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Zgodnie z Uchwałą nr 2 Rady Naukowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2020 roku, powołującą mnie do 

wypełnienia obowiązków recenzenta w przewodzie doktorskim Pana magistra Piotra Szumiło 

przedkładam recenzję rozprawy przygotowanej pod kierownictwem naukowym Pani dr hab. 

Agnieszki Maciejewskiej-Skrendo prof. AWFiS. 

Równocześnie pragnę stwierdzić, co następuje: 

rozprawa doktorska Pana Pawła Szumiło pt. „Zastosowanie polimorfizmów I/D genu ACE oraz 

R577X genuACTN3 jako podstawa testów genetycznych na potrzeby sportu" stanowi 

oryginalne rozwiązanie przez Doktoranta zagadnienia naukowego; 
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1. w przedstawionej do oceny rozprawie Doktorant wykazał się ogólną wiedzę teoretyczną 

z zakresu genetyki; 

2. lektura przedłożonej pracy potwierdza umiejętności Doktoranta do prowadzenia pracy 

naukowej. 

Przygotowana przez Doktoranta rozprawa w pełni odpowiada kryteriom wynikającym z 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. W uzasadnieniu tych ocen przedstawiam 

następujące uwagi i spostrzeżenia merytoryczne dotyczące recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

1. Aktualność i wybór tematu 

Dokonując oceny przedstawionej rozprawy należy przede wszystkim wskazać na trafność 

wyboru jej tematu. Poruszony przez Doktoranta problem wykorzystania badań genetycznych w 

sporcie jest obecnie przedmiotem zainteresowania, ponieważ współczesny sport wyczynowy 

rozwinął się tak bardzo, że poszukuje się coraz to nowych metod kształtowania zawodników. 

Od wielu lat wiąże się podłoże genetyczne z predyspozycjami do wysokiej kondycji fizycznej i 

osiągania sukcesów sportowych. Zwłaszcza cechy takie jak szybkość i moc są uważane za 

cechy uwarunkowane genetycznie w porównaniu z innymi cechami motorycznymi. Z drugiej 

strony czynniki genetyczne są zaangażowane w etiologię urazów tkanek miękkich i 

funkcjonowanie układu krążenia. 

Do tej pory udało się zidentyfikować wiele elementów genetycznych związanych z 

określonymi cechami atletycznymi, a możliwe są również zmiany genetyczne. Analizując 

opublikowaną literaturę przedmiotu brane są pod uwagę trzy ważne czynniki, polimorfizm 

genetyczny wpływający na zdolności sportowe, doping genów i genetyczną skłonność do 

kontuzji. Na przykład gen ACE (Angiotensin Converting Enzyme Gene) jest jednym z 

najczęściej badanych genów w kontekście genetycznych uwarunkowań predyspozycji 

sportowych, ponieważ jest odpowiedzialny za regulację ciśnienia krwi. Natomiast gen ACTN3 

nazywany czasami „genem szybkości" został powiązany z wynikami sportowymi i fenotypem 

mięśniowym, wywiera wpływ na włókna mięśniowe typu II, zarówno A i B, które mają duże 

znaczenie w sportach szybkościowych i siłowych, takich jak sprinty czy podnoszenie ciężarów. 

Badanych jest wiele innych genów, które są potencjalnie związane z poprawą zdolności 

sportowych, a rozpoznanie specyficznych polimorfizmów genów należy do inżynierii 

genetycznej u sportowców, co jest powiązane z dopingiem genów. Identyfikuje się również 

genetyczne predyspozycje do urazów. W publikacjach wskazuje się na znaczenie 

polimorfizmów genów predysponujących do urazów więzadeł i ścięgien na skutek wpływu na 

strukturę kolagenu i macierz zewnątrzkomórkową. Trwające prace mają na celu identyfikację 

2 



tych samych genów z różnych ras i różnych płci, aby sprawdzić, czy istnieją ilościowe różnice 

rasowe lub płciowe. 

Jak czytamy w przedłożonej dysertacji coraz szersze zastosowanie genetyki w sporcie i 

aktywności fizycznej doprowadziło do rozwoju nowej dziedziny - kinezjogenomiki, powstałej 

z połączenia kinezjologii (nauka o ruchu człowieka) z genomiką (nauką o genomie). Uważa 

się, że badania genetyczne prowadzone w sporcie mogą doprowadzić do poważnych 

problemów etycznych, niemniej dziedzina ta porwała wyobraźnię zarówno opinii publicznej, 

jak i sportowców, zwłaszcza, że istnieje wiele oddziałujących ze sobą genów zaangażowanych 

w wyniki sportowe, opisywanych jako „złożona klasa genów", a sposób ich dziedziczenia 

określany jest „wieloczynnikowym". Odkrycie tych genów przy użyciu konwencjonalnych 

badań kontrolnych (asocjacyjnych) jest trudne. Ostatnie osiągnięcia oparte na genomie, 

umożliwiające wysokoprzepustową analizę SNP, są bardzo obiecujące. Potencjalnie bardziej 

ekscytująca jest dostępność w najbliższej przyszłości tańszych i szybszych technologii 

sekwencjonowania całego genomu. Badania genetyczne przeniosły się w erę genomiki, tj. 

jednoczesnego testowania wielu genów, jak podaje Guth, et al (2013) udział genów w 

kształtowaniu sukcesu sportowego bez względu na dyscyplinę szacuje się na 66%. 

Istnieją przekonujące dowody na wkład genetyczny w sprawność fizyczną, na 

predyspozycje do chorób i urazów sportowych. Testy genetyczne polimorfizmów związanych z 

wydajnością mogą stanowić nową podstawę do procesu selekcji talentów. Informacje 

genetyczne związane ze sportem mogą również pozwolić na indywidualizację treningu i 

poprawę wyników, mogą również odgrywać ważną rolę w badaniach przesiewowych przed 

uczestnictwem pod kątem urazów i ryzyka choroby. 

Dwa warianty genów, A CE I/D i ACTN3 R577X, były konsekwentnie kojarzone z 

wydajnością związaną z wytrzymałością (ACE I/I) i mocą (ACTN3 R/R), chociaż żadnego z 

nich nie można uznać za predykcyjne. Rola zmienności genetycznej w ryzyku urazów i ich 

wynikach jest rzadziej badana, ale testy genetyczne pod kątem podatności na urazy mogą być 

korzystne w ochronie młodych sportowców przed poważnymi obrażeniami. 

STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ ROZPRAWY 

Rozprawa została zredagowana w poprawnym języku polskim, liczy 147 stron, składa 

się z 4 rozdziałów, 2 streszczeń - analogicznie w języku polskim i angielskim, bibliografii 

liczącej 254 pozycji, oraz spisu rysunków, zdjęć, tabel i wykresów. 

Cytowana literatura przedmiotu obejmuje istotne pozycje piśmiennicze - prace 

oryginalne i przeglądowe z czasopism punktowanych, w zdecydowanej większości 
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anglojęzyczne (224 pozycje). Piśmiennictwo jest dobrze dobrane, aktualne, znacząca część 

pozycji literaturowych stanowią prace z ostatnich lat, co wskazuje na dobre rozeznanie 

Doktoranta w stanie wiedzy w obszarze badań genetycznych w sporcie. 

Układ dysertacji jest zgodny z wymaganiami stawianymi rozprawom doktorskim, w 

skład wchodzi 48 stron Wstępu, 18 stron - Metodologicznych podstaw badań; na 16 stronach 

opisano Wyniki badań; Dyskusja na 30 stronach podzielona została na 6 podrozdziałów. 

Praca napisana w sposób jasny, ilustrowana jest wieloma, dobrze opisanymi rycinami i 

tabelami, starannie opracowana pod względem edytorskim. 

OCENA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ PRACY 

Wstęp podzielony został na 3 tematyczne podrozdziały, w podrozdziale 1.2 i 1.3 

wyodrębniono pod-podrozdziały. Doktorant we Wstępie w rozdziale 1.1. uzasadnia 

konieczność prowadzenia rekrutacji utalentowanych dzieci do różnych dyscyplin sportu, 

kształtowania u nich cech pożądanych w danej dyscyplinie sportu. Doktorant zwraca uwagę, że 

duży nacisk na rozwój utalentowanych sportowców gwarantujących sukces danej dyscypliny 

sportu, sukces drużyny czy zespołu wiąże się z poszukiwaniem nowych metod określania 

predyspozycji młodego człowieka do uprawiania określonej dyscypliny sportu. Stąd 

przywiązuje się coraz więcej uwagi do badań genetycznych. W konkluzji podrozdziału 1.1. 

Doktorant podkreśla, że przedkładana dysertacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy test 

genetyczny oparty na dwóch najczęściej określanych polimorfizmów w genach ACE oraz 

ACTN3 jest rzetelny oraz wskazać rekomendacje do stosowania u polskich sportowców. 

W podrozdziale 1.2. podzielonym na 7 pod-podrozdziałów opisano tradycyjne metody 

diagnostyczne wykorzystywane w przeszłości i obecnie w sporcie. Pod-podrozdział 1.2.5. 

Doktorant poświęcił opisaniu stosowanych dotychczas testów genetycznym w sporcie, 

wskazując, że jest to obszar badań generujący szereg pytań i wątpliwości, a przedstawiona do 

recenzji dysertacja jest, tu cytat str. 18:,próbą rozwiązania przynajmniej części z nich". 

W dalszej części tego podrozdziału Doktorant opisuje korzyści jak i zagrożenia 

związane z wprowadzeniem testów genetycznych w sporcie. Ten podrozdział zdaniem 

Recenzenta jest szczególnie ważny dla zrozumienia problemów etycznych i moralnych 

związanych z badaniami genetycznymi, nie tylko w sporcie, jest również ważny dla osób 

zajmujących się kształtowaniem przyszłych sportowców. 

W podrozdziale 1.3 Wstępu Doktorant na podstawie zgormadzonego piśmiennictwa 

opisał markery genetyczne wykorzystywane w sporcie, scharakteryzował geny ACE i genu 

ACTN3, ich budowę i lokalizację na chromosomie 17, w oparciu o bogatą literaturę 
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przedmiotu. Szczegółowo przedstawione zostało powstanie, budowa i charakterystyka 

funkcjonalna oraz potencjalne znaczenie badań genów ACE i AC7N3 w sporcie. Wartość 

teoretyczną rozprawy doktorskiej, a tym samym przygotowanie teoretyczne Doktoranta 

oceniam wysoko. 

OCENA METODOLOGII BADAŃ 

W badaniach sformułowano dwa cele badawcze i jeden cel aplikacyjny, przedstawione 

na stronie 52 dysertacji. Cel aplikacyjny badań prowadzonych przez Doktoranta wskazuje na 

możliwość zastosowania danych genetycznych uzyskanych na podstawie miejsc 

polimorficznych I/D genu ACE oraz R577X genu ACTN3 prowadzonych u polskich 

sportowców do konstrukcji diagnostycznych, mogących mieć zastosowanie w procesie doboru 

osób do sportu. W dalszej części na stronach 52 - 54 przedstawiono 3 problemy badawcze w 

postaci pytań zamkniętych i 6 hipotez badawczych. 

Badania prowadzone były w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki p.t.: „Genetyczne uwarunkowania postępów treningowych" w Instytucie Sportu w 

Warszawie pod kierunkiem doktora Piotra Żmijewskiego. Doktorant uzyskał wymagane 

przepisami zgody na prowadzenie badań, stosowanie się do obowiązujących przepisów opisał 

dokładnie na str. 55-56. 

W podrozdziale 2.2. Materiał do badań przedstawiona została charakterystyka 

badanych z podziałem na grupę badaną i kontrolną. W badaniu uczestniczyło 359 sportowców 

uczestników Mistrzostw Polski w kategoriach juniorskich lub seniorskich z minimum 5-cio 

letnim stażem zawodniczym, reprezentujących trzy dyscypliny sportowe: kolarstwo (n=139), 

pływanie (143) i podnoszenie ciężarów (77). Grupę kontrolną stanowiło 281 zdrowych 

ochotników, odpowiednio 165 mężczyzn i 116 kobiet, którzy nigdy nie uprawiali wyczynowo 

żadnej dyscypliny sportu. Szczegółową charakterystykę grupy badanej i kontrolnej wraz z 

badaniami genetycznymi opisano na str. 54-56. Materiał genetyczny pobrano badanym z jamy 

ustnej. W podrozdziale 2.3. Stosowane techniki badawcze - w sposób przejrzysty w 26 

punktach została przedstawiona procedura badawcza, co pozwala na prześledzenie postępu 

badań genetycznych. Doktorant szczegółowo opisał zasady metod reakcji PCR, elektroforezy 

kwasów nukleinowych i reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz etapy wykrywania 

polimorfizmu insercyjno-delekcyjnego (rs4646994) w genie ACE, oraz polimorfizmu R577X 

(rsl815739) w genie ACTN3, nazywanego inaczej InDel bądź DIP i są polimorfizmami, w 

których dana sekwencja jest wstawiana albo wycinana. W genomie człowieka stanowią one 

około 15-20% wszystkich do tej pory odkrytych polimorfizmów. 
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Wszystkie uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. W zależności od rodzaju 

zmiennych stosowano odpowiednie testy, np. interakcje międzygenowe (ACE x ACNT3) 

analizowano za pomocą modułu SNPassoc w wersji 1.9.2 . 

Rozdział Wyniki podzielono na trzy podrozdziały, na 16 stronach, w 4 tabelach i 15 

rycinach przedstawił Doktorant uzyskane wyniki. W podrozdziale 3.1 zaprezentowane zostały 

wyniki genotypowania polimorfizmu insercyjno-delekcyjnego (rs4646994) w genie ACE, gdzie 

wykazano, że częstość genotypów i alleli tego polimorfizmu nie różniła się istotnie pomiędzy 

grupami sportowców a grupą kontrolną. Wyniki genotypowania polimorfizmu R577X 

(rsl815739) w genie ACTN3, wykazały, że częstość genotypów, ale nie alleli, różniła się 

istotnie pomiędzy grupą sportowców w sportach wytrzymałościowych (LD) a grupą kontrolną 

dla każdego z trzech analizowanych modeli genetycznych - ogólnego XX vs, RX vs. RR; 

dominującego - RR+RX vs. XX oraz recesywnego - RR vs. XX+RX. 

Zwieńczeniem przedstawionej dysertacji jest rozdział Dyskusja, w którym mgr Paweł 

Szumiło omawia uzyskane wyniki i dokonuje ich porównania z odnotowanymi przez innych 

autorów. Dyskusja obszerna napisana na 22 stronach, została podzielona na wprowadzenie, z 

przytoczonymi ze stron 53-54 treści 6 hipotez i 6 podrozdziałów. Doktorant zaznaczył, że istotą 

prowadzonych badań była weryfikacja hipotez. Każdy z 6 podrozdziałów kończy się 

podsumowaniem potwierdzającym lub odrzucającym hipotezę. 

Z dużym znawstwem zagadnienia i umiejętnością krytycznej analizy zarówno wyników 

badań własnych jak i doniesień literaturowych wykazuje Doktorant różnice i podobieństwa z 

wynikami innych badaczy. Każdy podrozdział kończy podsumowanie wskazujące na 

„jednoznaczne" potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy. W podsumowaniu podrozdziału 4.5 

Dyskusji na str. 107 Doktorant wskazuje, iż „kompleksowa analiza kombinacji genotypów 

ACE ID i ACTN3 R577X jest najbardziej wartościowym aspektem zrealizowanych badań", 

zdaniem Recenzenta należałoby wyodrębnić treść tego podsumowania jako istotny wniosek z 

badań. 

Cała dyskusja przeprowadzona jest w sposób syntetyczny, pozwala ocenić oryginalność 

oraz nowatorstwo przeprowadzonych badań, stanowi krytyczną ocenę wyników badań 

własnych w odniesieniu do badań literaturowych. 

Została zachowana właściwa proporcja między poszczególnymi częściami rozprawy 

doktorskiej. Piśmiennictwo w liczbie 254 pozycji, jest dobrze dobrane, prezentuje dorobek 

światowy w badaniach genetycznych sportowców różnych dyscyplin. 
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Praca napisana jest w sposób jasny, ilustrowana jest dobrze opisanymi rycinami, 

tabelami, zawiera nieliczne błędy edytorskie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że badania 

asocjacyjne cech wieloczynnikowych są niezwykle trudne metodologicznie, pomimo to 

Doktorant przeprowadził je bezbłędnie. 

UWAGI RZECZOWE, KWESTIE REDAKCYJNE, PYTANIA DO AUTORA 

Podczas lektury nasuwa się kilka uwag, kwestii technicznych o mniejszym znaczeniu, 

jak również drobnych uwag o charakterze redakcyjnym. 

Oto uwagi rzeczowe i sugestie: 

1. Dysertacja nie zawiera osobnego rozdziału Wniosków i rekomendacji. Uważna lektura 

rozdziału Dyskusja pozwala na wyodrębnienie pewnych stwierdzeń, które mogłyby 

zostać wykorzystane jako wnioski lub rekomendacje, strony: 97-98; 103, 107; 108-109. 

2. Zdanie ze str. 91: pomimo licznych publikacji ukazujących wpływ polimorfizmu genu 

ACE na wyniki sportowe, liczne badania zaprzeczają takiej zależnośćf wymaga 

wyjaśnienia i przytoczenia autorów „licznychpublikacji" i „licznych badań". 

3. Nieliczne zwroty potoczne, typu: „w oczy rzuca się znacznie wyższy procentowy udział 

genotypu II w porównaniu.." str. 90; „w publikacji opartej na sportowcach" - str. 91, i 

inne, w żaden sposób nie wpływają na jakość i ocenę dysertacji. 

4. Rozprawa zawiera pojedyncze błędy stylistyczne i edytorskie, które z pewnością 

zostaną skorygowane podczas redagowania publikacji, do czego zachęcam Doktoranta z 

uwagi na aktualny i ważny problem związany z przewidywaniem kariery sportowców, 

w tym ochrony ich przed urazami. 

Pomimo tych kilku uwag natury porządkującej i precyzującej pewne aspekty rozprawy 

doktorskiej, mające na celu zwiększenie potencjału publikacyjnego, pragnę podkreślić, że nie 

zmniejszają one wartości merytorycznej zarówno przeprowadzonych badań, analiz jak i 

posumowania. Część uwag ma charakter dyskusyjny a pozostałe charakter edytorski. 

Reasumując mogę stwierdzić, że rozprawa doktorska Pana magistra Pawła Szumiło, 

dotyczy istotnego problemu związanego z rozwojem badań genetycznych w sporcie i innych 

dziedzinach, stanowi cenne źródło informacji na ten temat. 

Stwierdzam, iż przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pana magistra Piotra 

Szumiło p.t. „Zastosowanie polimorfizmów I/D genu ACE oraz R577X genuACTN3 jako 

podstawa testów genetycznych na potrzeby sportu" wskazuje, że Doktorant był bardzo dobrze 

merytorycznie i metodologicznie przygotowany do podjęcia badań naukowych dotyczących 
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trudnego problemu badań genetycznych w sporcie. W sposób rzetelny przeprowadził badania 

kliniczne, a także w sposób krytyczny ocenił wyniki badań własnych. 

Przygotowana przez Doktoranta rozprawa doktorska w pełni odpowiada kryteriom 

wynikającym z ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. 

Równocześnie pragnę stwierdzić, co następuje: 

1. rozprawa doktorska Pana magistra Piotra Szumiło pt. „Zastosowanie polimorfizmów 

I/D genu ACE oraz R577X genuACTN3 jako podstawa testów genetycznych na 

potrzeby sportu" stanowi oryginalne rozwiązanie przez Doktoranta zagadnienia 

naukowego; 

2. w przedstawionej do oceny rozprawie Doktorant wykazała się ogólną wiedzą 

teoretyczną i umiejętnością prowadzenia badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej; 

3. lektura przedłożonej pracy potwierdza umiejętności Doktoranta do prowadzenia pracy 

naukowej. 

Rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 

2003 o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 

65, poz. 595, z późn. zm). 

Wobec powyższego ma zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie Naukowej Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wniosek o 

dopuszczenie mgr Pawła Szumiło do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Szczecin, 17.08.2020 r. 
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