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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Cyganika
pt. „Wyznaczanie własnośei mechanicznyeh tkanki kostnej gąbczastej na
podstawie obrazowania mikrotomograficznego”

R ecenzow ana rozpraw a doktorska pośw ięcona je st zagadnieniom
bezinw azyjnym i

badaniam i

własności

m echanicznych

tkanki

związanym

kostnej,

z

badaniami

eksperym entalnym i próbek kostnych oraz sym ulacjam i num erycznym i pól odkształceń z
w ykorzystaniem m etody elem entów skończonych (M ES). Zakres rozpraw y je st szeroki,
poniew aż obejm uje on opracow anie nowego rów nania w iążącego w łasności m echaniczne
kości

(m oduł

Younga)

w ytrzym ałościow ych,

z jej

gęstością,

w ykonanie testów

przygotow anie

próbek

kostnych

ściskania jednoosiow ego

do

testów

na przygotow anych

próbkach, w ygenerow anie m odeli num erycznych próbek kostnych, w ykonanie symulacji
MES.

Uwagi do rozprawy
M oim

zdaniem

słabo uwypuklony je st elem ent nowości rozpraw y

doktorskiej.

D oktorant, co prawda, wyraźnie pisze na stronie 11 „ ... w rozdziale d rugim ... przedstawiono
w yprow adzenie zupełnie nowej zależności, wywodzącej się z zależności podanej przez
W agnera i innych.” . W yprow adzenie to oparte je st na rów naniach (5) ^ (18). Czy rów nania te
są oryginalnym w kładem D oktoranta do rozpraw y, czy zaczerpnięte zostały z literatury?
Rów nanie (21), na podstaw ie którego w yprow adzone zostało rów nanie (22), je st wzięte
z pozycji literaturowej [20] (Currey J.D.: W hat determines the bending strength o f com pact
bone, J. Exp. Biol. 202 (1999) 2495-2503). W publikacji tej podane są w sumie cztery
rów nania wiążące m oduł Younga z zaw artością wapnia w kości i porow atością kości.
Dlaczego D oktorant zajął się tylko tym jednym równaniem (równanie tó l)^jT ózpraw ię.),,'ą~
I

nie skom entow ał w ogóle pozostałych zależności podanych w [20]?

f—

— -

_— :

^g

Na stronie 17 Doktorant pisze:

a skoro hydroksyapatyt je st głównym składnikiem

m ineralnym tkanki kostnej, to gęstość hydroksyapatytu jest tożsam a z gęstością m ineralną
tkanki kostnej.” . Czym to stw ierdzenie je st poparte?
N a tej samej stronie Doktorant pisze „N a przestrzeni lat powstało wiele prac
w yznaczających

zależność

histom orfom etrycznym i

a

pom iędzy
m odułem

gęstością
Y ounga.” .

kości
Proszę

lub
uściślić

jej
jakie

param etram i
param etry

histom orfom etryczne Doktorant m a na myśli.
N a stronie 18 w rów naniu (4) pojaw ia się w ielkość TV. N ie znalazłem w rozprawie
objaśnienia co to za wielkość. Poza tym raz Doktorant pisze, że gęstość

je st utożsam iana

z gęstością m ineralną, a na stronie 18 gęstość m ineralną oznaczył jak o p a sh - Proszę o
w yjaśnienie.
Badania opisane w rozpraw ie zostały przeprow adzone na 11-stu próbkach. N a rys. 4.8,
natom iast, przedstaw iono wykresy siły w funkcji przem ieszczenia w statycznej próbie
ściskania dla około 24 próbek. Proszę w yjaśnić dlaczego.
Rozkłady przem ieszczeń i odkształceń próbki GKU 23A l (rys. 4.18) różnią się w
znacznym stopniu od rozkładów uzyskanych dla innych próbkach. U w aga ta w szczególności
dotyczy rozkładu odkształceń. Jaka je st tego przyczyna? Proszę jeszcze uściślić czy są to
przem ieszczenia i odkształcenia w kierunku działania siły czy w innym kierunku.
N a stronie 54 pow tórzono, m oim zdaniem niepotrzebnie, rów nania (20) i (22).
W ystarczyło odnieść się do tych rów nań cytując odpow iednie numery.
W sym ulacjach num erycznych tkankę kostną zam odelow ano jako m ateriał sprężysty, co
je st dość daleko idącym uproszczeniem . Tkanka kostna w ykazuje cechy lepkosprężyste. Czy
nie należało się pokusić o zam odelow anie tej tkanki np. jako m ateriał liniow o lepkosprężysty?

Uwagi końcowe
Rozpraw a składa się z dziewięciu rozdziałów , spisu pozycji literaturowych oraz
streszczenia języku polskim i angielskim . U kład pracy je st przejrzysty. Jest napisana
popraw nym językiem , dobrze się ją czyta. D oktorant nie ustrzegł się jednak kilku błędów
gram atycznych, językow ych i drobnych pom yłek. Słowo „m etoda” je st rodzaju żeńskiego,
więc pow inno się pisać, że coś zostało zrobione dwiem a m etodam i, a nie „dw om a”.
D oktorant używ a w ielokrotnie słowa ilość w odniesieniu do rzeczow ników policzalnych.
Poza tym zauw ażyłem jeszcze następujące pom yłki:
- str. 14, 5 w iersz od dołu - jest: „pom nożona przez 1000 [42]”, pow inno być:
„pom nożona przez 100 [42]”;

- str. 16 - w podpisie pod rys. 2.3 dw ukrotnie pojawia się zw rot „w skanowaniu
m ikroskalow ym ”, a w tekście znajdujem y zdanie: „Przykładowe wzorniki gęstości stosowane
w skanach m akroskalow ych (QCT) oraz m ikroskalow ych (quantitative pC T) przedstawiono
na rys. 2.3.” ;
- str. 38, 9 w iersz od dołu - niepotrzebnie drugi raz użyto słowa „obrazu”.
W rozpraw ie często używ any je st term in „tkanka kostna gąbczasta” . Term in ten użyto
także w tytule rozprawy. M oim zdaniem popraw na form a brzmi „gąbczasta tkanka kostna” .
Także słow o „zależność” je st w pracy nadużywane. M ożna przecież używ ać innego
określenia, np. rów nanie czy formuła.

Podsumowanie i wniosek końcowy
Zaw arte w tekście recenzji uwagi krytyczne oraz dostrzeżone nieliczne błędy językow e
nie w pływ ają na m oją pozytyw ną ocenę pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Cyganika.
M gr inż. Łukasz Cyganik w ykazał się w iedzą z zakresu: ogólnie pojętego m odelow ania
num erycznego gąbczastej tkanki kostnej, testów eksperym entalnych na próbkach kostnych
oraz badań w łasności m echanicznych tkanki kostnej.
M oim zdaniem recenzow ana rozpraw a stanowi rozw iązanie nietuzinkow ego problem u
naukow ego, a także dow odzi um iejętności realizacji pracy naukowej.
Stw ierdzam , że rozpraw a doktorska mgr. inż. Łukasza Cyganika spełnia wym agania
U staw y z dnia 14 m arca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311), ze zm ianam i zawartymi w
Ustawie z dnia 21 kw ietnia 2017 r. o zm ianie ustawy o stopniach naukow ych i tytule
naukow ym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw,
i w nioskuję o je j przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony.

