny wskaźnik oddziaływania „Impact Factor” liczony dla 

roku publikacji każdej z prac wynosi: 7,181 pkt.  

Na cykl publikacji składają się następujące pozycje w tym dwie oryginalna i jedna 

przeglądowa. W dwóch pracach doktorant Pan Samir Patel jest pierwszy autorem:  

1. Patel S, Topping A, Ye X, Zhang H, Canaud B, Carioni P, Marelli C, Guinsburg 

A, Power A, Duncan N, Kooman J, van der Sande F, Usvyat LA, Wang Y, Xu 

X, Kotanko P, Raimann JG; the MONDO Initiative. Association between 

heights of Dialysis Patients and Outcomes: Results from a Retrospective 
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Cohort Study of the International MONitoring Dialysis Outcomes (MONDO) 

Database Initiative. Blood Purif. 2018; 45(1-3): 245-253. doi: 

10.1159/000485162. 

2. Meyring-Wösten A, Kuntsevich V, Campos I, Williams S, Ma J, Patel S, Ornillo 

C, Thijssen S, Kotanko P. Erythrocyte Sodium Sensitivity and Eryptosis in 

Chronic Hemodialysis Patients. Kidney Blood Press Res. 2017; 42(2): 314-

326. doi: 10.1159/000477608. 

3. Patel S, Raimann JG, Kotanko P. The impact of dialysis modality and 

membrane characteristics on intradialytic hypotension. Semin Dial. 2017; 

30(6): 518-531. doi: 10.1111/sdi.12636. 

Czynniki wpływające na powikłania sercowo-naczyniowe i śmiertelność u chorych 

przewlekle dializowanych zostały systematycznie przebadana, jednak pomimo tego 

wciąż jednoznacznie nie ustalono roli zaburzeń wodno-elektrolitowych, zwłaszcza 

sodowych, oraz parametrów antropometrycznych na te powikłania. Inne czynniki, 

których rola nie jest jednoznaczna a dotychczasowe badania przyniosły często 

niejednoznaczne wyniki są parametry zabiegu hemodializy oraz rodzaj i 

charakterystyka błon półprzepuszczalnych zastosowanego dializatora. Innym bardzo 

ważnych i stosunkowo mało przebadanym zagadnienie, którym zajął się doktorant 

jest znaczenie jednej z rodzajów programowanej śmierci erytrocytów tzw. eryptozy w 

usuwaniu toksyn mocznicowych z organizmu u chorych dializowanych oraz 

zależność tego parametru od wrażliwości erytrocytów na sód i składowych ich błony 

komórkowej.  

Badania wykonane przez doktoranta zostały tak zaplanowane, aby 

odpowiedzieć na szereg pytań związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami 

badawczymi. Są to, w mojej opinii, tematy badawcze o potencjalnie dużym znaczeniu 

dla nefrologii i dializoterapii. Z tego względu wybór tematu i zakresu badań 

przedstawionych w rozprawie uważam za niezwykle trafny, aktualny i ważny pod 

względem poznawczym. 

 

Rozprawa posiada typowy układ dla rozpraw, których podstawą jest zbiór publikacji 

autora.  

 

Tytuł prac odzwierciedla trafnie tematy podjętych badań.  

 

We wstępie autor omawia pojęcie przewlekłej choroby nerek w tym jej epidemiologię 

i klasyfikację .Kolejna część wstępu stanowi omówienie procesu hemodializy oraz 
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czynników mających znaczenie rokownicze u pacjentów dializowanych. Całość 

wstępu kończy krótkie podsumowanie. Do wstępu rozprawy nie mam uwag 

krytycznych.    

 

Cele zbioru prac w liczbie trzech zostały precyzyjnie i zwięźle sformułowane na 

podstawie informacji umieszczonych we wstępie rozprawy.  

Następnie autor omawia szczegółowo, chociaż dość zwięźle trzy publikacje 

wchodzące w skład rozprawy z uwzględnieniem zastosowanych w nich metod, 

wyników badań i wniosków. W każdym opisie znajduje się też część wskazująca na 

innowacyjność hipotezy roboczej i przeprowadzonych badań. 

W opisie pracy przeglądowej autorstwa Patel S i wsp. opublikowanej w Seminars in 

Dialysis w 2017 roku znajduje się też dokładny opis procesu selekcji badań do 

przeglądu i zestawienia ich wyników dokonanego przez autorów  

 

Cykl publikacji wchodzący w skład rozprawy doktorskiej stanowi spójny dorobek 

naukowy autora. Dowodzi to zarazem dojrzałości naukowej autora rozprawy i jego 

predyspozycji do działalności naukowo-badawczej. W dyskusjach wchodzących w 

skład poszczególnych publikacji trafnie zestawiono wyniki własne z uzyskanymi 

przez innych badaczy.  Za szczególnie cenne uważam wyszczególnienie w końcowej 

części dyskusji mocnych i słabych stron pracy. Dowodzi to odpowiedniego 

krytycyzmu autora do wyników pracy naukowej, będącego też dowodem dojrzałości 

badacza. 

 

Wnioski znajdujące się w każdej z dwóch prac oryginalnych odpowiadają na cele 

pracy i zostały prawidłowo wyprowadzone na podstawie analizy wyników badania. W 

pracy przeglądowej zamieszczono rzeczowe, krótkie podsumowanie wyników wraz z 

ich praktycznymi implikacjami.  

 

Piśmiennictwo do każdej z prac w większości oparte jest na artykułach z ostatniej 

dekady lat i zostało przygotowane z zachowaniem jednolitego formatu. Dobór pozycji 

piśmiennictwa uważam za właściwy.  

 

Streszczenia zarówno w języku polskim jak i angielskim znajdujące się na początku 

rozprawy stanowi ważne uzupełnienie pracy.  
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Do rozprawy nie mam istotnych uwag merytorycznych. Zwracam jedynie uwagę na 

pewne nieścisłości terminologiczne, które powstały najpewniej w czasie 

przygotowania polskojęzycznego omówienia opublikowanych przez autora prac. 

Autor jest osobą, której językiem ojczystym jest angielski i takie drobne błędy były 

nieuniknione. Nie ma to jednak żadnego wpływu na moją ocenę pracy. 

 

Podsumowując, przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska stanowiąca 

spójny zbiór publikacji wzbogacony o ich omówienie stanowi oryginalne i cenne 

osiągnięcie badawcze autora. Przeprowadzone badania mają istotne walory 

poznawcze i wartość naukową.   

W mojej opinii, rozprawa doktorska lek. Samira Patela spełnia wszystkie 

ustawowe wymogi stawiane rozprawom doktorskim i dlatego przedstawiam Radzie 

ds Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie w wniosek o dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego oraz o wyróżnienie pracy z uwagi na znaczną wartość naukową badań 

doktoranta, potwierdzoną publikacjami o istotnym wskaźniku oddziaływania (IF).  

 

 

 

          
  


