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Streszczenie 
Praca przedstawia przemyślenia autora, pracownika nauki z ponad 50-letnim 
stażem, na temat ogólnych zasad pracy badawczej w naukach biomedycznych. 
Autor omawia takie zagadnienia, jak wybór tematu badań, formułowanie hipotezy 
roboczej, wybór obiektu (modelu) badawczego i metod badania, interpretacja 
danych, przygotowanie pracy do publikacji; omawia także specyfikę badań 
in vitro, badań na zwierzętach i badań klinicznych włącznie ze związaną z nimi 
problematyką etyczną.  
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Abstract  
The paper presents the reflections of the author, a scientist with over 50 year 
scientific activity, concerning the general rules of biomedical research. The 
author discusses such problems, as the choice of the research topic, selection of 
the objective and experimental model, methods of the study, interpretation of 
the data and paper edition. The specific problems (including ethical problems) 
of the in vitro studies, animal experimentation and clinical studies are also 
discussed.  
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Wprowadzenie 
 

Medycyna nie tyle jest sama nauką, co jest „naukowa”. Po pierwsze 

dlatego, że podobnie jak wiele innych technologii, korzysta z osiągnięć nauk 

ścisłych - w szczególności z osiągnięć biologii, ale także fizyki i chemii. 

„Naukowość” współczesnej medycyny polega na obowiązującej zasadzie, że 

metody jej praktycznego działania muszą podlegać stałej naukowej weryfikacji. 

W ostatnich latach wprowadzono pojęcie evidence based medicine (EBM). 

Termin ten jest najczęściej tłumaczony na język polski jako „medycyna oparta 

na dowodach”. Jaeschke i wsp. [1] proponują jako polski odpowiednik 

tego terminu sformułowanie „praktyka medyczna oparta na wiarygodnych 

i aktualnych publikacjach – POWAP”. Powyższe zasady powodują, że lekarz – 

praktyk częściej niż przedstawiciele innych zawodów ma do czynienia z pracą 

badawczą, nawet jeśli sam nie jest aktywnym naukowcem. Zarazem jednak 

absolwent medycyny jest zazwyczaj słabiej przygotowany do prowadzenia 

pracy badawczej niż absolwenci innych kierunków studiów, np. chemicy, fizycy 

bądź biolodzy. Celowym wydaje się więc zwrócenie większej uwagi na ogólne 

zasady prowadzenia badań w naukach biomedycznych i temu zagadnieniu jest 

poświęcone to opracowanie. Z drugiej strony, muszę zastrzec, że ten tekst nie 

jest systematycznym wykładem metodologii nauk biomedycznych, ani też 

przeglądem piśmiennictwa dotyczącego tej dziedziny. Jest to jedynie luźny 

zbiór przemyśleń, będących ubocznym rezultatem ponad półwiecznej 

aktywności autora na polu badań naukowych w różnych obszarach nauk 

biomedycznych.  
 

Badania naukowe w naukach biomedycznych – klasyfikacja 

 

Badania naukowe w naukach biomedycznych możemy podzielić na 

podstawowe, przedkliniczne i kliniczne. Badania podstawowe mają na celu 

poznanie struktury i działania ludzkiego organizmu (jakkolwiek substytutem 

organizmu człowieka oraz ludzkich tkanek i komórek są często organizmy, 
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tkanki i komórki zwierzęce). Badania te prowadzone są bez formułowania 

bezpośrednich celów praktycznych. Jakkolwiek znaczenie nauk podstawowych 

jako źródła medycyny jest oczywiste i nie do przecenienia, to przeniesienie ich 

odkryć na obszar medycyny praktycznej jest, wbrew obiegowym opiniom, 

procesem trudnym i nierzadko rozczarowującym. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest zawodność bezpośredniego dedukowania możliwości zastosowań 

praktycznych z przesłanek dostarczanych przez badania podstawowe, a to 

ze względu na niezwykle skomplikowany charakter układów biologicznych. 

Badania podstawowe często mylnie nazywa się teoretycznymi, w istocie mają 

one najczęściej charakter doświadczalny. Badanie teoretyczne, podobnie jak 

w fizyce, polegają na badaniu pewnych modeli matematycznych 

odzwierciedlających procesy biologiczne, zwykle z użyciem specjalnych 

programów informatycznych. Określa się je jako badania in silico – dla 

podkreślenia roli narzędzia, jakim jest komputer.  

Pomostem między badaniami podstawowymi a badaniami klinicznymi są 

tzw. badania przedkliniczne. Są to badania, które mają udzielić wstępnej 

odpowiedzi na pytanie, czy hipotezy dedukowane z badań podstawowych mają 

na tyle duże prawdopodobieństwo, by mogły stanowić bez nadmiernego ryzyka 

podstawę dla badań klinicznych. W odróżnieniu od badań klinicznych badania 

przedkliniczne, często określane obecnie jako „medycyna translacyjna” 

(translational medicine) [2], są prowadzone w warunkach in vitro z użyciem 

komórek lub tkanek ludzkich bądź zwierzęcych, a także in vivo na zwierzętach 

doświadczalnych. W odróżnieniu od badań podstawowych, badania przed-

kliniczne mają mniejsze znaczenie poznawcze, natomiast są nastawione na 

potencjalne zastosowania praktyczne. Pozytywny wynik badań przedklinicznych 

nie jest jednak wystarczającą podstawą dla zastosowań w rutynowej praktyce 

medycznej, a jedynie – przy spełnieniu szeregu warunków – do zaplanowania 

i podjęcia badań klinicznych. Badania kliniczne – w odróżnieniu do badań 

przedklinicznych – prowadzone są na ludziach, zdrowych ochotnikach i/lub 

chorych, którzy na to wyrażają zgodę. Inspiracją dla badań klinicznych 

są nie tylko wyniki badań przedklinicznych, lecz także obserwacje płynące 
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„zwrotnie” z rutynowej praktyki lekarskiej; tak więc powiązania między 

badaniami klinicznymi a praktyką lekarską mają charakter dwukierunkowy. 

Są to m. in. jednostkowe obserwacje klinicystów, określane często terminem 

„danych anegdotycznych”. Jakkolwiek ich wartość naukowa jest negowana, ich 

znaczenie inspirujące jest nie do przecenienia. Mogą one także stanowić 

materiał do tzw. meta-analizy (patrz dalej). Poza eksperymentami medycznymi 

w ścisłym tego słowa znaczeniu, część badań klinicznych stanowi analiza 

dokumentacji medycznej, powstałej w trakcie rutynowego działania lekarskiego, 

a także meta-analiza. Meta-analiza polega na łącznej, ponownej interpretacji 

danych pochodzących nie z bezpośredniej obserwacji, ale z opublikowanych już 

wcześniej przez różnych autorów cząstkowych badań [3]. Podstawą do tej re-

interpretacji są najczęściej specjalne procedury statystyczne. Meta-analiza 

uważana jest za pełnoprawną formę badania naukowego i nie należy jej mylić 

z pracami przeglądowymi (przeglądy piśmiennictwa, ang. reviews). Badania 

naukowe w naukach biomedycznych, niezależnie od ich rodzaju, mają kilka 

etapów. Są nimi: wybór i sformułowanie problemu (tematu) badawczego, 

sformułowanie hipotezy roboczej, wybór obiektu (modelu) i metod badania, 

przeprowadzenie obserwacji i zebranie danych oraz ich analiza (w przypadku 

danych liczbowych analiza statystyczna), a także interpretacja uzyskanych 

wyników, czyli wnioskowanie (ryc. 1).  
 

Wybór i sformułowanie problemu badawczego 
 

Mówiąc o wyborze problemu badawczego (tematu), jesteśmy świadomi 

szeregu ograniczeń. Po pierwsze, podjęcie badań nad danym problemem 

wymaga zwykle formalnej akceptacji przez kierownictwo samodzielnej 

jednostki badawczej, w której temat ten ma być realizowany. Po wtóre, badania 

w zakresie nauk biomedycznych wymagają nakładów finansowych, i to zwykle 

znacznych – musimy więc liczyć się z wymaganiami i preferencjami sponsora. 

Po trzecie, musimy uwzględnić ograniczenia prawne i etyczne, zwłaszcza, choć 

nie tylko wówczas, gdy planowane badania mają być prowadzone 
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z bezpośrednim bądź pośrednim udziałem ludzi jako obiektu badań (do tych 

aspektów jeszcze w naszych rozważaniach powrócimy). Zakładając, że 

wzięliśmy pod uwagę wszystkie wyżej wymienione kwestie, spróbujmy 

odpowiedzieć na pytania: co badać?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Główne etapy pracy badawczej w naukach biomedycznych. 

 

Wybrany przez nas problem (temat) powinien spełniać szereg warunków, 

jeśli mamy liczyć na sukces: 

1. Problem powinien być ważny – tzn. dotyczyć ważnego odcinka 

rzeczywistości. W naukach biomedycznych oznacza to, że powinien 

mieć on potencjalne znaczenie praktyczne dla medycyny i/lub istotne 

znaczenie poznawcze.  

2. Problem powinien być dotąd nie rozwiązany lub przynajmniej nie 

w pełni rozwiązany.  

3. Problem powinien być rozwiązalny za pomocą aktualnie dostępnych 

metod badawczych. Ten warunek możemy pominąć, jeśli częścią 

naszego planu badawczego będzie opracowanie (wynalezienie) 

odpowiedniej oryginalnej metody badawczej.  

4. Problem powinien mieścić się w naszych kompetencjach. Ewentualne 
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niedostatki naszych kompetencji możemy „przeskoczyć” przez 

nawiązanie współpracy z odpowiednimi specjalistami i obecnie stanowi 

to niemal regułę; jednak nasza wiedza musi pozwalać nam na wzajemne 

zrozumienie.  

 

Czy dobrze jest, by temat przez nas wybierany budził aktualnie duże 

zainteresowanie w świecie naukowym, był innymi słowy „modny”? Z jednej 

strony takie tematy budzą większe zainteresowanie uczestników i organizatorów 

zjazdów i konferencji naukowych, redaktorów i czytelników czasopism, a także 

większy entuzjazm recenzentów dorobku naukowego. Łatwiej również uzyskać 

fundusze na ich realizację. Z drugiej strony, jeśli temat jest „modny”, oznacza 

to, że jest badany w tysiącach laboratoriów na świecie, z których wiele 

dysponuje znacznie większym w stosunku do naszego budżetem i potencjałem 

badawczym. Szanse, by je wyprzedzić lub choćby do nich dołączyć są więcej 

niż nikłe. Osobiście jestem zwolennikiem podejmowania tematów spoza 

„głównego nurtu”, opartych na oryginalnych pomysłach. Biedniejsi muszą 

liczyć bardziej na swój własny potencjał intelektualny.  

 
Hipoteza robocza 

 

Hipoteza robocza stanowi jedno lub kilka prawdopodobnych, a przy-

najmniej możliwych rozwiązań badanego problemu. Formułowanie hipotez jest 

uważane za najważniejszą technikę umysłową badacza [4]. W ujęciu sir Karla 

Poppera [5] istotą nauk empirycznych, do których bez wątpienia należą biologia 

i nauki medyczne, jest właśnie formułowanie i sprawdzanie hipotez poprzez 

próby ich falsyfikacji. ”Falsyfikowalność” hipotezy, będąca nieodzownym 

warunkiem jej naukowego charakteru, polega na możliwości zaprojektowania 

takiego doświadczenia, którego przynajmniej jeden z możliwych wyników 

prowadziłby do odrzucenia hipotezy. W jednej z wcześniejszych publikacji, 

dotyczącej hipotez w naukach biomedycznych [6], zaproponowałem cechy 

„dobrej” hipotezy. Oprócz zapożyczonego od Poppera [5] warunku 
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„falsyfikowalności”, za istotne cechy „dobrej” hipotezy uważam: 

1. Zgodność hipotezy z dotychczasowymi, dobrze udokumentowanymi 

wynikami poprzednio publikowanych badań – hipoteza powinna być 

więc oporna na falsyfikację a  priori (na podstawie danych 

literaturowych), a podatna na falsyfikację a posteriori (w konfrontacji 

z wynikami uzyskanymi po przeprowadzeniu planowanych 

doświadczeń).  

2. Doświadczenie (doświadczenia) konieczne do poddania hipotezy próbie 

falsyfikacji, powinny być możliwe do przeprowadzenia przy obecnym 

stanie technik badawczych – sprawę tę poruszaliśmy już mówiąc 

o wyborze problemu (tematu).  

Należy także unikać tworzenia hipotez „piętrowych” to znaczy hipotez, 

które opierają się na innych hipotezach nie poddanych dotąd próbom 

falsyfikacji.  

Oczywiście niektóre, skądinąd bardzo doniosłe problemy medyczne, nie 

wymagają tworzenia złożonych hipotez. I tak np. przy rozwiązywaniu problemu, 

który ze stosowanych sposobów leczenia A i B korzystniej wpływa na czas 

przeżycia chorych, mamy do sprawdzenia trzy proste hipotezy: 1) metoda A jest 

lepsza od metody B, 2) metoda B jest lepsza od metody A bądź obie metody są 

skuteczne w równym stopniu. Problem ten może być rozstrzygnięty poprzez 

porównanie dwóch zbiorów wartości liczbowych.  
 

Wybór obiektu (modelu) badawczego i metod badania  
 

Obiekty biomedycznych badań podstawowych są bardzo zróżnicowane. 

W przypadku badań z zakresu morfologii opisowej, szczególne znaczenie dla 

medycyny mają badania na ludzkich zwłokach oraz ich fragmentach (narządach, 

tkankach). Badania o charakterze eksperymentalnym prowadzone są natomiast 

in vivo, zwykle na zwierzętach doświadczalnych, bądź in vitro – na narządach, 

tkankach, homogenatach lub komórkach izolowanych z tkanek ludzkich 

bądź  zwierzęcych. Nie można również uniknąć konieczności badań 
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eksperymentalnych na ludziach: każde zastosowanie nowego leku, nowej 

procedury diagnostycznej lub nowej techniki operacyjnej u człowieka ma 

charakter eksperymentu medycznego.  
 

Badania na zwierzętach 
 

W badaniach medycznych, zwłaszcza przedklinicznych, zwierzęta stanowią 

najczęściej „obiekt zastępczy”, w związku z oczywistymi ograniczeniami 

etycznymi badań na ludziach. Biorąc ten aspekt pod uwagę, gatunek zwierząt 

używanych w eksperymencie winien być możliwie najbliższy człowiekowi. 

Kryterium takie spełniają małpy. W praktyce jednak rzadko badania 

eksperymentalne przeprowadza się na małpach, z uwagi na duże koszty oraz 

trudności techniczne związane z hodowlą większej liczby tych zwierząt, a także 

ze względu na ostrzejsze rygory etyczne. Tak więc w większości eksperymenty 

biomedyczne przeprowadzane są na małych ssakach – w 85% są to szczury 

i myszy. Współcześnie możemy spotkać się z dwoma krańcowymi poglądami 

dotyczącymi dopuszczalności eksperymentów na zwierzętach. W myśl 

pierwszego z nich, eksperymenty na zwierzętach nie powinny podlegać żadnym 

ograniczeniom, a ich zakres powinien wynikać jedynie z przesłanek 

badawczych. W myśl drugiego, zwierzęta mają niezbywalne prawa (animal 

rights) analogiczne do praw człowieka (human rights) i niedopuszczalne są 

żadne eksperymenty, które związane są z zadawaniem im cierpienia, a tym 

bardziej z pozbawianiem ich życia. Oba poglądy w swojej krańcowej formie nie 

zasługują na akceptację. Zwierzęta dzielą z nami zdolność odczuwania bólu 

i lęku, a więc zdolność odczuwania cierpienia. Z drugiej strony, zaniechanie 

doświadczeń na zwierzętach uniemożliwiłoby bezpieczne wprowadzenie 

jakichkolwiek metod leczenia bez wysoko ryzykownych eksperymentów 

przeprowadzanych od razu na człowieku.  
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Albert Schweitzer, przedstawiając swoją radykalną koncepcję „czci dla 

życia” – nie tylko ludzkiego lecz także zwierzęcego (a nawet roślinnego), był 

świadomy konieczności poświęcania życia zwierząt w niektórych sytuacjach. 

Pisał „Nie mogę uniknąć konieczności niszczenia życia i szkodzenia życiu….. 

Jeśli szkodzę jakiemuś życiu, muszę wiedzieć, czy jest to konieczne” [7]. 

Zasady etyczne obowiązujące w eksperymentach na zwierzętach można 

w skrócie przedstawić następująco: 

1. Eksperymenty na zwierzętach, związane z pozbawieniem ich życia i/lub 

zadawaniem im cierpienia, dopuszczalne są jedynie wówczas, gdy jest 

to konieczne dla rozwoju nauki i/lub praktyki medycznej. 

Niedopuszczalne jest ich przeprowadzanie, gdy mają one na celu 

potwierdzenie zjawisk dobrze znanych i dokładnie przebadanych.  

2. Przeprowadzając eksperyment, należy ograniczyć zadawane cierpienie 

do koniecznego minimum.  

Obecnie zasady badań na zwierzętach są uregulowane prawnie, a każdy 

eksperymentator musi uprzednio uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej.  
 

Badania in vitro  
 

Badania te prowadzone są na narządach, tkankach, homogenatach 

tkankowych lub izolowanych komórkach bądź drobnoustrojach. Są to badania 

podstawowe lub przedkliniczne. Niewątpliwą zaletą badań in vitro jest 

możliwość ich przeprowadzenia w ściśle kontrolowanych warunkach. 

Interpretacja wyników jest również łatwiejsza, gdyż wiele efektów pośrednich, 

o charakterze ogólnoustrojowym, możemy w naszych rozważaniach pominąć. 

Większa jest również powtarzalność wyników, tak np. w badaniach z użyciem 

izolowanych komórek możemy posłużyć się komórkami od jednego osobnika 

lub jedną z tzw. stałych linii komórkowych, a więc materiałem jednolitym pod 

względem genetycznym. Inną zaletą jest częściowe uniknięcie ograniczeń natury 

etycznej lub prawnej, z którymi spotykamy się w przypadku badań in vivo, 

zwłaszcza badań na ludziach. Badania in vitro mają także jednak wady. 
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Przeprowadza się je z reguły w warunkach bardzo odbiegających od tych, które 

występują w żywym organizmie. I tak np. jeśli w hodowli komórkowej 

używamy medium zawierające surowicę krwi, to musimy pamiętać, że 

w normalnych warunkach komórki stykają się z surowicą tylko w pobliżu 

zranienia. Inne ograniczenia wiążą się z rodzajem badanych komórek. Tzw. 

”stałe” linie komórkowe, które są najczęściej używane do badań in vitro, mają 

zwykle charakter nowotworowy. Wyników badań tych komórek nie można 

przenosić na komórki prawidłowe. Przenoszenie ich na dany rodzaj nowotworu, 

np. raka piersi, ma także ograniczoną wartość; w istocie odnoszą się one do 

indywidualnego przypadku nowotworu, zwykle u dawno już nie żyjącego 

pacjenta. Tak więc przenoszenie wyników, uzyskanych w badaniach in vitro 

do sytuacji in vivo, a ta właśnie nas interesuje, musi być bardzo ostrożne.  
 

Badania kliniczne 
 

Truizmem jest stwierdzenie, że człowiek jest głównym i niezastąpionym 

obiektem badań w medycynie klinicznej. Żadne badania na materiale 

zwierzęcym bądź in vitro nie są w stanie definitywnie odpowiedzieć na pytania 

o skuteczność i bezpieczeństwo nowych procedur leczniczych i/lub 

diagnostycznych. Szczególną cechą badań na człowieku jest to, że człowiek jako 

obiekt badania musi być zawsze traktowany jako jego podmiot. Wyraża się to 

przez zasadę, że badania z udziałem ludzi wymagają ich świadomej 

i nieskrępowanej zgody. Zgoda „świadoma” oznacza, iż badany musi być przed 

jej wyrażeniem poinformowany szczegółowo, a zarazem w sposób przystępny 

o celach i planowanym przebiegu eksperymentu, w tym zwłaszcza o elementach 

ryzyka. Zgoda nieskrępowana oznacza brak zależności badanego od 

eksperymentatora. Inną ważną zasadą jest przewaga potencjalnych korzyści nad 

ryzykiem. Konieczne jest poprzedzenie badań klinicznych odpowiednimi 

badaniami przedklinicznymi; badania te, jakkolwiek nie mogą ostatecznie 

rozstrzygnąć o skuteczności i bezpieczeństwie planowanych procedur 

medycznych (np. nowych leków), mogą jednak wyeliminować te, które nie 
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rokują powodzenia i rodzą obawy nadmiernego ryzyka. Ponadto badania na 

ludziach chorych muszą być poprzedzone także tzw. badaniami fazy I, 

t.j. badaniami na grupie zdrowych ochotników, mające na celu określenie 

bezpieczeństwa stosowanych procedur. Szczególny problem stanowią badania 

na ludziach zdrowych, prowadzone w celu poznawczym. Sądzę, że w takich 

badaniach należy się ograniczyć wyłącznie do metod nieinwazyjnych 

(np.: zewnętrzne zapisy elektrofizjologiczne, USG, PET, badanie próbek śliny 

i moczu) lub minimalnie inwazyjnymi (np. badanie próbek krwi żylnej 

obwodowej). Zasady etyczne badań klinicznych są obecnie obwarowane 

licznymi aktami prawnymi, opartymi głównie na tzw. Deklaracji Helsińskiej 

(Declaration of Helsinki) przyjętej przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy 

(World Medical Organisation) po raz pierwszy w 1964 roku; obecnie 

obowiązująca wersja powstała w roku 2008 [8]. Realizacja badań klinicznych 

musi być poprzedzona uzyskaniem zgody odpowiedniej lokalnej Komisji 

Etycznej.  
 

Wybór metod badawczych, zbieranie danych  

i ich opracowanie 
 

Wybór metody badawczej jest uwarunkowany przez obiekt badań oraz 

rodzaj rozwiązywanego zagadnienia. Formułowanie szczegółowych zasad w tej 

kwestii przekracza możliwości autora. Możemy tu ograniczyć się jedynie do 

ogólnych (a zarazem ogólnikowych) stwierdzeń, że metoda musi być adekwatna 

do badanego zagadnienia, możliwie najdoskonalsza (co wiąże się z reguły 

z nowoczesnością) i w miarę możliwości tania. W przypadku badań klinicznych 

musi to być zarazem metoda jak najmniej inwazyjna. Obserwowane cechy mogą 

mieć charakter mierzalny bądź niemierzalny (jakościowy). Wyniki badania cech 

mierzalnych mają charakter liczbowy i muszą być poddane ocenie statystycznej. 

Także w przypadku badania cech jakościowych należy dążyć do ich częściowej 

kwantyfikacji, poprzez np. określenia częstości występowania cechy 

jakościowej w danej grupie. Umożliwia to poddanie cech jakościowych ocenie 
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statystycznej. Procedurą często stosowaną, choć budzącą wiele zastrzeżeń, jest 

używanie umownych skal nasilenia cechy jakościowej. Hans Selye [9] zwraca 

uwagę, że skale te są tym bardziej subiektywne, im bardziej są rozbudowane. 

Godną polecenia jest skala trzystopniowa: 0 – brak występowania badanej 

cechy jakościowej (np. ujemny odczyn immunohistochemiczny), 1 – nie 

budzące wątpliwości występowanie badanej cechy, 3 – jej wybitne nasilenie. 

Stosowanie metod statystycznych do oceny wyników liczbowych uzyskanych za 

pomocą tego typu skal jest jednak sprawą kontrowersyjną. Jeszcze raz zacytuję 

Hansa Selyego: „Wielka użyteczność statystyki w pewnych dziedzinach wiedzy 

spowodowała przeświadczenie, że właściwie żadna praca nie powinna być 

publikowana bez matematycznej oceny stopnia jej prawdopodobieństwa. Na 

przykład czysto jakościowe różnice i większość zmian w budowie histologicznej 

nie mogą być przedmiotem takiej weryfikacji. Jednakże większość autorów 

ulega presji opinii publicznej (szczególnie wydawców) i używa metod 

statystycznych tam, gdzie nie mają one zastosowania. Będąc zasadniczo 

morfologiem, często doświadczałem trudności tego typu” [9]. Obecnie dla 

oceny statystycznej wyników używa się zazwyczaj odpowiednich programów 

komputerowych. Czytelników zainteresowanych podstawami teoretycznymi 

i zastosowaniem praktycznym oceny statystycznej odsyłam do opracowań 

specjalistycznych z tej dziedziny [10-13].  
 

Interpretacja uzyskanych danych (wnioskowanie) 
 

Warto w tym miejscu uświadomić sobie różnicę między obserwacją 

(spostrzeżeniem) a faktem naukowym, jakkolwiek terminy te używane są często 

zamiennie. Używam tutaj terminu „obserwacja” nie w znaczeniu czynności 

obserwowania, lecz jej jednostkowego, bezpośredniego rezultatu. Fakt naukowy 

jest natomiast, zdaniem Szumowskiego „…uogólnieniem z faktów, powstają-

cym w umyśle. Wyrażamy go za pomocą sądu powszechnego, wywniosko-

wanego na drodze indukcji ze spostrzeganych faktów rzeczywistych” [14]. 

Wyjaśnijmy to na przykładzie. Stwierdzenie, że „U chorego NN podanie 
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substancji X spowodowało wzrost ciśnienia skurczowego krwi” odnosi się do 

obserwacji; natomiast stwierdzenie „Substancja X zwiększa ciśnienie skurczowe 

krwi” wyraża fakt naukowy. Ważną rzeczą jest właściwa interpretacja oceny 

statystycznej. Chciałbym tu wskazać na kilka najczęściej popełnianych błędów. 

Dwa pierwsze typy błędów dotyczą interpretacji „znamienności” statystycznej 

lub jej braku. Aby wyjaśnić, o jakie błędy chodzi, musimy powiedzieć kilka 

słów na temat hipotez statystycznych: hipotezy zerowej i alternatywnej. 

Hipoteza zerowa zakłada, że badane populacje w istocie nie różnią się od siebie, 

a różnice w wynikach liczbowych uzyskane w naszym badaniu mają charakter 

przypadkowy. Hipoteza alternatywna (lub hipotezy alternatywne) przyjmują 

rzeczywisty wpływ badanego przez nas czynnika (czynników). Powszechnie 

przyjęto, że granicą „znamienności” statystycznej jest prawdopodobieństwo 

hipotezy zerowej nie przekraczające 5% (p < 0,05). Jeśli nasze wyniki 

pozwalają na przyjęcie takiego właśnie prawdopodobieństwa hipotezy zerowej, 

uważamy się za uprawnionych do wnioskowania, że obserwowane przez nas 

różnice nie mają charakteru przypadkowego. Ryzykujemy jednak wówczas tzw. 

błąd pierwszego rodzaju [10, 13], a mianowicie przyjęcie fałszywej hipotezy 

alternatywnej za prawdziwą. Drugim rodzajem błędu jest pochopne odrzucenie 

prawdziwej hipotezy alternatywnej w przypadku, gdy oszacowane przez nas 

prawdopodobieństwo hipotezy zerowej jest wyższe niż 0,05. Popatrzmy dla 

przykładu na wyniki przedstawione na wykresie (ryc. 2). Na wykresie tym 

przedstawiono wyniki badań wpływu wzrastających stężeń hormonu A na efekt 

biologiczny B. Jak zaznaczono to na wykresie, w każdym przypadku próbek 

wystawionych na działanie hormonu, za wyjątkiem najniższego stężenia 

hormonu A (10–10 M) oraz stężenia pośredniego (10–8 M), efekt biologiczny B 

różni się znamiennie (p < 0,05) od próbki kontrolnej (bez dodanego hormonu). 

Interpretując te wyniki, autor słusznie wnioskował, że hormon w stężeniu 

10-10 M nie wywiera efektu biologicznego, gdyż jest ono zbyt niskie, natomiast 

mylnie sformułował wniosek, że hormon A również nie wywołuje efektu B 

w stężeniu 10–8 M. Całościowe spojrzenie na omawiane wyniki pozwala raczej 

sądzić, że w rzeczywistości taki efekt zachodzi, a brak znamienności 
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statystycznej jest spowodowany nadmierną dyspersją wyników zależną 

najprawdopodobniej od czynników przypadkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2. Wpływ stężenia hormonu A na efekt biologiczny B w zależności od stężenia A.  

Szczegółowe objaśnienia w tekście. 

 

Jak się ustrzec omawianych błędów? Ryzyko błędu pierwszego rodzaju 

możemy zmniejszyć przyjmując ostrzejsze kryteria znamienności, np. p < 0,01. 

Równocześnie zwiększamy jednak ryzyko błędu drugiego rodzaju. Ryzyko tego 

błędu możemy zmniejszyć „obniżając poprzeczkę” znamienności obserwowa-

nych różnic, np. przyjmując próg znamienności p < 0,1. Zabieg taki jest jednak 

akceptowany tylko przy interpretacji tzw. doświadczeń pilotowych, nie 

przeznaczonych do publikacji, a przeprowadzanych jedynie „na użytek 

wewnętrzny”, w celu zaplanowania właściwych badań. Ryzyko błędów obu 

rodzajów możemy natomiast zmniejszyć zwiększając liczbę obserwacji. 
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Nie zawsze jednak jest to w praktyce możliwe. Innym częstym błędem jest 

interpretowanie korelacji – dodatniej bądź ujemnej - jako dowodu związku 

przyczynowego między badanymi zjawiskami. Jeśli brak korelacji przemawia za 

brakiem związku przyczynowego, to jej obecność bynajmniej go nie udowadnia, 

bowiem oba zjawiska mogą zależeć od wspólnej, trzeciej przyczyny, bez 

jakiekolwiek bezpośredniego związku miedzy sobą. Innym częstym błędem 

popełnianym na etapie interpretacji danych jest nieuprawnione nadawanie 

znaczenia praktycznego uzyskanym wynikom. Wyjaśnijmy to na przykładzie. 

Powiedzmy, że badaliśmy stężenia substancji X w surowicy krwi w grupie osób 

chorych i grupie porównawczej osób nie cierpiących na badaną chorobę 

i stwierdziliśmy, że średnie stężenia tej substancji w obu grupach różnią się 

znamiennie (p < 0,05), ale znaczna część jednostkowych wartości w obu 

grupach zachodzi na siebie. Możemy więc wnioskować, ze substancja X 

pozostaje w jakimś związku z badaną chorobą, ale nie możemy wnioskować, że 

oznaczanie jej stężenia jest użyteczne w diagnostyce tej choroby. W procesie 

diagnostycznym nie badamy bowiem populacji, lecz konkretnego, indywidual-

nego pacjenta. Przyjęcie stężenia substancji X jako istotnego elementu diagnozy 

naraziłoby naszych pacjentów na poważne ryzyko pomyłki diagnostycznej. 

Należy pamiętać, że interpretacja danych należy do badacza, który może  

– a nawet musi uwzględnić w swoim rozumowaniu analizę statystyczną, ale nie 

może w sposób mechaniczny na niej polegać. W interpretacji danych zawsze 

konieczne jest uwzględnienie całości materiału obserwacyjnego oraz 

dotychczasowej wiedzy na ten temat. Należy tu także wspomnieć, że 

współczesne, bardzo wyrafinowane techniki badawcze, dostarczają niekiedy 

taką ilość danych, iż ich bezpośrednia interpretacja bez specjalnych programów 

komputerowych jest niemożliwa. Przykładem mogą być badania ekspresji 

genów za pomocą tzw. mikromacierzy DNA, które dostarczają informacji 

o ekspresji wielu tysięcy genów z jednej próbki [15].  
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Przygotowanie pracy do publikacji 
 

Ostatnim etapem pracy badawczej jest jej opublikowanie. Truizmem jest 

stwierdzenie, ze niepublikowane badania nie wchodzą w „krwiobieg nauki”. 

Publikować należy także wyniki „negatywne”, falsyfikujące nasze hipotezy 

robocze, chyba, że mamy poważne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia 

badań. W związku z publikacją nasuwa się szereg problemów: jak ustalić, kto 

jest współautorem pracy i jakim porządku współautorzy powinni być 

wymienieni? Gdzie publikować i w jakim języku? Jak sformułować tytuł pracy? 

Jak zredagować pracę? Znakomita większość prac naukowych we współczesnej 

medycynie i biologii jest dziełem więcej niż jednego autora; wynika to ze 

specyfiki tych nauk. Praca zespołowa nasuwa konieczność ustalenia składu 

współautorów, przy czym szczególne znaczenie ma ustalenie pierwszego autora. 

Powinniśmy kierować się tu zasadą, że w zespole autorskim winny znaleźć się 

wyłącznie te osoby, które wniosły istotny wkład intelektualny do powstania 

pracy. Tak np. sam fakt pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej 

(katedry, zakładu, kliniki) nie upoważnia do figurowania w charakterze 

współautora pracy, a tym bardziej pierwszego autora. Pierwszym autorem 

powinna być osoba, której wkład w powstanie publikacji jest w ocenie szefa 

i członków zespołu największy. Kolejność pozostałych członków zespołu 

można ustalać w różny sposób, niekiedy stosuje się porządek alfabetyczny. 

Dobrym zwyczajem jest umieszczanie nazwiska kierownika zespołu na ostatnim 

miejscu (pod warunkiem, że aktywnie uczestniczył w badaniach). Następny 

problem, to w jakim języku i gdzie publikować. Prace z zakresu badań 

podstawowych i badań przedklinicznych należy bezwzględnie publikować 

w języku angielskim. Nieliczne grono krajowych specjalistów nie będzie miało 

trudności z zapoznaniem się z treścią publikacji, a tylko praca w języku 

angielskim, i to publikowana w czasopiśmie indeksowanym w międzynarodo-

wych bazach danych, ma szanse dotrzeć do grona zainteresowanych tematem 

badaczy zagranicznych. Nieco inaczej przedstawia się sprawa opcji językowej 

w pracach klinicznych. Jeśli wyniki pracy zawierają elementy nowości 
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naukowej, prace te należy również publikować w języku angielskim. Jeśli 

stanowią one potwierdzenie wyników już publikowanych w piśmiennictwie 

światowym, a zarazem są adresowane do szerokiego grona lekarzy-praktyków, 

mogą być z pożytkiem publikowane w języku polskim. Ważnym zadaniem jest 

właściwe sformułowanie tytułu pracy, który powinien być zwięzły, lecz zarazem 

zawierać w sobie jak najwięcej informacji o treści publikacji. Polecam tu takie 

sformułowanie tytułu, które niejako streszcza główny rezultat pracy, np. 

”SSTR1 and SSTR2 subtypes are the dominant forms of somatostatin receptor 

in neuroendocrine tumors” [16] Zazwyczaj artykuł naukowy dzieli się na kilka 

typowych części, a mianowicie: Wstęp (Introduction), Materiał i Metody 

(Material and Methods), Wyniki (Results), Dyskusja (Discussion) i Wnioski 

(Conclusions), wykaz cytowanego piśmiennictwa (References, Bibliography), 

ilustracje oraz Streszczenie (Abstract, Summary). We „Wstępie” powinien być 

przedstawiony syntetycznie stan obecnych badań nad tematem oraz 

uzasadnienie jego podjęcia przez autorów, a także hipoteza robocza wraz z jej 

uzasadnieniem, o ile została ona sformułowana. Podrozdział „Materiał 

i metody” powinien zawierać informacje na temat materiału obserwacyjnego 

z uwzględnieniem jego liczebności oraz opis stosowanych metod badawczych, 

na tyle szczegółowy, aby umożliwiał powtórzenie badań przez innych badaczy. 

Wyniki należy przedstawić – zależnie od specyfiki badań – w sposób opisowy, 

liczbowy lub graficzny. Nie należy dublować wyników podanych liczbowo 

z wykresami i histogramami. Warto pamiętać, że te ostatnie są bardziej 

przejrzyste dla Czytelnika niż tabela z długimi rzędami cyfr. W przypadku 

stosowania technik morfologicznych pożądane jest (nawet jeśli w pracy 

stosowano analizę ilościową obrazu) przedstawienie makro- lub mikrofotografii; 

pozwala to Czytelnikowi na wyrobienie sobie poglądu na temat jakości 

ocenianych preparatów. Najtrudniejszym do napisania fragmentem pracy jest 

Dyskusja. Winna być ona poświęcona konfrontacji uzyskanych wyników 

z danymi innych autorów i z hipotezą roboczą (o ile takowa została 

sformułowana) oraz uzasadnieniu wniosków. W podrozdziale tym nie należy 

omawiać zagadnień ani cytować publikacji nie mających związku z badaniami 
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przeprowadzonymi przez autorów pracy.  

Wnioski z pracy albo bywają włączone w podrozdział „Dyskusja”, albo 

co jest bardziej przejrzyste, są ujęte w punkty i stanowią osobny fragment 

publikacji. Formułując je, należy pamiętać, że nie powinny one stanowić 

skróconego powtórzenia wyników, lecz prezentację ustalonych przez autorów 

„faktów naukowych” w rozumieniu przedstawionym powyżej [patrz: 

Interpretacja uzyskanych danych (wnioskowanie)]. Muszą więc one mieć 

charakter uogólnienia, co oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem. Tak 

sformułowane wnioski nie są bowiem prostym logicznym następstwem 

dokonanych obserwacji (uzyskanych wyników).  
 

Podsumowanie 
 

Powyższe opracowanie przedstawia zasady dobrej pracy badawczej 

w naukach biomedycznych, zarówno te powszechnie akceptowane w świecie 

nauki (w tym szczególnie zasady etyczne), jak i będące rezultatem osobistych 

(choć niekoniecznie w pełni oryginalnych) przemyśleń autora. Te drugie mogą 

budzić wątpliwości Czytelnika. Sądzę jednak, że refleksja nad nimi okaże się 

dla każdego – zarówno doświadczonego, jak i początkującego badacza 

pożyteczna. 
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