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Ocena rozprawy doktorskiej 

pt. ,, Analiza zmiennych socjogeograficznych i klinicznych  

u pacjentów ze zdiagnozowaną schizofrenią i leczonych kolozapiną” 

O. dr Artura Hącia OP z V Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Mazowieckiego Szpitala 

Wojewódzkiego „Drewnica” w Ząbkach  

 
Schizofrenia  zarówno w Polsce jak i na świecie należy do często występujących 

chorób  psychicznych, dotyczy 0,5% do 1% populacji. Przyczyny  schizofrenii   nie są do 

końca poznane, a czynniki socjogeograficzne oraz klozapina stosowana w leczeniu 

schizofrenii  odgrywają ważną rolę  zarówno w występowaniu tej choroby  jak i leczeniu.  W 

tym kontekście temat rozprawy doktorskiej O. dr Artura Hącia OP jest  bardzo aktualny i 

ciekawy.  

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska O. dr  Artura Hącia OP podzielona 

jest na 6 zasadniczych rozdziałów. Obejmuje łącznie  ze streszczeniem w języku polskim i 

angielskim 112 stron. Zilustrowana jest  14.  tabelami i 2. rycinami oraz zawiera 362. pozycje 

piśmiennictwa. Wstęp dysertacji został poprzedzony spisem treści oraz  bardzo przydatnym 

wykazem użytych skrótów. 

Pierwszy rozdział dysertacji, 12. stron właściwego tekstu,  dotyczy szeroko 

omówionej schizofrenii. Zawarta jest w nim: historia rozwoju definicji schizofrenii, 

epidemiologia schizofrenii, hipotezy dotyczące powstawania schizofrenii, przebiegu 

schizofrenii, współchorobowości w schizofrenii, wpływu schizofrenii na funkcjonowanie 

społeczne.  

Drugi rozdział (strony 25-33) dotyczy klozapiny. Przedstawiono w nim: historie 

wprowadzania klozapiny do psychofarmakologii, mechanizm działania klozapiny, wytyczne 

co do wdrożenia klozapiny do leczenia,  monitorowanie leczenia klozapiną otraz skuteczność 

leczenia klozapiną. 

Trzeci rozdział dysertacji to cel, metody i wyniki, strony 35-48.  

W podrozdziale dysertacji dotyczącym celu badań, Doktorant zdefiniował 5. poniżej 

przedstawionych celów badawczych: 

1. Określenie średniego czasu jaki upłynął od zdiagnozowania schizofrenii do 

wdrożenia leczenia. 
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2. Określenie średniej liczby wdrożonych u pacjenta leków przeciwpsychotycznych 

przed wdrożeniem klozapiny.  

3. Określenie powodów braku kontynuacji leczenia klozapiną. 

4. Porównanie wybranych parametrów klinicznych u pacjentów nigdy nie leczonych 

klozapiną i kiedykolwiek leczonych klozapiną: wiek zachorowania; długość trwania choroby; 

liczba dotychczasowych hospitalizacji psychiatrycznych; wywiad prób suicydalnych; dane co 

do hospitalizacji psychiatrycznych bez zgody pacjenta; ubezwłasnowolnienia, detencji; 

objęcie dodatkowymi formami leczenia; wywiad stosowania substancji psychoaktywnych; 

wskaźnik masy ciała; współchorobowość somatyczna. 

5. Porównanie wybranych cech funkcjonowania społecznego i zawodowego 

pacjentów ze schizofrenią  nigdy nie leczonych klozapiną i kiedykolwiek leczonych 

klozapiną: wychowanie w rodzinie pełnej/niepełnej; aktualny stan cywilny; fakt posiadania 

dzieci i liczba posiadanych dzieci; sytuacja mieszkaniowa; stan zatrudnienia; karalność.  

W podrozdziale dysertacji „Materiał i metoda” Doktorant opisuje kryteria doboru 

grupy badanej, którą objęto wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Mazowieckim 

Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w latach 2017-2019 z rozpoznaniem schizofrenii 

paranoidalnej leczonych klozapiną. Badanie przeprowadzono analizując archiwalną 

dokumentację medyczną pacjentów (papierową i elektroniczną), która była odstępna w 

archiwum szpitala, w tym również znajdujące się tam karty informacyjne z hospitalizacji w 

innych szpitalach psychiatrycznych. Początkowo wyodrębniono grupę 1159. pacjentów 

leczonych z powodu schizofrenii, a następnie z tej grupy wyłoniono po 106.  chorych 

leczonych kiedykolwiek klozapiną  i nie leczonych klozapiną, z  zachowaniem odpowiednich 

procedur statystycznych. Opisano bardzo szczegółowo liczebność poszczególnych grup 

pacjentów objętych badaniem z bardzo dokładną ich charakterystyką  

Analizę statystyczną przeprowadzono odpowiednimi testami statystycznymi: 

programem IBM SPSS Statistics 25.0,  testem Chi2niezalezności, testem Fishera, testem U  

Manna Whitneya.   

Wyniki badań przedstawiona na stronach 36-48. Uzyskany materiał do badań poddano 

bardzo szerokiej i dokładnej analizie statystycznej, za pomocą przedstawionych powyżej 

testów statystycznych. Autor w 14 tabelach precyzyjnie przedstawia uzyskane wyniki badań, 

z ich analizą statystyczną.     

 Kolejna część rozprawy doktorskiej to Dyskusja, obejmuje strony 49-82. Rozdział ten 

składa się z 2. podrozdziałów: grupa leczona klozapiną i porównanie funkcjonowania 

rodzinnego i społecznego pacjentów ze schizofrenią leczonych kiedykolwiek klozapiną i 
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nigdy nie przyjmujących klozapiny. Autor w niezwykle szeroki ale uporządkowany i 

systematyczny sposób dokonał omówienia wyników badań oraz przeprowadził 

wielokierunkową i rzeczową dyskusję.  O. dr  Artur Hącia OP porównał wyniki własne do 

uzyskanych przez innych autorów w kraju i zagranicą. Umiejętnie posłużył się danymi z 

bardzo bogatego piśmiennictwa, które obejmuje łącznie 362. pozycji,  przy czym  93. zostały 

opublikowane w ostatnich 5. latach. Treść dyskusji stanowi dowód dużej dojrzałości 

naukowej Doktoranta i jego głębokiej wiedzy dotyczącej problemów związanych z dysertacją.  

Najważniejsze informacje wynikające z pracy zostały przedstawione we Wnioskach  

(strony 83-85), które zasadniczo stanowią podsumowanie pracy i odpowiadają na 

przedstawione cele pracy. Doktorant w oparciu przeprowadzone badania sformułował 11. 

wniosków:   

1. Pacjenci ze schizofrenią kiedykolwiek leczeni klozapiną (stwierdzenie faktu na 

podstawie analizy dokumentów MSW Drewnica z lat 2017-2019 i załączonej do historii 

choroby dokumentacji z innych szpitali psychiatrycznych) stanowią znacząca grupę 10,87% 

wszystkich hospitalizowanych w tym czasie pacjentów ze schizofrenią. Ten procentowy 

wynik jest nieznacznie wyższy od wyników opisywanych w innych publikacjach i badaniach. 

2. Z kolei włączenie klozapiny następowało po znacznie dłuższym okresie leczenie 

LPP niż obserwuje się to w innych badaniach, średnio po 12 latach od pierwszego epizodu 

psychotycznego. Jest to znaczące dla dalszej oceny, ponieważ według przytoczonych badań 

późniejsze włączenie kolzapiny może skutkować brakiem oczekiwanych efektów lub 

uzyskaniem tylko częściowej poprawy.  

3. Przed włączeniem klozapiny, w przypadku stwierdzenia schizofrenii lekoopornej 

(TRS) stosowano w leczeniu zbyt dużo innych LPP. Średnio każdy pacjent przed włączeniem 

klozapiny leczony był 6,75  LPP, co jest dużo powyżej przeciętnej i odbiega od zaleceń 

wytycznych leczenia klozapiny 

4. Dwa ostatnie punkty mogą wskazywać na odwlekanie decyzji o włączeniu 

klozapiny. Z jednej strony może to być powodowane obawa przed wystąpieniem objawów 

ubocznych, z drugiej trudnością mogą być przewidywane trudności we współpracy na linii 

lekarz – pacjent. Dodatkowo wcześniejsze doświadczenie braku skuteczności leczenia 

klozapiną u innych pacjentów  paradoksalnie opóźnia włączenie klozapiny i zmniejsza szansę 

na uzyskanie remisji. Może pojawić się błędne koło: lekarze zwlekają z włączeniem 

klozapiny, po jej włączeniu nie dostrzegają oczekiwanego efektu i w związku z tym przy 

następnym  pacjencie jeszcze dłużej zwlekają z jej włączeniem. Należałoby to zweryfikować 

w kolejnych badaniach. 
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5. Ze względu na to, że jest to badanie obserwacyjne poprzeczne nie można było 

uzyskać odpowiedzi na pytanie czym był spowodowany brak różnic w wieku parametrach 

porównawczych w obu grupach. Czy było to spowodowane zbyt późnym włączeniem 

klozapiny, czy też wskazywało na brak wpływu kozapiny na dany parametr? W celu 

uzyskania odpowiedzi należałoby przeprowadzić obserwacyjne badanie podłużne. 

6. Jednym z parametrów, co do którego nie zaobserwowano różnicy w obu grupach 

było podejmowanie prób samobójczych, pomimo tego, że klozapina uznawana jest 

powszechnie za lek skutecznie zmniejszający ryzyko popełnienia samobójstwa. Może to być 

związane z tym, że w badaniu oceniano jedynie, czy pacjenci mieli takie próby kiedykolwiek, 

nie oceniając, czy obecne były przed leczeniem klozapiną i czy utrzymywały się one także po 

wprowadzaniu klozapiny. Konieczne są tu dalsze badania.  

7. W analizie nie zaobserwowano różnic pomiędzy grupami w zakresie BMI, co 

również stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych analiz, aby ocenić jakie leki zwiększające 

ryzyko przyrostu masy ciała (np. olanzapina) były stosowane w grupie kontrolnej, jaki był 

wpływ  przestrzegania zaleceń przez pacjenta i jak współpraca na linii lekarz – pacjent 

wpłynęła na utrzymanie BMI.  

8. Przeprowadzona analiza wskazuje, że pacjenci kiedykolwiek leczeni klozapiną to 

pacjenci o mniej pomyślnym rokowniczo przebiegu choroby: wcześniejszy początek choroby 

i więcej hospitalizacji pomimo, że czas trwania choroby nie  różnił się istotnie w obu grupach. 

W badaniu zaobserwowano, że pacjenci z grupy leczonych klozapina częściej byli objęci 

opieką ZLŚ. Pacjenci kiedykolwiek leczeni klozapiną to pacjenci gorzej funkcjonujący 

społecznie i zawodowo; w porównaniu do grupy nigdy nie leczonej klozapiną: obserwuje się, 

że aktualnie mniej jest pacjentów aktywnych zawodowo, więcej natomiast na rencie 

chorobowej, mniej pacjentów leczonych klozapiną mieszka z rodziną prokreacyjną. 

9. Jednym ze wskaźników gorszego przebiegu choroby i gorszego funkcjonowania u 

pacjentów kiedykolwiek leczonych klozapiną to wywiad używania przez nich alkoholu przed 

leceniem klozapiną i zmniejszenie jego spożywania po wdrożeniu klozapiny. Może 

wskazywać to na skuteczność klozapiny i poprawę współpracy w leczeniu. 

10. Ponieważ badania były retrospektywne należałoby kontynuować badania 

prospektywnie włączając kolejnych pacjentów celem dalszej obserwacji korygując braki 

obecne w badaniu retrospektywnym. 

11. Warto przeprowadzić badania analizujące na ile świadomość obiektywnej niskiej 

liczby objawów ubocznych i efektywna dbałość o dobrą współpracę lekarza i pacjenta może 
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skłonić lekarzy do wcześniejszego włączenia klozapiny (tak czasowym, jak i zmniejszyć 

liczbę włączonych LPP).  

Uzyskane przez Doktoranta wyniki maja duży walor praktyczny. Mogą przyczynić się 

do wyjaśnienia wielu problemów związanych z leczeniem schizofrenii  oraz  stanowić 

inspirację do dalszych badań nad  tą chorobą.  

Z obowiązku recenzenta chciałbym zwrócić Autorowi pracy uwagę na takie usterki 

jak: zbyt opisowe i stąd mniej precyzyjne wnioski, zwłaszcza, że zostały one bardzo szeroko 

omówione w dyskusji.     Nie najlepszym rozwiązaniem wydaje się przedstawienie wyników 

badań w jednym rozdziale z  celem i metodą pracy. Dla przejrzystości pracy wskazane byłoby 

przedstawienie ich w  formie nowego rozdziału.  

     Te drobne niedociągnięcia, które łatwo skorygować w niczym  nie umniejszają 

wartości pracy.  

Na szczególne podkreślenie zasługują natomiast: podjęta tematyka i praktyczny aspekt  

pracy, dobór odpowiednich testów statystycznych, co pozwoliło na wyciągnięcie  wniosków 

oraz  bardzo precyzyjne  i czytelne opisanie wyników badań w tabelach.  

 Doktorant zrealizował postawione cele naukowe dysertacji precyzyjnym 

opracowaniem wyników badań i  wyciagnięciem wniosków, udowodnił umiejętność 

posługiwania się warsztatem badawczym.   

W czasie czytania pracy nasunęło mi się następujące pytanie: jakie sugestie praktyczne 

można wyciągnąć z tych bardzo ciekawych wniosków uzyskanych w pracy?  

W posumowaniu chciałbym podkreślić, że przedstawiona do oceny rozprawa 

doktorska jest bardzo interesującą, wartościową pracą  i stanowi samodzielny dorobek 

naukowy Doktoranta. Autor wykazał się bardzo dobrą znajomością przedmiotu swoich badań, 

a wykonana praca rozszerza dotychczasowy stan wiedzy o schizofrenii i jej leczeniu oraz  

wskazuje jednocześnie na potrzebę dalszych badań w tym kierunku 

 Na tej podstawie stwierdzam, że oceniana rozprawa doktorska O. dr  Artura Hącia OP  

stanowi wartościowe, nowatorskie opracowanie ważnego tematu medycznego. Praca ta w 

pełni odpowiada wymogom ustawowym rozprawy na stopień doktora nauk medycznych. 

Zatem przedstawiam wniosek Wysokiej Radzie  Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie O. dr  Artura Hącia OP do dalszych 

etapów postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

                                                               

Prof. dr hab. n.  med. Janusz Schabowski 


