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                                                           Recenzja  

                                      rozprawy doktorskiej  O.lek. Artura Hąci 

     p.t.:„ Analiza  zmiennych  socjodemograficznych  i klinicznych  u pacjentów    

        ze zdiagnozowaną   schizofrenią   i leczonych   klozapiną”.  

 

 

 

         Psychofarmakoterapia zaburzeń   schizofrenicznych , pomimo  znaczącego 

postępu wiedzy  o ośrodkowych   mechanizmach  działania leków 

przeciwpsychotycznych  , nadal stanowi  poważny  problem  terapeutyczny  i  

stwarza  wiele  trudności  przy doborze, dawkowaniu i ocenie  efektów  

stosowanych   leków. 

      Stąd podjętą  przez  doktoranta  próbę  oceny   wpływu  klozapiny  na stan 

psychiczny  i wybrane  cechy   funkcjonowania  chorych  z rozpoznaną  

schizofrenią , należy uznać  za uzasadnioną  i ważną  z  medycznego  , ale także  

społecznego  punktu widzenia. 

    Rozprawa ma    typowy  dla prac doktorskich  układ  i strukturę, liczy 112  

stron. Część  wstępną    poświęcono    zagadnieniom  dotyczącym  etiologii  , 

patogenezy , obrazów klinicznych  i przebiegu  schizofrenii , z uwzględnieniem  

wpływu  tej choroby  na   funkcjonowanie  społeczne chorych oraz   
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problematyce   farmakoterapii   schizofrenii ze  szczegółową  oceną  roli 

klozapiny  w tym procesie. 

   W następnej kolejności   przedstawiono cele  pracy  oraz  materiał i metody  

badawcze  wykorzystywane w realizacji   podjętych  badań. 

Uzyskane  wyniki  zaprezentowano w formie  opisowej  i graficznej , a 

następnie  poddano  omówieniu i  dyskusji  oraz  dokonano  podsumowania. 

      Pracę  kończą wnioski , bibliografia  , spis  rycin i tabel  oraz  streszczenia    

w j. polskim i angielskim.  

 Treść   rozprawy    odpowiada  zakresowi  tematycznemu zawartemu  w jej  

tytule, układ   i struktura  pracy  nie budzą  formalnych  zastrzeżeń. 

   Zawarte  we  wprowadzeniu  informacje  dotyczące  zaburzeń 

schizofrenicznych  , zawierają  wszystkie dane niezbędne  do kompleksowej  

oceny schizofrenii , pozwalające  na uchwycenie  jej złożoności  oraz 

wielowymiarowości, w tym  także    w  aspekcie   społecznym. 

  Rolę  klozapiny  w leczeniu  schizofrenii  przedstawiono  w sposób   

akcentujący   jej znaczenie w niektórych  formach  przebiegu  tej choroby  i 

uwzględniający  zmiany w podejściu  do  wskazań  i oceny  terapeutycznej  

skuteczności.  Autor  słusznie zwrócił  uwagę     na fakt ,  że klozapina 

uznawana powszechnie za środek   zalecany w terapii  schizofrenii opornej na 

leczenie, może  także  okazać  się  lekiem nieskutecznym:  w takich 

przypadkach stanowi  to podstawę  do uznania  danej   postaci  choroby  za 

schizofrenię   skrajnie  lekooporną , co może mieć  istotne znaczenie  dla 

dalszego postępowania  terapeutycznego. 

Cele  pracy  zostały przedstawione w 5 punktach, trafnie  wskazujących  

charakter  , rodzaj i kierunek  poszukiwań  badawczych. Uzupełnienie  tej części  

rozprawy  o  hipotezy  badawcze   byłoby z pewnością  korzystne  dla oceny  

uzyskanych  wyników  i sformułowania   wniosków  końcowych. 
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  Badaniami objęto  106 chorych z  rozpoznaniem  schizofrenii paranoidalnej  i 

kiedykolwiek  leczonych  klozapiną ; grupę  porównawczą   stanowili   chorzy  z 

tą  sama  diagnozą, ale nigdy   nieleczeni  klozapiną.  Doboru do    obu grup  

dokonano  za pomocą  PSM w celu uniknięcia  istotnych  różnic   w zakresie  

podstawowych   parametrów  socjodemograficznych . 

Wyniki  przedstawiono w formie opisowej   uzupełnionej   o elementy graficzne  

(14 tabel), analizę statystyczną  przeprowadzono za pomocą  programu  IBM  

SPSS    Statistics 25.0. oraz  stosując  test    chi - kwadrat , test  Fishera i test    

U Manna  Whitneya. 

Kryteria włączenia  do  grup  poddanych badaniu  nie budzą  zastrzeżeń, 

wykorzystany   sposób   zebrania  i analizy  dostępnego  materiału  był 

adekwatny   do  zamierzonych  celów pracy    i spełniał  wymogi  

metodologiczne   obowiązujące przy tego  rodzaju  opracowaniach. 

 Prezentowane  wyniki  umożliwiają  ich  całościową  ocenę, tabele  w pełni 

korelują  z treściami części  opisowej , dane z analizy   statystycznej  pozwalają    

na uchwycenie  zachodzących  zależności  między poddawanymi  takiej ocenie  

parametrami. 

  Omówienie wyników  zostało przeprowadzone  w formie  analizy  , 

porównania  i interpretacji   uzyskanych   wyników   badań własnych z 

wynikami  badań   innych    autorów.  Sposób  i forma  dyskusji  wskazują  na 

bardzo  dobrą    znajomość  analizowanych  zagadnień  oraz umiejętność  

dokonywania   trafnej   oceny  w ujmowaniu   i  przedstawianiu     

dokonywanych  analiz  i porównań. Istotną trudność  stanowiło  odniesienie się   

do kilku zagadnień , które Autor    rozprawy przedstawił  w podrozdziale  

zatytułowanym „Ograniczenia”  i  trafnie ocenił  wpływ tych ograniczeń  na 

uzyskane wyniki  i możliwości   ich  interpretowania . Poważnym  problemem 

było też  ustalenie , jaki wpływ  na oceniane   w pracy  parametry   kliniczne  i 

społeczne, miało  wcześniejsze   przyjmowanie  przez  badanych  często kilku  
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innych leków  przeciwpsychotycznych , w różnych dawkach  i    w 

zróżnicowanych  okresach   czasu. Autor   dostrzegał te  zagrożenia   i odniósł 

się    do nich zarówno  w omówieniu , jak we wnioskach . 

  Wnioski  zostały przedstawione w   formie  11 punktów.   Generalnie  należy je 

uznać  za  trafną  syntezę   uzyskanych  wyników,  ponieważ dają  odpowiedź na 

pytania zawarte w celach pracy: wydaje się   jednak,  że  niektóre z  nich  (np.10 

i 11) z racji swojego  postulatywnego  charakteru można  było   umieścić  w  

„Podsumowaniu”  lub włączyć  do „Omówienia”.  

       Streszczenia nie budzą   zastrzeżeń , piśmiennictwo  liczące  362  pozycje  

zostało  starannie dobrane  i adekwatnie  cytowane;  zawartość tematyczna  

poszczególnych  pozycji  w pełni pozwala  na dokonywanie  odniesień , 

porównań   i analizę  uzyskanych  wyników , co Autor  rozprawy  z 

powodzeniem   wykorzystał. 

Reasumując:  recenzowana  rozprawa  stanowi  wartościowe  poznawczo i 

praktycznie  opracowanie , będące udanym  rozwiązaniem  postawionych           

celów. Autor   pracy  dowiódł , że posiada   duży  zasób  specjalistycznej   

wiedzy z  zakresu  analizowanej problematyki  oraz że potrafi   sprawnie  

posługiwać się   właściwie  dobranymi   metodami  badawczymi  i  rozwiązać  

postawiony  konkretny  problem naukowy. 

 Na podstawie   tych  ustaleń stwierdzam, że praca doktorska o.lek.Artura Hąci 

p.t.:„ Analiza  zmiennych  socjodemograficznych  i klinicznych  u pacjentów    

 ze zdiagnozowaną   schizofrenią   i leczonych   klozapiną”, spełnia  ustawowe  

wymogi  stawiane  rozprawom na stopień  doktora i  przedkładam  Wysokiej 

Radzie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  Uniwersytetu  Medycznego  w 

Lublinie   wniosek o dopuszczenie  Autora    do dalszych  etapów   przewodu  

doktorskiego.  

 


