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 W wielu krajach świata, w tym w Polsce, obserwuje się spadek urodzeń. Ten 

utrzymujący się od wielu lat trend ma istotny wpływ na rozwój demograficzny kraju. Jednym 

z istotnych czynników wpływającym na procesy demograficzne ma zjawisko niepłodności, 

które dotyczy w Polsce 15% par.  Wśród przyczyn niepłodności partnerskiej wyróżniamy 

czynnik męski oraz kobiecy. Główne przyczyny niepłodności kobiecej są spowodowane 

zaburzeniami anatomicznymi narządu płciowego, niedrożnością jajowodów oraz 

czynnikiem jajnikowym, w którym obserwujemy zaburzenia bądź brak owulacji. W 

niektórych przypadkach mamy do czynienia ze współistnieniem kilku przyczyn niepłodności 

równocześnie. Stymulacja jajeczkowania jest przeznaczona dla pacjentek 

zakwalifikowanych do grupy I i II według WHO obejmujących pacjentki z hipogonadyzmem 

hipogonadotropowym oraz z dysfunkcją podwzgórzowo-przysadkową, w której dominują 

pacjentki z PCOS. Przyczynowe leczenie niepłodności posiada istotne ograniczenia i z tego 

powodu techniki rozrodu wspomaganego medycznie stały się najskuteczniejszą metodą 

leczenia niepłodności zarówno w przypadku występowania czynnika męskiego jak i 

kobiecego, czasami przy współistnieniu obu przyczyn niepłodności. Istotnym elementem 

technik rozrodu wspomaganego medycznie jest stymulacja jajeczkowania, która może być 

monofolikularna bądź mieć charakter kontrolowanej hyperstymulacji wykonywanej w celu 

wzrostu kilku pęcherzyków i w konsekwencji uzyskania kilku komórek jajowych. Lekami 

stosowanymi do stymulacji jajników są gonadotropiny bezpośrednio stymulujące gonadę 

żeńską oraz cytrynian klomifenu i inhibitory aromatazy. Mechanizm działania klomifenu 

polega na zniesieniu ujemnego sprzężenia zwrotnego endogennego estradiolu na 

podwzgórze, natomiast inhibitory aromatazy mają dwa mechanizmy: działania ośrodkowy i 

obwodowy. Mechanizm działania na OUN prowadzi podobnie jak w przypadku cytrynianu 

klomifenu do zmniejszenia stężenia estrogenów i w efekcie zwiększonego wydzielania 

FSH, natomiast działanie na gonadę prowadzi do wzrostu stężenia wewnątrzjajnikowych 

androgenów i w konsekwencji wzrost pęcherzyków jajnikowych. 

Lekarz Jarosław Kaczyński w swojej rozprawie doktorskiej podjął się próby oceny 

przydatności i skuteczności zastosowania inhibitorów aromatazy do stymulacji jajników w 

grupie pacjentek leczonych z powodu niepłodności oraz skuteczności zastosowania technik 

rozrodu wspomaganego medycznie w zależności od wieku pacjentek, wartości AMH i 

wartości indeksu masy ciała (BMI). 

Przedstawiony mi do oceny egzemplarz pracy doktorskiej liczy łącznie z 

piśmiennictwem 86 stron wydruku komputerowego. Układ pracy jest nietypowy, składa się 

z: wprowadzenia, celów pracy, trzech rozdziałów: ocena rezerwy jajnikowej, zarządzanie 
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terapią, kontrolowana stymulacja owulacji oraz rozdziału metodologia i wyniki, dyskusja, 

wnioski i literatura. Brak w pracy wykazu skrótów, streszczenia w języku polskim i 

angielskim oraz zgody Komisji Bioetycznej.  

We „Wprowadzeniu” liczącym pięć stron Autor w sposób zrozumiały przedstawia 

podstawowe informacje o trendach demograficznych w Polsce, a zwłaszcza o przyczynach 

niskiego wskaźnika urodzeń w naszej populacji. Omawia przyczyny niepłodności kobiecej. 

W rozdziale „Cele pracy” lekarz Jarosław Kaczyński sformułował cztery oryginalne 

cele badawcze. Między innymi Autor zaplanował analizę skuteczności terapii inhibitorami 

aromatazy, cytrynianem klomifenu oraz gonadotropinami niepłodnych pacjentek 

uwzględniając ich wiek i stężenie AMH. Ponadto zaplanował ocenę wpływu na prokreację 

terapii adiuwantowej Metforminą u pacjentek z insulinoopornością oraz ocenę skuteczności 

inseminacji oraz zapłodnienia zewnątrzustrojowego w zależności od wieku pacjentek, 

wartości AMH i indeksu BMI.  

W rozdziałach: „Ocena rezerwy jajnikowej”, „Zarządzanie terapią” (składającego się 

z trzech podrozdziałów: przedwczesna niewydolność jajników, zespół policystycznych 

jajników i insulinooporność) i rozdziału „Kontrolowana stymulacja owulacji” Autor zawarł 

informacje ogólne dotyczące opisywanych zagadnień, które moim zdaniem powinny się 

znaleźć we wstępie pracy doktorskiej.  

W rozdziale „Metodologia i wyniki” Autor umieścił w tekście 22 tabele oraz 21 rycin, 

przy czym od ryciny numer 7 zaprzestał umieszczania ich tytułu i kolejnego numeru. Moim 

zdaniem brakuje wydzielonego podrozdziału „Charakterystyka grupy badanej”, część 

informacji na ten temat została umieszczona w wynikach. Grupa badana obejmuje 7499 

pacjentek znajdujących się pod opieką wszystkich Klinik Invimed w Polsce (Gdynia, 

Katowice, Poznań, Warszawa i Wrocław) czyli analizie poddano bardzo duży materiał 

kliniczny. Jako kryterium sukcesu czyli uzyskania ciąży Autor przyjął stężenie hCG na 

poziomie 20 mIU/ml. W moim przekonaniu jest to niewłaściwe, albowiem za sukces w tym 

przypadku należy uznać odsetek żywych ciąż przynajmniej w 6 tygodniu trwania ciąży, 

lepszym kryterium byłoby stwierdzenie żywej ciąży w 12 tygodniu jej trwania, a najlepszym 

miernikiem sukcesu leczenia niepłodnych pacjentek powinien być wskaźnik żywych 

urodzeń. Sprawę komplikuje fakt, że Autor nie podaje żadnych szczegółów dotyczących 

zastosowanych do stymulacji jajeczkowania protokołów, w tym danych dotyczących 

podawania preparatów hCG w czasie konkretnego protokołu stymulującego, które może 

wpływać na stężenie hCG w surowicy krwi pacjentki.  Ponadto nie uwzględniono w analizie 
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protokołów stymulacji jajeczkowania, w których omawiane leki łączy się w procesie 

leczenia. Granica odcięcia stężenia hCG na poziomie 20 mIU/ml jest bardzo niska. 

Stwierdzenie takiego stężenia hCG nazywamy ciążą biochemiczą (na bardzo wczesnym 

etapie rozwoju) o ile nie jest wynikiem podania preparatów gonadotropiny kosmówkowej 

zastosowanych w czasie stymulacji owulacji. Jeśli Autor zdecydował się na powyższe 

kryterium, powinien dokonać analizy trzech kolejnych oznaczeń hCG i wartości rosnące w 

odpowiednim stopniu uznać za „sukces leczenia”. 

Brak w rozdziale „Metodologia i wyniki” omówienia zastosowanych metod 

statystycznych oraz określenia istotności statystycznej wyników. 

W dyskusji liczącej 7 stron Autor skonfrontował uzyskane wyniki z danymi z 

piśmiennictwa, które obejmuje 158 pozycji. W spisie piśmiennictwa cytowane pozycje 

umieszczone są w porządku alfabetycznym, natomiast w tekście umieszczono numer 

kolejnego cytowania.  

Uzyskane wnioski Doktorant przedstawił w formie opisowej bez wyszczególniania 

konkretnych wniosków. Rozdział „Wnioski” odpowiada doskonale brakującemu 

streszczeniu w języku polskim. Z tekstu wyodrębniłem następujące wnioski, a mianowicie: 

w grupie pacjentek, które poddano stymulacji owulacji bądź planowej prokreacji i 

inseminacji najczęściej stosowanym lekiem był cytrynian klomifenu, a następnie inhibitory 

aromatazy. W tej grupie stężenie hCG > 20 mIU/ml uzyskano u 32 % pacjentek 

zakwalifikowanych do „high responders” oraz u 18 % pacjentek zakwalifikowanych do „poor 

responders”. W grupie „poor responders” największy odsetek stężenia hCG > 20 mIU/ml 

uzyskano przy terapii inhibitorami aromatazy (23,86%), natomiast w grupie „high 

responders” u pacjentek leczonych cytrynianem klomifenu (36,7 %). U pacjentek z 

prawidłową rezerwą jajnikową nie stwierdzono różnic w zależności od stosowanych leków. 

Zastosowanie Metforminy nie wpływa na tzw. skuteczność leczenia w grupie pacjentek z 

insulinoopornością. Średnie stężenie hCG > 20 mIU/ml uzyskano u blisko 50,0 % pacjentek 

„normo i high responders” leczonych procedurami „in vitro”, natomiast w grupie „poor 

responders” u ponad 41% pacjentek. 

Praca napisana jest poprawnym językiem, niestety stwierdza się liczne błędy 

edytorskie, które powinny być poprawione przed oddaniem rozprawy do druku. 

Najistotniejsze to błąd dotyczący liczebności grupy badanej na stronie 44 oraz różne, 

nieprawidłowe wersje skrótu dla hormonu Gonadoliberyna (GnRH). Na zakończenie 
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chciałbym stwierdzić, że największą wartością rozprawy jest bardzo duży materiał kliniczny 

poddany analizie. 

Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska 

lekarza Jarosława Kaczyńskiego p.t. „Zastosowanie inhibitorów aromatazy w leczeniu 

niepłodności u kobiet” jest próbą analizy danych medycznych istotnych z punktu widzenia 

medycyny rozrodu, w której Doktorant wykazuje umiejętność samodzielnego zaplanowania 

i przeprowadzenia badań. Dysertację tę oceniam pozytywnie, stąd też zwracam się do 

Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lekarza Jarosława Kaczyńskiego do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego 

        

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński 
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terapią, kontrolowana stymulacja owulacji oraz rozdziału metodologia i wyniki, dyskusja, 

wnioski i literatura. Brak w pracy wykazu skrótów, streszczenia w języku polskim i 

angielskim oraz zgody Komisji Bioetycznej.  

We „Wprowadzeniu” liczącym pięć stron Autor w sposób zrozumiały przedstawia 

podstawowe informacje o trendach demograficznych w Polsce, a zwłaszcza o przyczynach 

niskiego wskaźnika urodzeń w naszej populacji. Omawia przyczyny niepłodności kobiecej. 

W rozdziale „Cele pracy” lekarz Jarosław Kaczyński sformułował cztery oryginalne 

cele badawcze. Między innymi Autor zaplanował analizę skuteczności terapii inhibitorami 

aromatazy, cytrynianem klomifenu oraz gonadotropinami niepłodnych pacjentek 

uwzględniając ich wiek i stężenie AMH. Ponadto zaplanował ocenę wpływu na prokreację 

terapii adiuwantowej Metforminą u pacjentek z insulinoopornością oraz ocenę skuteczności 

inseminacji oraz zapłodnienia zewnątrzustrojowego w zależności od wieku pacjentek, 

wartości AMH i indeksu BMI.  

W rozdziałach: „Ocena rezerwy jajnikowej”, „Zarządzanie terapią” (składającego się 

z trzech podrozdziałów: przedwczesna niewydolność jajników, zespół policystycznych 

jajników i insulinooporność) i rozdziału „Kontrolowana stymulacja owulacji” Autor zawarł 

informacje ogólne dotyczące opisywanych zagadnień, które moim zdaniem powinny się 

znaleźć we wstępie pracy doktorskiej.  

W rozdziale „Metodologia i wyniki” Autor umieścił w tekście 22 tabele oraz 21 rycin, 

przy czym od ryciny numer 7 zaprzestał umieszczania ich tytułu i kolejnego numeru. Moim 

zdaniem brakuje wydzielonego podrozdziału „Charakterystyka grupy badanej”, część 

informacji na ten temat została umieszczona w wynikach. Grupa badana obejmuje 7499 

pacjentek znajdujących się pod opieką wszystkich Klinik Invimed w Polsce (Gdynia, 

Katowice, Poznań, Warszawa i Wrocław) czyli analizie poddano bardzo duży materiał 

kliniczny. Jako kryterium sukcesu czyli uzyskania ciąży Autor przyjął stężenie hCG na 

poziomie 20 mIU/ml. W moim przekonaniu jest to niewłaściwe, albowiem za sukces w tym 

przypadku należy uznać odsetek żywych ciąż przynajmniej w 6 tygodniu trwania ciąży, 

lepszym kryterium byłoby stwierdzenie żywej ciąży w 12 tygodniu jej trwania, a najlepszym 

miernikiem sukcesu leczenia niepłodnych pacjentek powinien być wskaźnik żywych 

urodzeń. Sprawę komplikuje fakt, że Autor nie podaje żadnych szczegółów dotyczących 

zastosowanych do stymulacji jajeczkowania protokołów, w tym danych dotyczących 

podawania preparatów hCG w czasie konkretnego protokołu stymulującego, które może 

wpływać na stężenie hCG w surowicy krwi pacjentki.  Ponadto nie uwzględniono w analizie 
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protokołów stymulacji jajeczkowania, w których omawiane leki łączy się w procesie 

leczenia. Granica odcięcia stężenia hCG na poziomie 20 mIU/ml jest bardzo niska. 

Stwierdzenie takiego stężenia hCG nazywamy ciążą biochemiczą (na bardzo wczesnym 

etapie rozwoju) o ile nie jest wynikiem podania preparatów gonadotropiny kosmówkowej 

zastosowanych w czasie stymulacji owulacji. Jeśli Autor zdecydował się na powyższe 

kryterium, powinien dokonać analizy trzech kolejnych oznaczeń hCG i wartości rosnące w 

odpowiednim stopniu uznać za „sukces leczenia”. 

Brak w rozdziale „Metodologia i wyniki” omówienia zastosowanych metod 

statystycznych oraz określenia istotności statystycznej wyników. 

W dyskusji liczącej 7 stron Autor skonfrontował uzyskane wyniki z danymi z 

piśmiennictwa, które obejmuje 158 pozycji. W spisie piśmiennictwa cytowane pozycje 

umieszczone są w porządku alfabetycznym, natomiast w tekście umieszczono numer 

kolejnego cytowania.  

Uzyskane wnioski Doktorant przedstawił w formie opisowej bez wyszczególniania 

konkretnych wniosków. Rozdział „Wnioski” odpowiada doskonale brakującemu 

streszczeniu w języku polskim. Z tekstu wyodrębniłem następujące wnioski, a mianowicie: 

w grupie pacjentek, które poddano stymulacji owulacji bądź planowej prokreacji i 

inseminacji najczęściej stosowanym lekiem był cytrynian klomifenu, a następnie inhibitory 

aromatazy. W tej grupie stężenie hCG > 20 mIU/ml uzyskano u 32 % pacjentek 

zakwalifikowanych do „high responders” oraz u 18 % pacjentek zakwalifikowanych do „poor 

responders”. W grupie „poor responders” największy odsetek stężenia hCG > 20 mIU/ml 

uzyskano przy terapii inhibitorami aromatazy (23,86%), natomiast w grupie „high 

responders” u pacjentek leczonych cytrynianem klomifenu (36,7 %). U pacjentek z 

prawidłową rezerwą jajnikową nie stwierdzono różnic w zależności od stosowanych leków. 

Zastosowanie Metforminy nie wpływa na tzw. skuteczność leczenia w grupie pacjentek z 

insulinoopornością. Średnie stężenie hCG > 20 mIU/ml uzyskano u blisko 50,0 % pacjentek 

„normo i high responders” leczonych procedurami „in vitro”, natomiast w grupie „poor 

responders” u ponad 41% pacjentek. 

Praca napisana jest poprawnym językiem, niestety stwierdza się liczne błędy 

edytorskie, które powinny być poprawione przed oddaniem rozprawy do druku. 

Najistotniejsze to błąd dotyczący liczebności grupy badanej na stronie 44 oraz różne, 

nieprawidłowe wersje skrótu dla hormonu Gonadoliberyna (GnRH). Na zakończenie 
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chciałbym stwierdzić, że największą wartością rozprawy jest bardzo duży materiał kliniczny 

poddany analizie. 

Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska 

lekarza Jarosława Kaczyńskiego p.t. „Zastosowanie inhibitorów aromatazy w leczeniu 

niepłodności u kobiet” jest próbą analizy danych medycznych istotnych z punktu widzenia 

medycyny rozrodu, w której Doktorant wykazuje umiejętność samodzielnego zaplanowania 

i przeprowadzenia badań. Dysertację tę oceniam pozytywnie, stąd też zwracam się do 

Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lekarza Jarosława Kaczyńskiego do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego 

        

Prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński 

 

 


