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R e c e n z j a

rozprawy doktorskiej pani mgr ini. Karoliny G6rnej,

pod tytulem ,,Neuronowa anariza obrazu w procesie identyfikacji wybranych twor6w
funkcjonalnych jajnik6w kr6w mlecznych"

Rozprawa wykonana zostala na wydziare Rolnictwa i Bioin2ynierii i Instytucie
In2ynierii Biosystem6w uniwersltetu przyrodniczego w poznaniu. Jej promotorem byl prof.
dr hab. inZ. Piotr Boniecki, promotorem pomocniczym natomiast dr in2. Maciei Zborowicz.

Ocena formalna

Praca liczy wraz z literatur4 8r stron. calosi podzielonajest na 1l czgsci, przy czym piemvsza

obejmuje wstep (strony 4-7) kolejne - przegr4d literatury (strony od g do 34), cel i zakres
pracy (strony od 36 do 37), material i metodykg badawcz4 (od strony 3g do 52), wyniki badan

- od strony 53 do 61, podsumowanie oraz wnioski, kt6re zanieszczono na odp. - stronach 62
i 63 oraz literaturQ (strony 64 do 73). Spis ilustracji, tabel i streszczenia w jgzyku polskim i
angielskim zamieszczono na stronach od 74 do g I . wszystkie wymienione rozdziary
zachowuiq wlasciwe proporcje, chocia2 brak klasycznej dyskusji, bEd4cej swoist4
konfrontaci4 uzyskanych wynik6w z rezultatami przedstawianymi w pracach innych autor6w
pozostawia pewien niedosyt. Mo2riwym wy'tlumaczeniem moZe by6 wyi4tkowo skromny
wachlarz takich prac.

Literatua 2r6dlowa obejmuje 95 pozycji z czego 43 powstaly przed rokiem 2009, - 40 w
latach 2010-2015 oraz - 6 w latach 2016-2019. Szesidziesiqt szes6 prac wydano w jgzyku
angielskim, pozostale l5 w igzyku polskim. Niewielk4 czgsi stanowi4 doniesienia
kongresowe spis uzupelniono o 5 2r6del intemetowych. og6lnie nalezy stwierdzii, ze

literatura zostala starannie wyselekcjonowana i oparta o aktualne, najnowsze opracowania.

w spisie ilustracji przedstawiono listp 19 rysunk6w (zwykle opisywanych slowem ,,rycina,, -
raczej, niL,,rysunek"), kt6re uzupelniai4 praca. Tytuly trzynastu tabel natomiast zawarto w
rozdziale,,Spis tabet".



Rozdzial ,,streszczenie" zawiera obszeme podsumowanie przeprowadzonych badari.

Ocena merytoryczna

Wspomaganie procesu decyzji jest jednym z istotnych element6w rozwoj u

wspdlczesnej diagnostyki, w tym - diagnostyki obrazowej. pewna omylnodi i subiektywmosi

oceny czlowieka, nawet przy ustawicznie doskona.lonej jakosci aparatury badawczej i stale

nabywanym doswiadczeniu sprawia, 2e elementy sztucznej inteligencji, do kt6rej zalicza sig

m.in. analizg tekstury obrazu cyfrowego czy modelowanie neuronowe znajdui4coraz szersze

zastosowanie w wielu dyscyplinach nauki oraz co wazniejsze - praktyce biomedycznej,

weterynaryjnej i rolniczej. Dosi dodai, 2e analizg tekstury obraz6w ultrasonograficznych

wykorzystywano do oceny ryzyka wystgpowania nowotworu piersi u kobiet, chor6b pluc, w
tym schorzeri oskrzelik6w, zapalenia pluc i raka pluc, kwalifikacji chor6b wqtroby i serca. Z
kolei neuronowa analiza obraztt znalazla zastosowanie m.in. do przewidywania plonu
pszenz\rta, pszenicy i jgczmienia, prognozowaniu strat azotu z p6l, predykcji zawartosci cukru

w korzeniach buraka cukrowego, rozklad6w temperatury i zawartodci wody w produktach

rolniczych, identyfikacji wybranych szkodnik6w sad6w, klasyfikacji pomidorow

szklamiowych i wielu innych. Mniej uwagi poswigcano kwalifikacji fazy rozwoj u

konkretnych, funkcjonalnych struktur jajnikowych. U bydla cialko 26lte nale2y do najlepiej

rozpoznawalnych struktur jajnika. Tym niemniej dokiadne ustalenie fazy rozwoju lub

inwolucji tego organu, z wyi4tkiem okresu pelnego rozwoju tej struktury, napotykai moze na

pewne trudnosci. w efekcie blgdnej diagnozy dojsi moZe do nieuzasadnionej ingerencji

hormonalnej, wzglgdnie ustalenia nieprawidlowego leczenia. w takich pnypadkach

zastosowanie systemu pozwalajqcego na wladciwe rozpoznanie oraz podjgcie jednoznacznej

decyzji' wydaje siE szczeg6lnie uzasadnione i cenne. rstot4 rzeczy wydaje sig jednak

stworzenie - poprzez opracowanie odpowiedniego programu uczqcego - systemu

matematycznego, a nastppnie jego rzeczywista walidacja. zadania tego podigla siE z
powodzeniem Autorka pracy. w przeglqdzie pidmiennictwa Autorka przedstawila nie tylko
zasadniczy sens zagadnienia, ale i bogaty przekr6j moZliwosci wykorzystania sztucznych

sieci neuronowych. wykazala sip tak2e bogat4 wiedz4 odnojnie do fizjologii rozrodu oraz

ultrasonograficznej oceny r6znych twor6w struktury iajnika. pracE uznajg za w pelni

uzasadnion% a bior4c pod uwagp koniecznosd wyboru - na drodze doswiadczalnej

wlasciwego narzEdzia analitycznego - za oryginaln4. R6wnoczednie pr6bE wl4czenia

nowoczesnych metod badawczych w obszar diagnostyki weterynaryjnej, w tym bujatryki ,
uwazam za ciekaw4 i inspirui4c4. Teza i cel pracy sq przemyslane i jasno sformulowane a



szereg podzadari moze byd zaczttkiem kolejnych, interesui4cych badari. praca jest

dopracowana metodycznie, zgromadzone ultrasonogramy liczebnie imponui4ce a analizy

matematyczne dobrze udokumentowane. Bardzo szczeg6lowo Autorka opisala pozyskiwanie i
obr6bkE danych empirycznych, budowq zbior6w uczqcych, generowanie zbioru modeii

klasyfikacyjnych, testowanie sztucznych sieci neuronowych oraz identyfikacjE optymalnego

modelu neuronowego. Liczne ilu stracje i wykresy zawarte w rozdziale ,,wyniki badan"

pozwalai4 zroztmiec wagg zagadnienia i podnosz4 walory opracowania. wnioski

odpowiadaj4 na pytanie postawionym w tezie, s4 wywazone i syntetyczne. RozprawE czyta

sig z duZym zainteresowaniem, jej styl jest plynny, fachowe okredlenia nie mEcz4 nadmiarem

fachowych informacji, daiqc cz1'telnikowi satysfakciE czerpaatE z podeg2ania za tokrem

mySlenia jej Autorki.

Reasumuj4c, opracowanie jest oryginalne i warto:iciowe a jego Autorka wykazala siq

w pelni wymaganymi predyspozycjami naukowymi.

Niedociqgnigcia pracy

Praca posiada drobne mankamenty. Na stronie 6 Autora podaje, ze cyt.: Aby uzyskai lepszy

potencjal rozrodczy samic wykorzystuje sig badania z zakresu endokrynologii rozrodu i

biotechniki zarodka" Pewnie proSciej byloby napisa6, Ze ,,wykorzystuje siE biotechniki oraz

hormonalne sterowanie rozrodem". Nieco ni2ej (wiersz 11 1 12) - nie wydaje sig by

nltrasonografia - jako taka - miala znaczqcy wplyw na hodowlg bydla (ak chce tego

Autorka). Truizmem jest takze twierdzenie, ze w stadach nastawionych na produkcjp mleka

,,pnewaza(, powinny samice". Nie jest takZe fachowym okreSlenie ,,moment cyklu

rujowego". Daleko lepiej brzmi ,,faza cyklu rujowego". Podobnie miqZsz cialka 26hego - nie

jest widoczny na obrazie USG w postaci szarych pasm, a raczej drobnych punkt6w o r62nej

(niekiedy) skali szaro3ci. Liczne sq tak2e niedcislo5ci slowne. Przykladowo - trudno raczc.;

,,zidentyfikowai" - ,,brak ciEZy" (str. 9., wiersz 7 od dolu), albo, 2e cyt. ,,Te dwie cechy

morfologiczne s4... dobrymi charakterystykami. . . " (str. 10. wiersz 2). Nie ma takZe

,,mobilnych ultrasonograf6w" - choi termin ten jest zroztmialy, s4 natomiast ultrasonografy

,,przeno6ne" (portable) (str. 11. wiersz 6). W rozdziale podsumowanie zzznaczyLbym takZe

v"yrainiej o co w procesie klasyfikacji cialek 26ltych chodzi (str. 34, wiersz 5 od dotu). Czy ta

klasyfikacja dotyczy struktury cialka 26ltego: tu kompaktowe lub z jamk4 czy tez jest raczei

pr6b4 oceny fazy rozwoju cialka 26ltego. Co ciekawe kilka zdair p62niej (str. 35, wiersz 4).

Autorka do takiego stwierdzenia dochodzi sama - cyt. ,,w szczeg6lnodci w kontekdcie



osi4gniQtego (przez cialko 26lte) stadium rozwojowego" Koniec cytatu. podobnie dalej - str.

35, wiersz 6) wydaje sig malo prawdopodobne by na podstawie badania USG moZliwe byro
jednoznaczne stwierdzenie - clt. ,,na kt6rym etapie rozwojowym znajduje sig dana kowa',
jak chce tego Autorka pracy.

w rozdziale ,,material i metodyka badawcza" nie wydaje siq celow4 sznzegbLowa

charakterystyka k6w rasy polskiej holsztyrisko-fryzyj skiej , z zaznaczeniem ich wydajnosci,

budowy wymienia itp. Tymczasem nie opisano w jaki spos6b ustarano poszczeg6lne fazy
ewolucji i inwolucji cialka 26ltego. w moim przekonaniu nale2alo wyraZnie napisa6, ze fazg

tp wyznaczala liczba dni po rui. Dokladnie - po RUI - a nie owulacji (ak podaia Autorka).
Jak wiadomo owulacja nastppuje z pewnym op62nieniem w stosunku do rui wiasciwej. Z
pewnosci4 tez owulacja nie byla badana. Autorka nie wspomina takze, czy ultrasonogramy
pochodzily od kr6w niezacielonych, a zarem takich, u kt6rych pojawila siE kolejna ruja i
badane cialko 2olte znalazlo siE rzeczywidcie w fazie regresji, czy te2 czgs(, ultrasonograf6w

pochodzila od k6w cielnych, u kt6rych faza regresji cL nie mogla miei miejsca. Do

chochlik6w slownych nale|y z pewnodciq okeslenie, 2e badaiqcy samicE rekarz

weterynaryjny wprowadzal sondg liniow4,,do ciara zwierzEcia". pewnie okeslenie, ze sonda

wprowadzana byla per rectum brzmi (przepraszam) malo elegancko!

Blpdy merytoryczne

w pracy nie brak blEd6w rzeczowych. Dotyczq one przede wszystkim tych fragment6w

opracowania, kt6re obejmujq wiedzg z zakresu nauk weterynaryjnych i wychodz4 poza

oczywiste kompetencje Doktorantki. Na stronie g wiersz 9. Autorka wymienia cysty
jajnikowe posr6d twor6w funkcjonalnych jajnika, co nie jest prawd4. Nie jest takze prawdfu

ze progesteron wytwarza korzystne warunki do zaplodnienia kom6rki jajowej, prawd4

natomiast jest, 2ejest on niezbEdny do utrzymania przy zyciu i wzrostu powstalego w wyniku
zaplodnienia zrodka (patrz str. 8, wiersz 10 i 11). warto nadmienil, ze jednym z

wymaganych warunk6w do zaplodnienia jest kr6tkotrwaly deficyt progesteronu - tzw. okno
progesteronowe, warunkui4ce pojawienie sip rui oraz wspomniane wczesniej zaplodnienie.

Niewlasciwym jest takze uzyry przez Autorkp termin - ,,mniejsze" kom6rki lutealne,

poniewaz znane sq tylko duze i male kom6rki lutealne (str. 9, wiersz 4). Nie do korica scislym
jest stwierdzenie, 2e luteinizacjqjest proces przemiany ppcherzyka j aj nikowego w cialko 26lte
(str. 9. wiersz l2), Tak naprawdE przemianie w funkcjonalne cialko 26lte ulega6 mo2e

wyl4cznie pgcherzyk dominui4cy (PD), nie za(; ka2dy pEcherzyk jajnikowy. r,atwiej tez



przyznal, 2e kluczow4 rolE w regulacji dlugoSci cyklu rujowego pelni produkuj4ce

progesteron cialko 26lte niZ progesteron (sk4d mialby tam by6) jako taki (Str. 9, wiersz 19 od

dolu). Podejrzewam tez, Ze wielkoSd cialka 26ltego ma wplyw raczej, na ,,wskaZnik c iqzy" niz

jak to ujgta Autorka - ,,liczbg ci4z" (str. 10. wiersz 8). Wskaznik ciaS2y oznacza w tym

przypadku odsetek kr6w zacielonych po inseminacji lub kyciu i takie jego znaczenie ma w

pracy istotny sens. Drug4 moZliwoSciq bylo badanie zwiryku pomigdzy Srednic4 ciatka

26ltego a prawdopodobiefstwem wystqpienia ci42y. w obu przypadkach jednak nie chodzi tu

o liczbE ci4.z. Na stronie 13, wiersz 15 podano, ze,,cykl rujowy trwa u kr6w 21-28 dni ze

Srednim odchyleniem (tu nie bardzo wiadomo od jakiej warloSci) 2,33 dnia,'. Szkoda, Ze nie

podano 2r6dla tej informacji. W rzeczywistoSci dlugoSi cyklu rujowego wynosi od 2l do 24

dni. Na stronie 14 wiersz 5 od g6ry podano, 2e cyt. ,,maksymalne rozmiary cialka Ldltego

wynosz4 20 - 30 mm". W rzecz).wistoSci cykliczne cialka 2ohe mog4 osiqgai nawet 45 mm.

Srednicy. W tej sytuacji rozmiary cialka 26ltego podane w tym fragmencie pracy nale2aioby

uznat raczej za rozmiary przeciEtne niZ maksymalne. Z obowi4zku Recenzenta nalezy takze

dodai, Ze jedna z cy'towanych publikacji (pozycja 34) opublikowana zostala w jgzyku

polskim, natomiast w spisie literatury zamieszczonojej anglojgzyczny tytul.

Z pozostalych uwag. Nie ma potrzeby umieszczania terminu (summary) za polskim tl.tutem

,,streszczenie" skoro dalej ,,summary" figuruje jako osobny rozdzial. Dla przejrzystoSci

streszczenie w jgzyku angielskim powinno siE zaczynac od nowej strony. Wskazanym byloby

zamieszczenie sl6w kluczowych pod streszczeniami w j Ezyku polski i angielskim. Generalnie

streszczenie jest jednym z istotniejszych element6w pracy, a dobre jego napisanie znamionuje

prawdziwego mistrza. W tym przypadku mogioby by6 kr6tsze i bardziej esencjonalne. W

obecnej postaci niezbgdne byloby usuniEcie fragment6w opisowych, bgdqcych powt6rzeniem

treSci przedstawionych w przegl4dzie piSmiennictwa. Zdumiewa, ze w streszczeniu nie

znalazly sig: 1) jasno i jednoznacznie sformulowany cel badari, 2) czyelna metodyka z tu np.

podan4 liczb4 ocenianych obraz6w ultrasonograficznych i 3) kr6tkie podsumowanie - jako

synteza plyn4cych z badah wniosk6w.

Te wykazane powy2ej nieliczne uchybienia nie maj4 jednak wplywu na pozytywne oceng

pracy

W podsumowaniu. Praca jest oryginalna, dojrzala, dobrze przygotowana, napisana jasnym i

zrozumialym jgzykiem. Interesuj4cy jest nie tylko pomysl badan ale i ich rzetelne wykonanie,

wymagaj qce wykonania Zmudnych analiz, celem wyszukania optymalnego rozwiqzania. Jej



Autorka znakomicie polqczyla dwie r6Zne dyscypliny, po kt6rych porusza sip z duza

swobodq. w moim przekonaniu ten aspekt zrecznego pol4czenia metod diagnostyki

weterynaryjnej z metodami neuronowego modelowania m a znaczenie wyiqtkowe i decyduje o

wartosci opracowania. w efekcie uzyskano ciekawy model - metodg - wspierania decyzji z

wykorzystaniem szeroko rozumianej sztucznej inteligencji. Dodatkowym walorem pracy jest

jej bezsprzeczny aspekt praktyczny co pozwala Lywi6 nadziejp na wykorzystanie w),nik6w

badan w szerszej praktyce weterynaryjnej.

Stwierdzam, 2e przedloimna mi do oceny rozprawa pt. ,,Neuronowa analiza obrazu w
procesie identyfikacji wybranych twor6w funkcjonalnych jajnik6w kr6w mlecznych,'

autorstwa Pani mgr inZ. Karoliny G6mej spelnia krlteria dla dysertacji doktorskich w

ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakesie sztuki z

dn. 14 marca 2003 roku (Dz. U. Nr. 65. p62n. 595 z p62n. zm. ). WnoszE zatem do Wysokiej

Rady wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w poznaniu o

dopuszczenie Pani mgr Karoliny G6mej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Prof. dr hab. Jgdrzgj M. Ja6kowski


