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1. Ocena formalnej poprawności pracy 

Przedstawiona do oceny praca ma formę jednostronnego wydruku komputerowego w twardej 

oprawie, zawierającego łącznie 105 numerowanych strony. Struktura pracy, w ogólnym oglądzie, jest 

typowa dla prac badawczych prowadzonych w obszarze nauk medycznych. Po stronnie tytułowej 

znajduje się bardzo szczegółowy spis treści zawarty na trzech stronach i ponumerowany w układzie 

dziesiętnym. Na kolejnej stronie znajduje się zestawiony w tabeli spis skrótów z rozwinięciami w 

języku polskim i angielskim. 

Zasadniczy tekst pracy został podzielony na 7 rozdziałów. Pierwszy rozdział zatytułowany “Wstęp”, 

zawarty na 17 stronach, jest w istocie częścią teoretyczną pracy. Autor wprowadza w nim w 

problematykę pracy począwszy od badań ekonomicznych w ochronie zdrowia, przez zagadnienie  

personalizacji leczenia w oparciu o badania genetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem 

zastosowania testu CYP2C19, u pacjentów leczonych klopidogrelem oraz zasad postępowania w 

przypadku pacjentów cechujących się obniżonym metabolizmem tego leku przeciwpłytkowego.   
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Drugi rozdział, zatytułowany “Cel pracy”, opisuje w bardzo syntetycznej formie, ograniczonej do 

jednej strony tekstu, przesłanki do podjęcia problematyki oraz formułuje ogólny cel poznawczy 

jakim jest  “określenie możliwych do osiągnięcia łącznych korzyści medycznych i finansowych dla 

szpitali, płatnika (NFZ), budżetu państwa oraz pacjenta”  wynikających z rutynowego stosowania 

testu farmakogenetycznego genetycznego CYP2C19 u pacjentów leczonych klopidogrelem. Autor 

sformułował także dwa cele szczegółowe o charakterze praktycznym: jeden dotyczący korzyści 

klinicznych i drugi odnoszący do skutków ekonomicznych.  

Kolejny rozdział “Metodologia badań”, zawarty na 10 stronach, zawiera opis wykorzystanych metod 

analizy ekonomicznej oraz metod badania farmakogenetycznego.  

Rozdział “Opis i wyniki badań”, który jest najobszerniejszy i liczy 21 stron, został podzielony na 9 

podrozdziałów, z których aż osiem dotyczy wyników badania farmakogenetycznego opisanego na 19  

stronach, a tylko jeden zawarty na dwóch stronach, zawiera wyniki analizy ekonomicznej.   

W kolejnym, 10 stronicowym rozdziale, zatytułowanym “Analiz wyników badań” autor prezentuje 

analizy ekonomiczne dotyczące kosztów wykorzystujące ocenę ryzyka poważnych nieporządanych 

objawów sercowych (MACE), częstości występowania alleli LoF genu  CYP2C19 w populacji 

polskiej oraz zalecanych dawek, cen i w konsekwencji kosztów leków przeciwpłytkowych. 

Rozdział zatytułowany “Dyskusja”, zajmujący 10 stron, został podzielony na  7 podrozdziałów, w 

których autor wielowątkowo, ale systematycznie i z zastosowaniem metody metaanalizy, konfrontuje 

wyniki swoich badań i analiz z wynikami innych badaczy. 

Ostatni, jednostronicowy rozdział zatytułowany “Wnioski i podsumowanie”, w bardzo zwięzłej, 

niemal lapidarnej ale  klarownej formie odpowiada na zawarte w celach pracy zagadnienia 

poznawcze i praktyczne. 

  

Pracę zamyka lista 116 pozycji piśmiennictwa, uporządkowana w kolejności cytowania oraz dość 

obszerne, bo aż trzystronicowe streszczenia w języku polskim i angielskim. Pracę uzupełniają spisy 

21 wykresów i innych ilustracji oraz 59 tabel zamieszczonych w tekście głównym pracy.   
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Zastrzeżenia recenzenta dotyczą jedynie kilku usterek edytorskich i redakcyjnych. Do usterek takich 

recenzent zalicza zatytułowanie całej teoretycznej części pracy słowem “wstęp”.  Tym słowem 

określa się zwykle, krótkie i ogólne wprowadzenie w zagadnienie, poprzedzające zasadniczy tekst 

pracy. Także rozpoczęcie numeracji rozdziałów od tabeli zawierającej opis użytych skrótów jest 

raczej niefortunne. Tego typa lista, jeżeli jest umieszczona przed tekstem głównym pracy, nie jest 

zwyczajowo obejmowana numeracją rozdziałów. Może być objęta taką numeracją jeżeli jest 

zamieszczona po tekście głównym i bibliografii załącznikowej, czyli tam gdzie są spisy tabel i 

ilustracji. 

Opis przeprowadzonych badań farmakogenqycznych, w szczególności opis grup badanych, czas i 

miejsce badań, sposób gromadzenia danych i statystycznej analizy danych oraz informacje dotyczące 

dochowania zasad bioetycznych, nie znajdują w rozdział ”5. Metodologia badań” Możena je po 

części znaleźć na początku kolejnego rozdziale “Opis i wyniki badań”. W opinii recenzenta nie jest 

to trafne rozwiązania. Zwyczajowo, wszystkie informacje te informacje umieszcza się w jednym 

rozdziale, zatytyłowanym zwykle “Materiał i metoda”  

Autor niefortunnie, w opinii recenzenta, podzielił i nazwał dwa rozdziały:  “5. Opis i wyniki badań” 

oraz “6. Analiza wyników badan”. Rozdział  “5. Opis i wyniki badań” w  ponad 90% (9 z 21 stron) 

dotyczy wyników badań farmakogenetycznych, a tylko dwie strony wyników, a raczej analiz 

farmakoekonomicznych (podrozdział 5.9).  Natomiast rozdział “6. Analiza wyników badań” zawiera 

wyłącznie analizy farmakoekonomiczne, wykorzystujące tylko jedną informację z własnych badań 

autora, czyli szacowaną częstość alleli LoF w Polsce. W opinii recenzenta, ta “nierówność 

tematyczna” powinna znaleźć odbicie w tytułach tych rozdziałów, albo alternatywnie, rozdziały 

powinny zostać połączone pod jednym tytułem, np.  “Prezentacja wyników i analizy.”    

Za usterkę redakcyjną recenzent uznaje podpisywanie wykresów skrótem “Ryc.” zamiast słowem, 

“wykres.” Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami edycji prac naukowych, różne typy ilustracji 

powinny być nazywane adekwatnie do ich rodzaju i numerowane odrębnie. Stosowanie wspólnego 

określenia „rycina” dla różnych typów ilustracji jest niestety często nadużywane. Nota bene jest to 
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określenie w istocie nieadekwatne, gdyż dotyczy dawnej ręcznej techniki rytowniczej tworzenia 

matryc do powielenia ilustracji w druku w formie “rycin.”   

Usterką edytorską jest także ograniczenie informacji o źródłach, z których zaczerpnięto ilustracje 

inne niż wykresy (“ryciny” nr 1-5, 21), wyłącznie do numeru na liście bibliografii załącznikowej.  W 

takich sytuacjach źródło powinno być ujawniane “explicite” po słowie “Źródło:”  

Kolejną usterką redakcyjną są niekompletne opisy bibliograficzne źródeł internetowych pozbawione 

identyfikacji autora i tytułu. Natomiast podawanie czasów dostępu do tych źródeł z dokładności do 

godziny, nie ma praktycznego sensu. Niestety, ta niczym nie uzasadniona praktyka ograniczania 

opisu źródła internetowego do samego adresu WWW, szerzy się nawet w wydawnictwach  

naukowych i uniwersyteckich, co stanowi pewne usprawiedliwienie dla autora, który mógł  się na 

takich złych praktykach wzorować. 

Za usterką usterką edytorską można też uznać rozpoczynanie głównych rozdziałów na lewych 

stronach. Zwyczajowo duże rozdziały roozopoczyna się na nowych, prawych stronach. 

Podsumowując, oceniana praca pod względem edytorskim, jest przygotowana dość starannie, a 

zauważone usterki edytorskie i redakcyjne nie stanowią znaczącego obciążenia i mogą zostać łatwo 

usunięte. 

2. Ocena istotności i poprawności rzeczowej  

Tytuł rozprawy, czyli “Ekonomiczne i medyczne aspekty stosowania testu farmakogenetycznego 

CYP2C19 u pacjentów leczonych klopidogrelem”  w opinii recenzenta dość precyzyjnie oddaje treść 

pracy. Jakkolwiek użycie pojęcia “farmakoekonomieczne”  oddałoby trafniej faktyczną zawartość 

rozprawy. 

Jako główne przesłanki do podjęcia tematu pracy autor wskazuje, że podstawą optymalizacji 

kosztów leczenia jest personalizacja, także w odniesieniu do leczenia farmakologicznego w oparciu 

o genetyczne badania diagnostyczne. Przy postępowaniu z pacjentami, którzy przeszli w ostatnim 
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czasie ostry zespół wieńcowy (ACS) lub podlegali udanej długoterminowej przezskórnej interwencji 

wieńcowej (PCI), stosuje się leki przeciwpłytkowe o możliwie niskim ryzyku wywołania powikłań, 

obecnie najczęściej klopidogrel. Jednak badania wskazują, od 4% do 34% pacjentów wykazuje brak 

reaktywności na ten lek, co może może prowadzić do ciężkich powikłań lub śmierci pacjenta. 

Jednym z genów odpowiadających za metabolizowanie klopidogrelu jest CYP2C19. Występowanie 

u pacjentów pewnych kombinacji alleli LoF (utraty funkcji) tego genu, może być przyczyną  

istotnego zmniejszenia skuteczności klopidogrelu. Wdrożenie u takich pacjentów, terapii 

alteranatywnej, może uchronić ich od powikłań i śmierci, ale wiąże się ze znacznymi kosztami 

pzreprowadznia testów farmakogentycznych i samej terapii alternatywnej. W tym kontekście autor 

rozprawy podjął się oceny możliwych do osiągnięcia korzyści farmakoekonomicznych i klinicznych 

wynikających z rutynowego stosowania testu farmakogenetycznego genetycznego CYP2C19 u 

pacjentów leczonych klopidogrelem, którego bazowa dawka jest w Polsce standardem leczniczym. 

W szczególności autor podjął się oceny: 1) czy wprowadzenie rutynowego badania 

farmakogenetycznego genu CYP2C19 u pacjentów leczonych klopidogrelem po przezskórnej 

interwencji wieńcowej i/lub niedawnym przejściu ostrego zespołu wieńcowego może istotnie 

zmniejszyć występowani powikłań” oraz 2) czy postępowanie takie będzie korzystne klinicznie i czy 

z punktu wiedzenia farmakoekonomicznego, będzie miało dodatnią wartość netto. 

Problematyka, którą podjął autora mieści się w obszarze nauk medycznych obejmując zarówno 

problematykę z zakresu samej medycyny klinicznej, w szczególności diagnostyki genetycznej i 

kardiologii,  ale także z zakresu farmakoekonomiki.  Poszukiwania faktów na których można oprzeć 

decyzje dotyczące organizacji i finansowania opieki medycznej są określane w literaturze  jak 

“evidence base health care” przez analogię do “evidence base medicine”. Oceniania rozprawa 

dotyczy zagadnień z zakresu obu tych dziedzin. 

Podsumowując, stwierdzam, że oceniana praca mieści się w obszarze nauk medycznych, w 

szczególności diagnostyki genetycznej, kardiologi,  ale także farmakoekonomiki i ekonomiki 

ochrony zdrowia,  spełniając w pełni wymagane od rozpraw doktorskich, kryteria istotności i 

poprawności rzeczowej.  
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3. Ocena poprawności metodologicznej 

3.1 Opis dotychczasowego stanu wiedzy 

Autor rozprawy dokonał opisu dotychczasowego stanu wiedzy w dwóch zasadniczych obszarach: 1) 

farmakoekonomiki; 2) personalizowanej farmakoterapii na podstawie badań genetycznych. 

Ponadto, autor opisał także stan wiedzy na temat identyfikowania i leczenie pacjentów poddanych 

przezskórnej interwencji wieńcowej  lub po przebyciu ostrego zespołu wieńcowego, u których  

standardowe stosowanie klopidogrelu jest nieskuteczne z powodu występowania alleli utraty funkcji 

białka CYP2C19. Opis wiedzy dotyczył roli tego białka w metbolizmie klopidogrelu oraz 

występowania allelli genu CYP2C19, które mogą prowadzić do istotnego zmniejszenia reaktywności 

pacjentów na leczenie.  Opis stanu wiedzy objął także alternatywne postępowania u pacjentów 

wykazujących zmniejszenie reaktywności na klopidogrel, a w szczególności: 1) zwiększenie dawki 

tego leku, 2) stosowanie tylko leków alternatywnych lub 3) stosowani leków alternatywnych w 

połączeniu z klopidogrelem w zwiększonej dawce.  

Aktualny stan wiedzy autor oparł na 116 źródłach, z których zdecydowana większość pochodzi z 

anglojęzycznych publikacji naukowych z ostatnich kilku lat. 

W opinii recenzenta dokonany przez autora opis dotychczasowego stanu wiedzy jest wyczerpujący i 

jasno uzasadnienia podjęte w pracy cele badawcze. 

3.2 Problemy badawcze, cel pracy, metody badań  

Cele podjętych w pracy badań, zostały przedstawione jasno i trafnie. Autor postawił złożone pytanie 

badawcze które brzmi “Czy wprowadzenie rutynowego badania farmakogenetycznego genu 

CYP2C19 dla pacjentów leczonych klopidogrelem po przezskórnej interwencji wieńcowej i/lub 

niedawnym przejściu ostrego zespołu wieńcowego: 

1. istotnie zmniejszy występowanie poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych i będzie zatem 

korzystne klinicznie;  

2. będzie miało dodatnią wartość netto i będzie zatem efektywne ekonomicznie dla szpitali, 

płatnika, budżetu państwa i końcowego użytkownika usługi. 
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Pośrednim, etapowym celem, jaki postawił przed sobą doktorant, było ustalenie częstości 

występowania w populacji badanej polimorfizmu pojedynczego nukleotydu utraty funkcji 

cytochromu CYP2C19 na podstawie własnych badań farmakogenetycznych. 

Do wyceny kosztu badań farmakogenetycznych  autor przyjął wyłącznie “testy przyłóżkowe”, 

uwzględniając aktualne ceny stosowanych analizatorów farmakogenetycznych, ceny standardowych 

terapii farmakologicznych klopidogrelem i lekami alternatywnymi (prasugrelem i tikagrelorem) oraz 

koszty leczenia w przypadku wystąpienia poważnych powikłań z powodu zmniejszenia 

reaktywności pacjentów na standardowy lek i jego dawkowanie. 

W przeprowadzonej analizie farmakoekonomicznej autor rozpatruje 3 warianty postępowania, która 

nazywa “strategiami”: 1) bazową – bez badania genetycznego – stosowanie standardowej dawki 

klopidogrelu dla wszystkich pacjentów; 2) genotypowaną – identyfikownie pacjentów o prawidłowej 

i zmniejszenej reaktywności na standardowe leczenie poprzez badanie farmakogenetyczne CYP2C19 

– stosowanie standardowej dawki klopidogrelu pacjentom o jego prawidłowym lub szybkim 

metabolizmie,  natomiast leku alternatywnego (tikagrelor/prasugrel) pacjentom o obniżonym  

metabolizmie; 3) alternatywną – bez badania genetycznego – podawanie standardowej dawki leku 

alternatywnego wszystkim pacjentom. 

Autor dla osiągnięcia celu pośredniego, jakim było ustalenie częstości występowania w populacji 

badanej polimorfizmu pojedynczego nukleotydu utraty funkcji cytochromu CYP2C19, wykonał 

badania farmakogenetyczne w grupie pacjentów i w grupie kontrolnej. Niestety w pracy, w sposób 

jednoznaczny, nie opisano w jaki sposób wybrano te grupy. Informacja ta powinna być podawana w 

rozdziale “materiał i metoda.”  

Z opisu celu wynika, że do grupy badanej włączono równo 100 pacjentów leczonych klopidogrelem 

po przezskórnej interwencji wieńcowej i/lub niedawnym przejściu ostrego zespołu wieńcowego. 

Brak jest bliższych informacji o innych kryteriach włączenia lub wykluczenia z badania oraz 

przesłankach ustalenia liczebności grupy badanej. Brak informacji na tema czau i miejsca 

przeprowadzenia badań.  
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Recenzent zakłada, że dobór grupy badanej był cześciowo celowy, a częściowo okazyjny (ang. 

convenient sample), zatem z definicji obciążony. 

Dobór próby badanej niespełniający wymogu losowości,  jest oczywiście dopuszczalny, szczególnie 

w badaniach z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu, w którym spełnienie wymogów doboru 

losowego jest w praktyce niemożliwe, z powodu konieczności zgody pacjenta na udział w 

badaniach. Jednak poprawność metodologiczna wymaga jasnego opisania procedury doboru 

okazyjnego lub celowego oraz daleko idącej ostrożności w uogólnianiu wyników takich badań na 

populację generalną. Niestety, w jednym miejscu autor nieostrożnie odnosi wynik swojego badania, 

dotyczący częstości występowania alleli LoF (utraty funkcji), do całej populacji Polski (Tabela 39).  

Grupa kontrolna jest o ponad połowę mniej liczna grupa badana, ale struktury wieku w grupie 

badanej i kontrolnej nie różnią się statystycznie istotnie (tabela 27).  Co prawda autor ujawnia 

strukturę płci w obu grupach (Tabele 18-19), ale nie testuje niestety równości ich rozkładów. 

Recenzent wykonał to samodzielnie dla potrzeb recenzji, uzyskując z informacji zawartych w pracy 

następujące wyniki: Chi2=2.565; df = 1; p = 0.109. Wskazują one, że także struktury płci w grupie 

badanej i kontrolnej nie różnią statystycznie istotnie. Przemawia tp za prawidłowym doborem grupy 

kontrolnej w tych dwóch aspektach.  

W ocenianej pracy, brakuje wyodrębnionej części opisujące zastosowane metody, technik i narzędzia 

analizy statystycznej oraz przyjęty do wnioskowania poziom istotności “alfa”. W takiej części pracy 

znajduje się zwykle uzasadnienie wyboru metod wnioskowania statystycznego, czyli wyboru testów 

parametrycznych vs. nieparametrycznych. Zwykle umieszcza się te informacje na końcu rozdziału 

“materiał i metoda”. 

Wśród zauważonych usterek lub nieścisłości na zwrócenie uwagi zasługuje sformułowanie “Rozkład 

statystyczny nie jest normalny” użyty w kontekście badanie kontyngencji zmiennych: 1) 

przynależność do grupy badanej albo kontrolnej, a  2) występowanie wariantu allleu G/G albo A/G. 

Obie te zmienne to jakościowe zmienne nominalne, zatem stwierdzenie  “Rozkład statystyczny nie 

jest normalny” jest prawdziwe, ale jest bezcelowe. Nie ocenia się “normalności” rozkładu 
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zmiennych nominalnych, gdyż metody stosowane do wnioskowania z ich wykorzystaniem to metody 

nieparametryczne, dla których charakter rozkładu zmiennych nie ma znaczenia. 

Chybione jest także podawanie wyników testu McNamary, który służy do porównywania 

dwóch prób powiązanych i ma  sens w poszukiwaniu różnic rozkładu pomiędzy dwoma próbami w 

warunkach eksperymentu, czyli pomiar w tej samej grupie przed i po interwencji (np. przed i po 

podaniu leku). W omawianej sytuacji porównywane są dwie grupy niepowiązane (niezależne) 

kontrolna i badana, zatem test McNamary nie ma tu zastosowania. Błąd autora polega na tym, że  

“automatycznie”włączył do pracy wszystkie testy jakie dla tabeli wielopolowej obliczył program 

statystyczny. Problem polega na tym, że taki program “nie wie” czy zestawione w tabeli dane 

pochodzą z prób powiązanych czy niepowiązanych (niezależnych). Nota bene ze wszystkich 

zestawionych w Tabeli nr 14 testów, miarodajnym testami, ze względu na rozmiary tabeli (2x2) i 

obserwowane liczebności, są tylko testy Chi2 z poprawką Yates’a oraz dokładny test Fisher’a 

(dwustronny). 

Do błędów formalnych należy także zaliczyć  wnioskowanie o istnieniu “różnicy średnich” na 

podstawie testu U-Manna Whitney’a. Ten test, jako nieparametryczny odnosi się do różnicy 

rozkładów, zatem należało w Tabeli nr 15 zaznaczyć mediany, a nie średnie i wnioskować na tej 

podstawie o ewentualnej różnicy rozkładów.    

W opisie i interpretacji tabel o numerach 17, 31, 33, 34 i 35 brakuje informacji o wykorzystanym 

teście statystycznym. Przez analogię do zawartości tabel nr 15 i nr 32, można domniemać, że jest to 

test U Mann-Whietney’a. Jeżeli tak jest, to trzeba zauważyć, że autor nie nie uzasadnił dlaczego 

decydował się zastosować testy nieparametryczne. Zmienne, które porównuje w wymienionych 

tabelach, a są to wyniki badań laboratoryjnych wyrażone w skalach liczbowych, mają zwykle 

rozkład normalny, a liczebności porównywanych grup są w kategoriach statystycznych “duże.” Co 

więcej mediany i średnie badanych zmiennych są zbliżone, co także przemawia za symetrią 

rozkładów, a w konsekwencji za tym, że mogą to być rozkłady normalne. Jakie były powody dla 

rezygnacji z testów parametrycznych (testu t-Studenta)? Pytanie jest zasadne szczególnie w 

kontekście używania przez autora takich pojęć jak “istotność różnic w PLT” (Tabela nr 16), co 

sugeruje, że zwraca on uwagę na wartości średnie. Jednak testy nieparametryczne nie służą to 
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testowania istotności różnic pomiędzy wartościami średnich, do tego celu służą testy parametryczne 

takie jak t-Studenta lub analiza wariancji.  

Podsumowując, cele pracy zostały przedstawione jasno i przekonująco ale opis doboru próby 

badanej oraz zastosowanych metod, technik i narzędzi statystycznych wymaga, uzupełnienia, 

uporządkowania i usunięcia formalnych nieścisłości. Wytknięte w tym zakresie usterki nie 

podważają uzyskanych wyników, a także z nich wyciągniętych wniosków, gdyż  autor generalnie 

poprawnie interpretuje wynik analiz statystycznych, a zauważone usterki mają charakter formalny i 

redakcyjny oraz są łatwe do usunięcia. Recenzent liczy jednak na ustosunkowanie doktoranta się do 

zawartego w tej części pytania. 

3.3 Prezentacja wyników oraz dyskusja 

Wynik i analizy wyników zostały obszernie przedstawione na 35 stronach i zilustrowane przy 

pomocy 44 tabel i 15 wykresów.  Generalnie, zarówno tabele jak i ilustracje od strony edytorskiej 

zostały wykonane dość starannie i czytelnie,  stanowiąc bardzo wartościowe uzupełnienie tekstu 

głównego. Nieliczne wyjątki stanowią: ilustracja podpisana jako “Rycina nr 21”, która jest mało 

czytelna ze względu na rozmiar i kolorystykę; Tabela nr 16, w której brakuje kompletu informacji o 

wynikach testu H Kruskall-Wallis’a oraz Tabela nr 17, która ma zbyt złożoną strukturę, utrudniająca 

interpretację oraz nie zawiera informacji o zastosowanym teście statystycznym. 

Teksty opisujące wyniki i analizy są nieco lakoniczne, ale wystarczające do ich zrozumienia.  Usterki 

dotyczące braku informacji o zastosowanych testach zostały już wskazane powyżej.  Równocześnie 

trzeba jednak zauważyć, że pomimo lakoniczności, wyniki badań i analiz zostały przedstawione 

systematycznie i dostatecznie jasno. 

Dyskusja wyników została przeprowadzona na 5 stronach w sposób uporządkowany i ciekawy. 

Autor odniósł się do wyników innych badaczy posługując się technikami metaanalizy.  W tej części 

rozprawy  autor wykazał się dojrzałością i zdolnością do krytycznej oceny wyników badań 

naukowych. 
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Podsumowując, recenzent stwierdza, że prezentacja wyników jest przedstawiona systematycznie i 

jasno, jakkolwiek bardzo syntetycznie oraz z nielicznymi usterkami. Natomiast dyskusję  cechuje 

dojrzałość i umiejętność do krytycznej oceny wyników badań naukowych. 

3.4. Rzetelność i realność stawianych wniosków 

W rozdziale „Wnioski i podsumowanie” autor formułuje kilka dość kategorycznych stwierdzeń, 

które są dobrze oparte o wyniki przeprowadzonych badań i analiz. Należy podkreślić, że wskazane  

wyżej usterki metodologiczne nie miały wpływu na trafność wniosków.    

W szczególni autor stwierdza, że wprowadzenie do procedury medycznej testu genetycznego jest 

pożądane ze względów medycznych i bezpieczeństwa pacjenta, jednak w kontekście względnie 

niskich szacowanych kosztów z powodu potencjalnych zdarzeń nieporządanych, może być wysoce 

nieefektywne finansowo.  Autor rozważa, czy spadek ceny leku alternatywnego do poziomu ceny 

leku generycznego klopidogrelu uzasadniałoby “szerokie” wdrożenia genotypowania CYP2C19 do 

zastosowań klinicznych. Autor nie rozpatruje jednak możliwości znaczącego spadku ceny testu 

genetycznego, którego można oczekiwać przy jego “szerokim wdrożeniu”. Powstaje zatem pytanie 

dlaczego autor w sowich analizach pominął taki wariant, skoro opierając się powszechnie 

znanych mechanizmach rynkowych można oczekiwać spadku ceny zarówno leków 

alternatywnych jak testów genetycznych w przypadku zwiększonego na nie popytu w efekcie 

ich “szerokiego wdrożenia”? 

W opinii recenzenta rozdział “Wnioski i podsumowanie” pomimo, zawiera dobrze udokumentowane 

i przeprowadzone analizy i oszacowania, oparte o aktualne dostępne dane. Recenzent liczy na 

ustosunkowanie doktoranta się do zawartego w tej części pytania. 

4. Podsumowanie i wniosek końcowy 

Reasumując przedstawione wyżej oceny cząstkowe stwierdzam, że jako całość rozprawa doktorska, 

zatytułowana „Ekonomiczne i medyczne aspekty stosowania testu farmakogenetycznego CYP2C19  

11



u pacjentów leczonych klopidogrelem” mgra Aleksandra Pińkowskiego pod kierunkiem   

prof. dra hab. n. med. Janusza Kockiego, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w 

dyscyplinie nauk medycznych, potwierdza ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w tej dyscyplinie 

oraz kompetencje do prowadzenia  prac naukowych w jej zakresie. 

Ponieważ, przedstawiona rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 z późn. zm.) wnioskuję do Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauk 

Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie mgra Aleksandra Pińkowskiego 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.   

Lublin, 15 listopada 2022 r.     dr hab. n. med. Mirosław J. Jarosz
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