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Recenzja
Rozprawy osiqgnigcia

pt. ,,Wybrane nieliniowe uk+ady dynamiczne itch otoczenie w zagadnieniach fizyki
medycznej" oraz dorobku naukowego, dydaktycznego iorganizacgnego

dr. in2. Teodora Buchnera

Niniejsza recenzja zosta+a opracowana na zlecenie Dziekana Wydzia+u Fizyki Politechniki
Warszawskiel, prof. dr. hab. Miros+awa Karpierza jako nastgpstwo decyzjiCentralnej Komigi
do Spraw StopniiTytu+6w z dnia 07.1 1.2019 (Nr BCK-V-L-9102/19) powo+uj4cej sk+ad
recenzent6w w przewodzie habilitacgnym dr. in2. Teodora Buchnera. Dokumentacja spe+nia
wymogi formalne przeprowadzenia postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

1. 0cena osi49ni€cia naukowego
Osi49nigcie naukowe przedstawione przez dr in2. Teodora Buchnera jest zatytu+owane

Wybrane nieliniowe uk+ady dynamiczne itch otoczenie w zagadnieniach Hizyki medycznq
i ma forma monotematycznego cyklu 9 publikacji. Osiem z nigh ukaza+o sig w czasopismach
z misty JCR o wsp6+czynnikach IF od 0,671 do 2,188, a jedna -- w materia+ach konferencji
indeksowanq w bazie WoS. Trzy z publikacji sq jednoautorskie, pozosta+e powstab '
w zespo+ach badawczych z+o2onych z nizyk6w ikardiolog6w warszawskich, na lifcie autor6w
polawiajq sig te2 dwal badacze zagraniczni. W publikacjach wieloautorskich wk+ad ilofciowy
Habilitanta waha sig od 25 do 80%, co jest potwierdzone ogwiadczeniami wsp6+autor6w. Jego
wk+ad merytoryczny jest we wszystkich przypadkach niezbgdny, istotny izawsze polega na
syntezie wiedzy kardiologicznd z matematykq imodelowaniem system6w.

Praia I (najwczegniejsza z pram wchodzqcych w sk+ad osiqgnigcia) opublikowana
w czasopifmie o IF >2 przynosi bardzo istotny pomys+ iznacz4cy wk+ad Habilitanta, jest te2
najlepiej cytowana. Zadziwi44ce jednak, 2e praia 2 (p62niejsza o 2 lata), uwa2ana za
kontynuac:jg pram iopublikowana w czasopigmie o IF -l jest cytowana zaledwie jednokrotnie.
Trzecia z pram (o numerze 3) zawiera 50% wk+ad Habilitanta iprzynosi odkrycie faktu, 2e
sprzg2enie rytmu serra z oddechem zapewnia proporqg rytmu tych zjawisk, podczas, gdy bez
sprzg2enia rytmy te r62niq sig zdecydowanie bardziej. Stwierdzenie, 2e sprzg2enie rytmu
serra z oddechem jest g+6wnym 2r6d+em zmiennogci togo pierwszego jest wprawdzie do96
powszechnie znane jako arytmia oddechowa, jednak Habilitant uzyska+ to zjawisko
w proponowanym modelu. W mold ocenie wartogciowa jest r6wnie2 kolqna, tym razem
samodzielna praca Habilitanta (nr 4) majqca na celu modelowanie dwukierunkowego
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sprzg2enia oddechowo-sercowego. Dziwi trochg, 2e choc interesujqca iprzedstawiona na
gruncie solidnych podstaw Hlzjologicznych imatematycznych - nie wzbudzi+a wigkszego
zainteresowania grodowiska, modelowaniem HRV z4muje sig kilkanagcie grup badawczych
na gwiecie. Winig tu jednak Habilitanta za nietrafny wyb6r s+abego ile2qcego na uboczu
kardiologii czasopisma. Kolqna praia (nr 5) zosta+a opublikowana w j. polskim wsp61nie
z prof Zebrowskim (udzia+ Habilitanta 70%) na +amach Kardiologia Polska wchodzqcego
w6wczas (2010) dopiero na lists A. Tak2e iona nie wzbudza zainteresowania czytelnik6w,
ale jest to artyku+ poglqdowy, napisany jgzykiem deco fllozonicznym icho6 zgadzam sig
z przedstawionymi poglqdami Habilitanta, trudno znale26 tam wiedzg, na kt6rej mogliby
budowa6 lekarze. a tym bardziq technicy. Kolqna praia oznaczona numerem 6 to publikacja
w materia+ach konferencljnych IEEE-EMBS. To flagowa konferenqa in2ynierii
biomedycznel (a przynalmniej jej elektro-informatycznq ga+gzi), na dodatek praia jest
samodzielna, co potwierdza odpowiedzialno96 Habilitanta za ca+o96 bada6 itregci, wyb6r
w+agciwy, temat interesujqcy, co potwierdza 5 cytowa6. Jake mankamenty tej pracy muszg
jednak wskaza6 powtarzanie w+asnych wczegniqszych tregci(cho6by z 4.), trzy
autocytowania (co psuje itak jui nienajlepszq statystykg rozpoznawalnogci prac wchodz4cych
w sk+ad osi49nigcia) iniewielk4 objgto96 (narzuconq przez organizator6w do 4 stron). Praia
oznaczona nr 7 (z 20 12 roku) jest pofwigcona modelowaniu dynamiki uk+adu naczyniowego.
Habilitant zauwa2a, 2e regulacja oporu naczyniowego jest istotnym elementem systemu
kr42enia i(wraz z podopiecznym magistrantem) bada istnienie sprzg2e6 rytmu serra z salami
skurcz6w miggni6wki tgtnic. To dobra praia, oparta na solidnych za+o2eniach i(tym razem)
opublikowana w dome dobrym czasopigmie: IF>2 ibardzo w+agciwym ze wzglgdu na tread.
Niestety itym razem praia doczeka+a sig zaledwie dw6ch cytowa6 pozostawiajQC problem
arytmiinaczyiq krwionognych bez odzewu.

Po tq pracy, a2 do koldnej publikacjiw 2017 roku nastgpuje 5 lat przerwy(!). Ostatnie
dwie publikaqe w cyklu, to prace 8 i9. We wczeiniqszq z nigh Habilitant we wsp6+pracy
w Wojskowym Instytutem Medycznym podqmuje ponownie temat sprzg2enia sercowo-
oddechowego, tym razem jednak z uwzglgdnieniem dodatkowego czynnika cignienia krwi.
Na tq podstawie, dzigki dostgpowi do danych klinicznych. zaproponowano indeksy kliniczne
oparte na pomiarach rytmu serca irytmu oddechu. To bardzo warne przeniesienie pram
modelowych do przysz+ej praktyki lekarskiq. Praia ma obecnie 6 cytowafi(w dwa lata), co
jest powy2q liczby spodziewanq na podstawie wsp6+czynnika IF = 2,246 czasopisma
Physiological Measurement. P62niqsza z pram jest jednoautorska z 20 1 8 roku inie doczeka+a
sig jak dotqd wzmiankowania mime opublikowania w dobrym czasopigmie. Habilitant
przedstawia w nid model matematyczny Wjagniajqcy fluktuacje rytmu w pozyqi le2qcej,
potwierdzony w badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w ogrodku zagranicznym.
Niestety, po przeczytaniu artyku+u nie potrafig wskaza6 jakie konkretne informacje mogb'by
by6 przydatne lekarzom lub technikom. Mode zbyt szabo zaznaczony jest praktyczny
potenqa+ przeprowadzonych bada6, wreszcie - maim zdaniem - trochg brakuje opisu
eksperymentu (numerycznego) i jego ilogciowych rezultat6w. To zreszt4 uwaga og61na:
w2adnel z 9 publikacji sk+adajqcej sig na Osiqgnigcie nie znalaz+em tabelarycznego
zestawienia ilogciowych rezultat6w eksperymentu.

W mojej ocenie Habilitant porusza warne zagadnienia modelowania zjawisk
regulacgnych w krwiobiegu z uwzglgdnieniem trzech zasadniczych czynnik6w: rytmu serra,
rytmu oddychania imechanizmu regulacjioporu obwodowego naczy6. Zagadnienia te mo94
by6 przydatne do przewidywania przebiegu chor6b zwi4zanych z krq2eniem, stanowi4cych
g+6wny czynnik fmiertelnofciw krajach rozwinigtych, iproponowania adekwatnych terapii.
Niestety, prace Habilitanta s4 szabo cytowane: z dziewigciu dwie nie majq cytowa6 wcale,
jedna - jedno, dwie - dwa, oraz po jednq: 4, 5, 8 i27 cytowatq (w sumie: 47). W publikacji
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n4lepiej cytowanq nazwisko Habilitanta znajduje sig w grodku lusty ogmiu autor6w. Place
samodzielne SQ, ale nie wzbudzajq szczeg61nego zainteresowania: publikacja nr 5. majqca
pigs cytowa6 pochodziz materia+6w konferenqiIEEE-EMBS(2011).

Do oryginalnego wp+ywu Habilitant na rozw61 nauki zaliczam:
' kompleksowe, wielonarzqdowe i wielomodalne podqfcie do zagadnienia dynamiki

cifnienia i przep+ywu krwi,
e bardzo kompetentne poszukiwania konkretnych patologii bod2coprzewodnictwa

w proponowanych modelach,
e potwierdzenie niemonotonicznd zale2nogci mechanizmu stymulowania

obserwowanego jake paradoks wagalny,
e wykazanie mo21iwogci stosowania rytmu serra (parametru stosunkowo +atwo

mierzalnego) do oceny patologiipozornie odleg+ych od diagnostyki serra,

Uwagi polemicznejakie nasuwajq sig w odniesieniu do osiqgnigcia sq nastgpqqce:
Proponujg nie zawg2a6 poszukiwa6 indeks6w klinicznych jedynie do miar z+o2onogci
modelu, by6 mode np. wzorce sekwencji interwa+6w r6wnie2 niosq informacje
identyfikuj4ce poszczeg61ne czynniki wp+ywu na rytm serra
Dostrzegam u Habilitanta ipopieram idea stosowania prostych modeli, jednak ich
wada, jake jest utrata kontroliw przypadku, gdy problem jest 21e zdeniniowany, nie
zosta+a nigdzie zauwa2ona, ani przedyskutowana. W tych przypadkach nawet
nieznaczne zmiany drugorzgdnego parametru majQ istotny wp+yw na wynik ko6cowy
symulacji.

Mam jeszcze dwie uwagi formalne dotycz4ce osiQgnigcia:
Jest to pierwsza dokumentaqa, w kt6rej widzg odwrotnie chronologiczny porz4dek
sortowania osi49nig6. Nie rozumiem powodu przggcia takiego porz4dku, natomiast
z Qa+4 Dewnogci4 utrudnia on Dracg recenzentowj:.
Nie rozumiem djaczego kandydat nie lokuje swego dorobku w dyscyplinie in2ynieria
biomedyczna (a nawet w jednym ze zda6 autoreferatu dystansuje sig od podejgcia
in2ynierskiego). Jestem wigcd ni2 przekonany, 2e zaprezentowany dorobek dotyczqcy
modelowanie struktur 2ywych mich wzajemnych oddzialywafi idealnie wpasowuje sig
w dyscypling in2ynieria biomedyczna, co wigcd, stanowi jq integralnq czg96. Nie
podwa2am jednak decyzji kandydata - mam nadziejg, 2e fizyka, jako matka
wszystkich nauk technicznych, zechce r6wnie2 uzna6 dorobek Kandydata jako
wartogciowy.
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2. Ocena przebiegu kariery i dorobku naukowego
Dr in2. Teodor Buchner koiqczy+ studia w zakresie fizykiiuzyska+ tytu+ magistra

in2yniera na Wydziale Fizyki Technicznd iMatematyki Stosowanej Politechniki
Warszawskiej w 1995 roku. W 2002 roku ten sam Wydzia+ nadal mu stopie6 naukowy
doktora nauk fizycznych za rozprawg dotyczqc4 dynamiki symbolicznejilokalnych miar
uporz4dkowania w wybranych uk+ad6w dynamicznych. Doktor Buchner pracqe na Wydziale
Fizyki Politechniki Warszawskiej poczqtkowo na stanowisku asystenta sta2ysty a po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora na stanowisku adiunkta. Tytu+ pram magisterskiei
i doktorskiej wskazujq na zainteresowanie Habilitanta nieliniowymi uk+adami dynamicznymi
oraz tematykQ flzjologii, a w szczeg61nogci kardiologii. W swq karierze pracowa+ przede
wszystkim w pracowni Fizyki Uk+adu Krq2enia na Politechnice Warszawskiq wsp6+pracujqc
z PracowniQ Holterowskq Instytutu Kardiologiiw Anime oraz Pracowniq Test6w
Pionizacyjnych szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
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Analiza autoreferatu graz przypis6w bibliogranicznych publikacji wchodzqcych w sk+ad
osiqgnigcia prowadzi do wniosku, 2e habilitant jest osobq oczytanq ibiegle poruszqqcq sig
wtematyce regulacji uk+adzie krq2enia, a tak2e dojrzab'm badaczem samodzielnie
poszukujqcym wiedzy na styku dyscyplin iwsp6+pracujqcym z r62nymi zespo+ami. Poza
publikacjami wchodzQcymiw sk+ad osiQgnigcia, habilitant zajmowa+ sig kilkoma
zagadnieniami dotycz4cymi uk+ad6w dyskretnych z op62nionym sprzg2eniem zwrotnym oraz
lokalnych miar symbolicznych. By+ tak2e in2ynierem klinicznym w Klinice Rytmu Serca
Instytutu Kardiologiiw Anime. Wsp6+praca ta zaowocowa+a implementacj4 licznych
procedur eksperymentalnego oprogramowania do analizy EKG oraz serif publikaqi
naukowych dotyczqcych np. wykrywania obecnogci p62nych potenclja+6w komorowych. Po
uzyskaniu stopnia doktora, Habilitant pracowa+ w Zak+adzie Dynamiki Uk+ad6w Z+o2onych.
Uczestniczy+ w badaniach jake cz+onek zespo+u dbaj4cy o jak najgciglqsze zwiqzki
modelowania matematycznego z rzeczywistogci4 fizjologiczn4, co mia+o na celu bezpogredni4
u2yteczno96 prowadzonych bada6 dla lekarzy klinicyst6w. R6wnie2 w tym zakresie
tematycznym Habilitant prowadzi badania wraz z dwojgiem doktorant6w pozostajqcych pod
jego opiek4 naukowq, a tak2e proponqe tematy pram dyplomowych magisterskich
i in2ynierskich studentom macierzystej uczelni.

Innym obszarem Zainteresowanie habilitanta jest badanie kardioimpedancji jake techniki
nieinwazyjnej oceny rzutu serra. Wsp6+pracuje z Wojskowym Instytutem Medycznym,
publikuje referaty w materia+ach konferencgnych oraz nadzoruje prace dyplomowe
student6w.

Habilitant kontynuuje r6wnie2 wsp6+pracg z Pracowni4 HolterowskQ Instytutu
Kardiologiiw Anime, co skutkuje szeregiem kolejnych publikacji dotyczqcych analizy
za+amka QT w sygnale elektrokardiograficznym, a tak2e kontraktem z firms Del-Mar
Avionic. Wynikiem tq dzia+alnogci by+a implementacja pigciu koldnych pakiet6w
oprogramowania wspomagay4cych analizy: (1) odcinka QT, (2) sygna+6w zmiennogci rytmu
serra, (3) p62nych potencja+6w komorowych, (4) metody turbulencji rytmu serca graz
(5) bezdechu sennego. Ponadto habilitant by+ jednq z os6b wspieraj4cych powstanie rodzimej
army Medicalgorithmics produkujqcd oprogramowanie dla elektrokardiografii. Habilitant
wsp6+pracuje tak2e z Klinikq Nadcignienia Tgtniczego Instytutu Kardiologiiw Anime, dla
kt6rq zaimplementowa+ szereg metod obliczeniowych wykorzystywanych nastgpnie
wlicznych publikacjach lekarskich. Wsp6+praca ta umo21iwi+a tak2e zgromadzenie
unikatowego zbioru danych dotyczqcych pacjent6w z zaburzeniami snu inadcignieniem
tgtniczym.

Doktor Buchner prowadzi tak2e badania w zakresie technik pomiarowych do analizy
biopotenqa+6w z Gda6skim Uniwersytetem Medycznym oraz z warszawskim Centrum
Medycznego Kszta+cenia Podyplomowego. Innym obszarem zastosowafl zainteresowa6
habilitanta jest kryptologia, w kt6rej obecnie prowadzi dzia+ania uwieihczony dwoma
wystqpieniami konferencgnymiipracg dyplomow4 in2ynierskq.

Habilitant jest tak2e zatrudniony na stanowisku specjalisty w flrmie Exatel obs+uguj4cej
pa6stwowe +qcza telekomunikacyjne iwykorzystuje tq pozydg do prowadzenia wsp61nych
dzia+a6 na styku uczelniibiznesu. Obecnie nadzoruje ikoordynuje realizacjg bada6
przemys+owych w dw6ch projektach, z kt6rych jeden realizowany jest z Politechnik4
Warszawsk4.

Dane bibliometryczne Habilitanta, w szczeg61nofci indeks Hirscha 6 graz liczba cytowa6
publikacjiwed+ug bazy Web of Science r6wna 1 13 (w tym bez autocytowa6 99) odpowiadajq
oczekiwaniom wobec kandydat6w na tym etapie rozwoju naukowego.

Habilitant brat udzia+ w 1 0 projektach badawczych projektach badawczych pe+ni4c role
wykonawcy, trzykrotnie kierownika zadania lub koordynatora dzia+a6 organizacyjnych.
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Dr Buchner nie brat udzia+ w komitetach redakcyjnych aniw radach naukowych
czasopism. Nie znalazlem r6wnie2 informacjio zapraszaniu Go z wyk+adami na renomowane
konferencje migdzynarodowe. Systematycznie jest recenzentem 13 czasopism z listy JCR
i czterech konferencji, natomiast sporadycznie recenzuje wnioskio badania naukowe.

Pomimo szerokich zainteresowa6 badawczych pewnym mankamentem dorobku
Habilitanta jest niewielki udzial w pracach migdzynarodowych (lub zagranicznych) zespol6w
badawczych, Wjazd6w studyjnych, projekt6w migdzynarodowych. Nie zosta+ zaproszony
z wyk+adem (mimo ciekawej tematyki bada6), nie jest zapraszany do gremi6w redakcyjnych
czasopism naukowych. Nie by! kierownikiem badai finansowanych w drodze konkursu ze
frodk6w publicznych. Nie znalazlem te2 infomlaqio patentach.

3. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
Pan dr in2. Teodor Buchner sprawye opiekg naukowt} nad trojgiem doktorant6w,

wjednym przypadku jest powolany na ftinkcje promotora pomocniczego. Opiekuje sig tak2e
pracami magisterskimi wykonywanymi na wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej: 18
pram dyplomowych magisterskich il 3 pram dyplomowych in2ynierskich. Wszystkie te prace
dotycz4 albo pomiaru fizjologicznych albo modelowania zale2nogci fizjologicznych przy
pomocy uk+ad6w nieliniowych.

Do charakterystycznych lech dorobku Habilitanta zaliczam (i pozytywnie oceniam)
systematyczne wyst4pienia na sympozJum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnd Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, a tak2e organizowanie, przewodniczenie segom
i systematyczne wystgpowanie na konferencjiCardiology Meets Physics and Mathematics.

Habilitant by+ wielokrotnie nagradzany nagrodami zespolowymil lub 2 stopnia rektora
Politechniki Warszawskiej za osi49nigcia naukowe (dziwi brak nagr6d indywidualnych).

Doktor Buchner bierze udzia+ w pracach:
e Polskiego Towarzystwa Fizycznego,

Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej ,
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz

e Information System Security Association.
Dorobek dydaktyczny jest deco skromniejszy ni2 typowy dla pracownik6w uczelni

technicznej ubiegaj4cych sig o stopiei doktora habilitowanego choc oczywigcie wysoko cenig
opiekg nad studenckim kolem naukowym (tyko przez rok?). W dorobku organizacyjnym brak
fiinkcji przewodniczenia gremiom, zespo+om. Formalnie dr Buchner pelni+ przez lata tylko
jednq ftnlkqg organizacyjn4, ale zaliczam tu tak2e opiekg nad praktykami studenckimi
i kierowanie Laboratorium Elektrofizjologii.
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4. Wniosek koicowy
Dorobek naukowy, dydaktyczny iorganizacyjny dr. in2. Teodora Buchnera jest sp6jny

i zwiqzany z modelowaniem zale2nogciw ukladzie krq2enia. Osiqgnigcia naukowe, pomimo
kilku mankament6w s4 rzetelne, Habilitant wykazuje sig znacznq samodzielnogci4
w podejmowaniu temat6w badawczych izapoczqtkowa+ jui tworzenie wlasnego zespo+u
naukowego. Dorobek organizacyjny jest solidny -- jego czg96 plasuje sig w kardiologii, mode
tylko osi49nigcia dydaktyczne sq deco poni2ei wartogci typowych dla pracownik6w
akademickich, ale itu na korzy96 Habilitanta zaliczam wci49anie student6w w zagadnienia
naukowe.

Podsumowjqc argumenty przytoczone wy2ej stwierdzam, 2e przedstawione Osiqgnigcie
spe+nia wymagania Ustawy o Stopniach Naukowych iTytule Naukowym ipopieram wniosek
o nadanie dr. in2. Teodorowi Buchnerowi stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych
w dyscyplinie fizyka.
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