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Recenzja rozprawy doktorskiej 
lek. Bartosza Rajsa

pt. „Capabilities and limitations of late first-trimester screening for Trisomy 13”
(„Możliwości i ograniczenia badań przesiewowych w późnym pierwszym 

trymestrze ciąży w kierunku trisomii 13”)

Przedłożona mi do oceny rozprawa doktorska lek. Bartosza Rajsa 

pt. „Capabilities and limitations of late first-trimester screening for Trisomy 13” 

(„Możliwości i ograniczenia badań przesiewowych w późnym pierwszym 

trymestrze ciąży w kierunku trisomii 13”) napisana pod kierunkiem 

p. dr hab. med. M arcina Wiechecia jest opracowaniem o typie „zszywki”, na którą 

składają się: Podsumowanie problemu złożone z typowych części - opisu problemu, 

postawionych celów, opisu metodologii, wyników i wniosków oraz streszczeń 

w języku polskim i angielskim, a także spisu bibliografii, tabel i rycin, oraz także 

kopii 2 publikacji, na których opiera się rozprawa.

W sposób typowy Doktorant rozpoczyna dysertację od opisu problemu 

diagnostyki prenatalnej trisomii 13 chromosomu dającego ostatecznie objawy 

kliniczne u noworodka zwane zespołem Patau. W zespole tym, jak w każdym 

zaburzeniu genetycznym, ekspresja choroby może być skrajnie różna, stąd 

diagnostyka jednoznaczna jest trudna i nie do końca pewna, gdyż te same objawy 

mogą, choć z nieco inną częstością, występować też w innych aneuploidiach. Stąd
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rutynowe postępowanie diagnostyczne prenatalne nastręcza duże problemy, 

zwłaszcza gdy nie ma jednoznacznych wskazań do diagnostyki inwazyjnej. 

Doktorant poprawnie opisuje wszystkie aspekty tej choroby, jak  i możliwości 

współczesnej diagnostyki prenatalnej. Ta diagnostyka oparta o szeroką listę 

markerów znana jest od około 20 lat, ale niestety nie stosowana powszechnie 

we wszystkich podmiotach leczniczych w Polsce. Tym ważniejsze przypominanie 

o niej, choćby w rozprawach doktorskich.

Za zadanie rozprawy Doktorant postawił sobie 4 cele analizujące przede 

wszystkim markery aberracji chromosomowych w różnych, dostępnych protokołach 

diagnostycznych oraz istotność wpływu na nie wieku kobiety ciężarnej, które potem 

szczegółowo zrealizował w trakcie rozprawy.

Podstawą prowadzonej dysertacji są 2 opublikowane prace, w których w obu 

Doktorant jest pierwszym autorem. Są to:

1. “First-trimester presentation o f ultrasound findings in trisomy 13 

and validation o f multiparameter ultrasound-based risk calculation models 

to detect trisomy 13 in the late first trimester” opublikowanej w: Journal 

o f Perinatal Medicine w 2020 roku,

oraz

2. “Clinical article: screening for trisomy 13 using traditional combined 

screening versus an ultrasound-based protocol” opublikowanej w Journal 

o f Maternal-Fetal and Neonatal Medicine w 2019 roku.

Pierwsza publikacja opiera na się na badaniu 6659 kobiet ciężarnych pod koniec 

I-trymestru ciąży; 5901 - w grupie niskiego ryzyka oraz 758 ciężarnych z grupy 

podwyższonego ryzyka w latach 2016-2018. Oceniano szeroki zakres markerów 

aberracji chromosomowych oraz sercowe i pozasercowe anomalie płodowe.

mailto:kpreis@gumed.edu.pl
mailto:kpreis@wp.pl


G D A Ń S K I  U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y

KATEDRA PERINATOLOGIII KLINIKA POŁOŻNICTWA
80-214 Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 17 (bud. CMN), tel. 58 584 41 00 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

tel.: tel. 601 620 110; 58 584 41 01 
e-mail: kpreis@gumed.edu.pl & kpreis@wp.pl

Autorzy potwierdzili celowość powszechnego rozszerzenia badania obrazowego 

I-trymestru ciąży w celu skutecznego wykrywania przypadków obarczonych trisomią 

13. chromosomu.

Druga publikacja opiera się na badaniach wykonanych w latach 2012-2017 

u 20887 (po ostatecznych wykluczeniach). To badanie prospektywne, w którym 

pacjentki zostały zakwalifikowane do dwóch grup diagnostycznych z zachowaniem 

poprawnym wszystkich reguł postępowania dla takich badań.

W obu pracach zastosowano poprawne i typowe metody badawcze.

W konkluzji, Doktorant wykazał potrzebę stosowania rozszerzonego protokołu 

badania w poszukiwaniu pacjentek z podwyższonym ryzykiem trisomii 13. 

chromosomu, co posiada ważne znaczeni w praktyce klinicznej. Omówienie 

wyników badań nie budzi moich zastrzeżeń i wskazuje na wysoką wiedzę 

teoretyczną Kandydata.

Doktorant w całym procesie rozprawy i w prezentowanych publikacjach 

pokazuje umiejętność samodzielnego, poprawnego prowadzenia badań. Tekst 

napisany jest poprawnym i łatwym w czytaniu językiem polskim, a w publikacjach 

- angielskim. Lista literatury składa się z 40 pozycji prawidłowo dobranego 

piśmiennictwa zagranicznego i krajowego.

Prace kończy spis tabel i rycin oraz streszczenia w języku polskim i angielskim.

Z obowiązku recenzenta krytycznego podejścia do pracy mam poniższe uwagi 

edytorskie i 1 merytoryczną:

Edytorskie to:

- na str. 12 Doktorant pisząc o Programie Badań Prenatalnych podaje wiek 

ciążowy 11 tygodni +  0 dni do 13 tygodni +  6 dni, ale warto byłoby wspomnieć, że 

pierwsza wartość CRL, która umożliwia wprowadzenie danych do programu oceny 

FMF odpowiada dopiero wiekowi ciążowemu 11 tygodni +  4 dni.
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- na str. 15, 6. linia -  jest: „13-tym tygodniem i 6-tym tygodniem”, a powinno 

być 6. dniem”;

- na str. 15, 4. linia od dołu Doktorant używa pojęcia tętno płodu, choć 

poprawnie powinno być akcja serca płodu (tętno to efekt przepływu krwi badalny 

palpacyjnie na tętnicach, czego u płodu nie da się zbadać).

Wśród uwag merytorycznych mam natomiast tylko jedną uwagę. Otóż, we 

wstępie Doktorant podaje, że trisomia chromosomu 13. występuje 

z częstością od 1:5.000 do 1:20.000, co w przeliczeniu na odsetki wynosi od 0,02%  

do 0,005%  i jest to zgodne z powszechnymi obserwacjami klinicznymi. Natomiast, 

w prezentowanym w obu pracach materiale liczba trimosii 13 jest znacznie większa: 

w pracy pierwszej - 0,91% , a w drugiej -  0,2% (dla porównania - odsetek wszystkich 

wad płodu oceniany jest na ok. 3%). W zależności od sposobu porównania, wynosi to 

od co najmniej 10 razy aż do 182 razy więcej, niż Doktorant podaje we Wstępie. 

Nasuwa to podejrzenie, że grupa analizowana nie była grupą losową, a tym samym, 

że wyniki ostateczne mogą być inne, chociaż obie prace przeszły proces 

recenzowania w czasopismach z werdyktem pozytywnym. Jestem przekonany, że 

Doktorant będzie w stanie wyjaśnić te wątpliwości na swoją korzyść w trakcie 

obrony i nie wpływają one na moją ogólną, pozytywną ocenę rozprawy.

W podsumowaniu mojej recenzji, oceniam rozprawę jako wartościowe, ciekawe 

i poprawne opracowanie o dużym, współczesnym znaczeniu klinicznym, w którym 

Doktorant wykazał się stosowną wiedzą teoretyczną i umiejętnością samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej. Tym samym uważam, że przedłożona mi do oceny 

rozprawa doktorska lek. Bartosza Rajsa spełnia warunki określone w art. 187 

Ustawy z dnia 20.07.2018 r. roku prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 

poz. 1668) oraz przedkładam Wysokiej Radzie Dyscypliny Nauki Medyczne U J  

mój wniosek o dopuszczenie lek. Bartosza Rajsa do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.
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