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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Wilińskiego 

pt. „Nosicielstwo mutacji genów CYP1B1, CHEK2, BRCA1, BRCA2, HOXB13, NBS1, NOD2 

u pacjentów z rakiem prostaty” 

 

 Rak prostaty od lat stanowi jeden z największych problemów medycznych i społecznych na 

świecie, a liczba zarejestrowanych przypadków tego nowotworu wzrasta od kilku dekad. W Polsce rak 

prostaty zajmuje pierwsze miejsce pod względem zapadalności na nowotwory złośliwe wśród 

mężczyzn, a drugie pod względem umieralności. Wieloletnie badania pokazały, że uwarunkowania 

genetyczne stanowią jeden z głównych czynników predysponujących do raka prostaty i że względne 

ryzyko rozwoju tego nowotworu, oparte na obciążeniu wywiadem rodzinnym, zależy od liczby 

krewnych dotkniętych tą chorobą i od stopnia pokrewieństwa. Od kilkunastu lat poszukuje się nowych 

markerów molekularnych raka stercza o wysokiej wartości prognostycznej i predykcyjnej, które mogą 

być zastosowane w praktyce klinicznej.  

Celem przedstawionej mi do recenzji pracy doktorskiej mgra Mateusza Wilińskiego, której 

promotorem jest dr hab. n. med. Pani Barbara Marzec-Kotarska, była ocena nosicielstwo mutacji genów: 

CYP1B1, CHEK2, BRCA1, BRCA2, HOXB13, NBS1 i NOD2 u pacjentów z rakiem prostaty. Materiał 

do badań pochodził od 96 mężczyzn w wieku od 45 do 87 lat ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu 

krokowego (grupa badana) i 45 ochotników płci męskiej w wieku od 42 do 74 lat w ogólnie dobrym 

stanie zdrowia oraz  bez przypadków raka stercza w rodzinie (grupa kontrolna).  

 Badania przedstawione w rozprawie doktorskiej zostały wykonane w Laboratorium Badań 

Genetycznych Sp. z o.o. w Lublinie za pisemną zgodą pacjentów według protokołu zatwierdzonego 

przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie lekarskiej w Lublinie. Chcę podkreślić, że praca 

doktorska mgra Mateusza Wilińskiego powstała dzięki uprzejmości i wsparciu finansowemu 

kierownika Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o. w Lublinie, Pana Prof. dr hab. Jacka 

Wojcierowskiego, przy współpracy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli 

w Lublinie oraz Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 4 w Lublinie.  

 Oceniana rozprawa doktorska mgra Mateusza Wilińskiego zawiera wszystkie formalnie 

wymagane części, tj.: Wstęp, Założenia i cel pracy, Materiał i metodyka badań, Wyniki, Dyskusja 

i Wnioski. Dodatkowo Doktorant załączył: Wykaz skrótów, Streszczenie w języku polskim 

i angielskim, Bibliografię, Spis tabel, Spis skrótów i Wykaz źródeł internetowych.  
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 W rozdziale „Wstęp” obejmującym dwa duże podrozdziały mgr Mateusz Wiliński 

scharakteryzował raka stercza, jego epidemiologię, etiologię i czynniki ryzyka, histopatologię, objawy 

i rozpoznanie, diagnostykę laboratoryjną, genetykę raka stercza, badane geny i ich produkty białkowe, 

tj. odrębnie gen CYP1B1 i jego produkt białkowy, gen CHEK2 i jego produkt białkowy,  gen BRCA1 

i jego produkt białkowy, gen BRCA2 i jego produkt białkowy, gen HOXB13 i jego produkt białkowy, 

gen NBS1 i jego produkt białkowy, gen NOD2 i jego produkt białkowy. Rozdział ten opracowany jest 

szeroko i ciekawie  i wskazuje na bardzo dobrą znajomość przez Doktoranta zagadnień związanych 

z tematem pracy doktorskiej. Przedstawiony przegląd literatury jest dobrym uzasadnieniem podjętych 

zadań badawczych. Chcę też zaznaczyć, że większość danych omawianych we „Wstępie” Doktorant 

przedstawił na rycinach samodzielnie wykonanych.  

W rozdziale „Założenia i cel pracy” mgr Mateusz Wiliński podkreślił, że dziedziczność raka 

gruczołu krokowego, najwyższa spośród wszystkich nowotworów, zmusza badaczy do poznania 

genetyki tego nowotworu, co z kolei ma duże znaczenie diagnostyczno-terapeutyczne i pozwala na 

wcześniejsze rozpoznanie nowotworu i większą skuteczność leczenia m.in.  poprzez możliwość 

zastosowania terapii celowanej. Doktorant jasno przedstawił pięć celów badawczych, które uważam za 

poważne wyzwanie naukowe, i  które zostały w pełni zrealizowane.  

W kolejnym rozdziale „Materiał i metodyka badań” mgr Mateusz Wiliński opisał badany 

materiał, tj. genomowe DNA izolowane z pełnej krwi obwodowej pacjentów z rozpoznanym rakiem 

stercza, jak i materiał porównawczy, którym było genomowe DNA izolowane z pełnej krwi obwodowej 

zdrowych mężczyzn powyżej 40 r.ż. z ujemnym wywiadem rodzinnym odnośnie do raka stercza. 

Doktorant scharakteryzował grupę badaną ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego, zebrał 

wywiad kliniczny, uwzględniając poziom całkowitego PSA przed wdrożeniem leczenia, 

zaawansowanie patomorfologiczne nowotworu (pTNM), zastosowane leczenie i wywiad rodzinny 

dotyczący chorób nowotworowych. Scharakteryzował również grupę kontrolną, do której włączono 

ochotników płci męskiej w wieku 42-72 lat z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku raka 

stercza oraz innych chorób o podłożu genetycznym. Przedstawił też odczynniki i sprzęt laboratoryjny, 

z których Doktorat korzystał, oprogramowanie i narzędzia bioinformatyczne, odczynniki i zestawy 

diagnostyczne.  

Mgr Mateusz Wiliński bardzo dokładnie opisał stosowane metody i techniki laboratoryjne: 

izolację genomowego DNA z pełnej krwi obwodowej, analizę ilościową i jakościową DNA, 

przygotowanie starterów do reakcji PCR oraz żelu agarozowego do elektroforezy, analizę 

elektroforetyczną matrycy DNA do sekwencjonowania, oczyszczanie tej matrycy DNA metodą 

enzymatyczną, oczyszczanie produktu reakcji sekwencjonowania, elektroforezę kapilarną, analizę 

sekwencji nukleotydowej DNA, analizę polimorfizmu c.355G>T genu CYP1B1 metodą PCR-RFLP,  

wykrywanie mutacji del5395 genu CHEK2 metodą PCR multipleks, analizę skriningową trzech 

najczęstszych mutacji punktowych genu CHEK2 metodą HRM oraz ich weryfikację metodą 

sekwencjonowania, identyfikację trzech mutacji założycielskich genu BRCA1 metodami AS-PCR 
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multipleks i PCR-RFLP, sekwencjonowanie fragmentów genu BRCA1, sekwencjonowanie fragmentów 

genu BRCA2 oraz genu HOXB13 metodą Sangera, identyfikacja mutacji c.657del5 genu NBS1 metodą 

AS-PCR, jak i mutacji c.3020insaC genu NOD2 metodą PCR-RFLP. Opisał także metody i zakres 

analizy statystycznej, którą przeprowadził wykorzystując tabele kontyngencji oraz odpowiednie testy 

statystyczne, tj. dokładny test Fishera oraz test Chi-kwadrat Pearsona do oceny względnego ryzyka 

rozwoju raka stercza u nosicieli mutacji. Obliczenia statystyczne  Doktorant przeprowadził przy użyciu 

arkusza kalkulacyjnego Excel Office 365 (Microsoft) oraz zintegrowanego środowiska 

programistycznego RStudio.   

Rezultaty pracy Doktorant przedstawił szczegółowo i jasno w dziesięciu podrozdziałach 

i udokumentował na 8 wykresach oraz w 13 obszernych tabelach. W ramach pracy doktorskiej mgr 

Mateusz Wiliński analizował 36 zmian konstytucyjnych siedmiu genów, tj.: BRCA1, BRCA2, CHEK2, 

NBS1, CYP1B1, HOXB13 i NOD2 u 96 pacjentów z rakiem stercza (grupa badana) i 45 zdrowych 

mężczyzn (grupa kontrolna). W genach  BRCA1 i BRCA2 przeanalizował odpowiednio 12 i 15 alleli, 

w genie CHEK2 – cztery, dwa w genie HOXB13 oraz pojedyncze allele w trzech pozostałych genach, 

tj. NBS1, CYP1B1 i NOD2. Były to głównie mutacje punktowe, a także insercje i delecje  dwóch lub 

więcej par zasad. Badane mutacje punktowe, to tranzycie i transwersje niesynonimiczne oraz 

nonsensowne, a także insercje i delecje pojedynczego nukleotydu. W obszernej tabeli Doktorant 

przedstawił badane mutacje DNA z uwzględnieniem ich lokalizacji genowej, skutków mutacji 

i znaczenia klinicznego.  

W pierwszym etapie badań Doktorant ocenił nosicielstwo mutacji w grupie badanej. W ramach 

badanego panelu genetycznego mutacje dotyczyły 10 alleli sześciu genów, a jedynie w genie HOXB13 

nie stwierdził żadnej mutacji. U największej liczby pacjentów z rakiem prostaty (67,7%) Doktorant 

zidentyfikował polimorfizm c.355G>T (p.A119S) genu CYP1B1 oraz polimorfizm c.1114A>C 

(p.N372H) genu BRCA2 u 37,5% pacjentów z grupy badanej. Mutacje pozostałych alleli występowały 

znacznie rzadziej, a w obrębie 26 z 36 badanych alleli nie zidentyfikował żadnej mutacji. Wszystkie te 

dane dotyczące częstości mutacji u pacjentów z grupy badanej Doktorant zamieścił w Tabeli 21. 

Następnie, mgr Mateusz Wiliński ocenił częstość wariantów homo- i heterozygotycznych u pacjentów 

z grupy badanej oraz kontrolnej. Zidentyfikowane przez Doktoranta mutacje występowały znacznie 

częściej w typie heterozygotycznym, co zostało bardzo dokładnie przedstawione w Tabeli 22. 

Doktorant zbadał również nosicielstwo mutacji u mężczyzn z grupy kontrolnej i wykazał 54 

mutacje w pięciu genach, to jest: CYP1B1, CHEK2, BRCA1, BRCA2 i NOD2 z wyjątkiem genu NBS1 i 

genu HOXB13. W grupie tej Doktorant najczęściej stwierdził polimorfizm c.355G>T (p.A119S) genu 

CYP1B1 (u 46,7% probantów) oraz polimorfizm c.1114A>C (p.N372H) genu BRCA2 (u 40,0% 

mężczyzn z grupy kontrolnej). Doktorant znacznie rzadziej stwierdzał mutację c.3019dupC (p.L1007fs) 

genu NOD2 (6 probantów),  missensowną mutację c.470T>C (p.I157T) w genie CHEK2 (4 probantów) 

i u kolejnych czterech mężczyzn polimorfizm c.5744C>T (p.T1915M) w eksonie 11 genu BRCA2. 

Doktorant szczegółowo podsumował wyniki genotypowania mężczyzn z grupy kontrolnej w Tabeli 23.  
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Innym wątkiem recenzowanej pracy mgra Mateusza Wilińskiego była analiza częstości 

wariantów homo- i heterozygotycznych u mężczyzn z grupy kontrolnej. Doktorant wykazał, że 

zdecydowana większość zidentyfikowanych mutacji występowała w typie heterozygotycznym (90,7% 

vs 9,3%). W genie CYP1B1 zidentyfikował 17 heterozygot c.355G/T i cztery homozygoty c.355T/T 

(odpowiednio 19,0% vs 81,0%), jak również jedną homozygotę i 17 heterozygot (odpowiednio 5,5% vs 

94,5%) dla wariantu c.1114A>C (p.N372H) w eksonie 10 genu BRCA2. Wszystkie z wymienionych 

mutacji, jak również inne wykryte w grupie kontrolnej zmiany tj. c.3019dupC (p.L1007Pfs) w genie 

NOD2, c.470T>C (p.I157T) w genie CHEK2, c.5266dupC (p.Q1756fs) w genie BRCA1 i c.5744C>T 

(p.T1915M) w genie BRCA2, które dotyczyły mutacji pojedynczego allela, jasno przedstawił w Tabeli 

24. 

Doktorant zidentyfikował także dodatkowe mutacje w genach: BRCA1, BRCA2 i HOXB13 

w wyniku sekwencjonowania badanych fragmentów tych genów. Najwięcej mutacji (21) wykrył 

w badanym fragmencie eksonu 1 genu HOXB13. Zidentyfikował tutaj dwie mutacje ciche: c.513T>C 

(p.S171=) i c.366C>T (p.S122=) odpowiednio u 17 i 2 chorych pacjentów oraz dwie tranzycie 

niesynonimiczne c.173A>G (p.E58G) i c.236C>T (p.P79L). W dwóch badanych fragmentach genu 

BRCA2, to jest części eksonu 10 i eksonu 11, zidentyfikował w jednym przypadku tranzycję c.1262A>G 

(p.Q421R) oraz wariant synonimiczny c.1365A>G (p.S455=) wśród siedmiu pacjentów. Ponadto 

Doktorant zidentyfikował jedenaście mutacji w dwóch badanych fragmentach genu BRCA1, tj. w części 

eksonu 2 i eksonu 11. Wszystkie powyższe dodatkowe mutacje zidentyfikowane w genach BRCA1, 

BRCA2 i HOXB13 mgr Mateusz Wiliński przedstawił w Tabeli 25.  

Wysoko oceniłam również analizę porównawczą pod względem częstości mutacji wszystkich 

alleli badanych w ramach panelu podstawowego i dodatkowych mutacji pojedynczego nukleotydu, 

które zidentyfikowano poprzez sekwencjonowanie fragmentów genów BRCA1, BCRA2 oraz HOXB13 

w  grupie badanej i kontrolnej. Łącznie w grupie badanej (n = 96) Doktorant zidentyfikował 127 mutacji, 

które dotyczyły 15 alleli zlokalizowanych we wszystkich badanych genach, a w grupie kontrolnej (n = 

45) zidentyfikował 54 mutacje, które dotyczyły sześciu alleli w pięciu genach, tj.: CYP1B1, CHEK2, 

BRCA1, BRCA2 i NOD2. Niezwykle pomocne w analizie porównawczej częstości występowania 

mutacji w grupie badanej i kontrolnej są dane zamieszczone w Tabeli 26. Doktorant stwierdził łącznie 

pięć mutacji patogennych wśród pięciu pacjentów z grupy badanej i jedną mutację patogenną w grupie 

kontrolnej (5,2% vs 2,2%). Mutacje te stanowiły 3,9% i 1,9% wszystkich mutacji zidentyfikowanych 

odpowiednio w grupie badanej i grupie kontrolnej. Wykazał też, że łączne ryzyko rozwoju raka stercza 

wśród nosicieli dowolnie stwierdzonej  mutacji  patogennej jest około 6-krotnie wyższe względem 

pacjentów z prawidłowym genotypem.  

Kolejnym zagadnieniem, którym zajął się Doktorant była analiza najczęstszych polimorfizmów 

genów CYP1B1 i BRCA2. Mgr Mateusz Wiliński wykazał mutacje homo- i heterozygotyczne wyłącznie 

w przypadku dwóch najczęstszych polimorfizmów, tj. transwersji c.355G>T (p. A119S) i c.1114A>C 

(p.N372H) zlokalizowanych odpowiednio w genach CYP1B1 i BRCA2. Co ważne, stwierdził, że 
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genotyp c.355T/T CYP1B1 wiąże się z wyższym ryzykiem raka stercza – oszacował, że homozygoty 

c.355T/T wykazują o połowę wyższe ryzyko wystąpienia raka gruczołu krokowego niż heterozygoty 

i ponad 3,5-krotnie wyższe ryzyko niż osoby bez mutacji. Wykazał również, że heterozygoty c.355G/T 

wykazują dwukrotnie wyższe ryzyko raka stercza niż homozygoty typu dzikiego c.355G/G. Co 

niezwykle ważne, Doktorant przedstawił wyniki analizy różnych kombinacji genotypów najczęściej 

występujących polimorficznych alleli genów CYP1B1 i BRCA2 w Tabeli 28.  

Co uważam za ważne, mgr Mateusz Wiliński, mając na uwadze istotny związek między rakiem 

stercza a nosicielstwem polimorfizmu c.355G>T (p.A119S) genu CYP1B1 przeprowadził również 

analizę częstości występowania allela dzikiego (G) i zmutowanego (T) w grupie badanej i kontrolnej. 

Wykazał, że allel z mutacją występuje  ok. 1,5-razy częściej w grupie osób chorych na raka stercza, co 

wiąże się z 2,5- krotnie wyższym ryzykiem zachorowania. Za bardzo ważną uważam też analizę 

polimorfizmu c.1114A>C (p.N372H) genu BRCA2, w której Doktorant  stwierdził identyczną częstość 

występowania allela zmutowanego (C) i prawidłowego (A) w obu grupach badanych mężczyzn, jak i też 

wykazał, że nosicielstwo allela z mutacją nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka gruczołu 

krokowego.  

Ostatnie dwa ważne zadania badawcze Doktoranta to analiza wybranych cech klinicznych 

w grupie chorych i rodzinne obciążenie nowotworami. Na podstawie wywiadu rodzinnego wyodrębnił 

grupy chorych, u których stwierdził występowanie raka stercza u krewnych pierwszego lub drugiego 

stopnia, a także inne choroby nowotworowe wśród bliskich krewnych. Obciążenia rodzinne 

nowotworami złośliwymi w grupie badanej Doktorant jasno przedstawił na Rycinie 30. Przedstawił 

również na Rycinie 31 średni wiek rozpoznania raka stercza u pacjentów z dodatnim oraz ujemnym 

wywiadem rodzinnym w kierunku tego nowotworu. Doktorant poddał dodatkowej analizie statystycznej 

cechy kliniczne raka stercza u pacjentów z grupy badanej. Porównał wiek zachorowania, obciążenia 

rodzinne rakiem stercza (FPC/HPC), złośliwość histologiczną guza (Gl.s.), poziom całkowitego PSA 

wśród nosicieli mutacji oraz pacjentów z prawidłowym genotypem i przedstawił to wszystko w Tabeli 

32.  Reasumując ocenę wyników rozprawy doktorskiej, chcę podkreślić, że mgr Mateusz Wiliński 

skrupulatnie i przejrzyście je opisał i bardzo dobrze zaprezentował w tabelach i na rycinach.  

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam również „Dyskusję” opracowaną w oparciu o wyniki 

badań własnych i dostępne dane głównie z najnowszej literatury przedmiotu. Rozdział „Dyskusja” 

zawarty, na 29 stronach, napisany jest dojrzale, komunikatywnie i starannie, a jego lektura nie 

pozostawia wątpliwości, że  mgr Mateusz Wiliński bardzo dobrze zna aktualny stan wiedzy w zakresie 

prowadzonych badań i rzeczowo konfrontuje wyniki badań własnych z danymi z literatury. 

Z „Dyskusji” jednoznacznie wynika jak ważne zadania badawcze, zarówno w aspekcie poznawczym, 

jak i praktycznym, zostały podjęte w pracy doktorskiej i jak ogromnie są one złożone, i że uzyskane 

wyniki mogą stanowić podstawę wielu innych badań, w tym badań o charakterze diagnostycznym. 

Z dużą ciekawością i zainteresowaniem przeczytałam podrozdział „Podsumowanie” rozdziału 

„Dyskusja”, w którym Doktorant stwierdził, że badania przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy 
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nie wyczerpują zakresu koniecznych do wykonania badań, a dotyczy to przede wszystkim genów 

CYP1B1, NBN i NOD2. Wskazał, że status mutacyjny genów BRCA1 i BRCA2 należy określić metodą 

NGS poprzez sekwencjonowanie wszystkich eksonów, że dużym ograniczeniem prezentowanych badań 

jest liczebność grup, w szczególności grupy kontrolnej i mały udział chorych z rodzinnym obciążeniem 

raka stercza w grupie badanej jak i też zaznaczył, że w ocenie genetycznych uwarunkowań nowotworów 

niezwykle ważna są stosowane przez chorych używki, dieta, styl życia, które nie były brane pod uwagę 

w niniejszej rozprawie, co ogranicza wartość prognostyczną badanych markerów genetycznych.   

W „Podsumowaniu” Doktorant zwrócił też uwagę na kierunek dalszych badań. Mając na 

względzie, że w Polsce śmiertelność z powodu raka stercza, jak i liczba nowych przypadków tego 

nowotworu rośnie, stwierdził, że należy opracować skuteczne metody diagnozowania i leczenia 

pacjentów z rakiem prostaty w oparciu o diagnostykę molekularną zwłaszcza w przypadku pacjentów 

obciążonych wywiadem rodzinnym w kierunku raka stercza, wskazał też, że w przyszłych badaniach 

niezbędne jest powiększenie liczebności grup, zwłaszcza powiększenie grup chorych o pacjentów 

z rozpoznaniem dziedzicznego lub rodzinnego raka prostaty, potrzebny też jest rozwój programu 

sekwencjonowania genomu raka stercza na wzór nowotworów piersi i jajnika, upowszechnienie techniki 

wysokoprzepustowego sekwencjonowania germinalnego DNA u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka 

rozwoju raka stercza, co potencjalnie pozwoliłoby  opracować testy genetyczne dotyczące analizy 

konkretnych genów lub ich fragmentów, w których występują tzw. „hot spoty”, tj. obszary najczęściej 

zmutowane. Interesuje mnie zatem, które z zaplanowanych badań będą prowadzone w niedalekiej 

przyszłości przez Doktoranta.  

Ostatni, piąty rozdział rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Wilińskiego, tj. rozdział 

„Wnioski”, liczący 14 punktów, został sformułowany adekwatnie do uzyskanych wyników 

i opracowany prawidłowo w oparciu o rezultaty badań i ich analizę wykorzystując literaturę przedmiotu.  

Oceniana rozprawa doktorska zawiera również Wykaz skrótów, skompensowane Streszczenie 

w języku polskim i angielskim, Bibliografię liczącą 534 pozycje głównie z ostatnich lat co świadczy 

o aktualności zadań badawczych podjętych przez Doktoranta, i które zostały wykorzystane w rozdziale 

„Wstęp” i „Dyskusja”, Spis 32 tabel i 31 rycin oraz „Wykaz skrótów internetowych” (6 adresów). Żaden 

z tych materiałów nie budzi moich zastrzeżeń. 

 

 

 

Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę przedstawione przeze mnie dane dotyczące formalnej i merytorycznej oceny 

pracy doktorskiej Pana mgra Mateusza Wilińskiego, pt. „Nosicielstwo mutacji genów CYP1B1, CHEK2, 

BRCA1, BRCA2, HOXB13, NBS1, NOD2 u pacjentów z rakiem prostaty”, której promotorem jest dr 
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hab. n. med. Pani Barbara Marzec-Kotarska, stwierdzam, że rozprawa stanowi oryginalne osiągnięcie 

naukowe. Bardzo duża znajomość literatury przedmiotu i opanowanie wykorzystanych technik 

badawczych wskazują na dobre przygotowanie Doktoranta do pracy naukowej.  

W świetle powyższych danych uważam, że recenzowana rozprawa doktorska mgra Mateusza 

Wilińskiego jest wartościowa, wnosi nowe dane do nauki i spełnia wszystkie wymagania stawiane 

pracom na stopień naukowy doktora. W związku z powyższym wnoszę do Rady ds. Stopni Naukowych 

w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pana mgr 

Mateusza Wilińskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Ponadto, biorąc pod uwagę 

intersujące i oryginalne wyniki zaprezentowane w rozprawie, wysoki poziom metodyczny 

i merytoryczny, staranne opracowanie uzyskanych wyników, wyciągnięcie merytorycznych wniosków 

oraz wnikliwą dyskusję w kontekście danych literaturowych stawiam wniosek do wysokiej Rady ds. 

Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

o wyróżnienie recenzowanej pracy doktorskiej mgra Mateusza Wilińskiego stosowną nagrodą. 

 

 

prof. dr hab. Wanda Małek 

 

  

 

 


