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Ocena

rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych tek. Magdy Pogorzełskiej

pt. „Ocena wartości predykcyjnej sCD4, sCD8, sCD25, IL-2 w teczeniu chorych na

czerniaka w IV stadium klinicznego zaawansowania choroby poddawanych terapii anty-

CTLA4" przedstawionej Radzie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatotogii i

Oddziałem Nauczania w Języku Angiełskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Promotorem pracy jest prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz.

Czemiak stanowi około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory. Obserwuje się

tendencję wzrostową zachorowań zarówno na świecie jak i w Polsce. Jest to najwyraźniej

zaznaczony trend wśród wszystkich nowotworów złośliwych. Od połowy łat

osiemdziesiątych do roku 2010 w Polsce odnotowano niemal trzykrotny wzrost

zachorowalności na czerniaka skóry. W Polsce rocznie zachorowuje ok. 1400 mężczyzn i

1700 kobiet. Znajomość objawów czerniaka pozwala zachować czujność onkologiczną i

wykryć chorobę we wczesnym stadium zaawansowania Oprócz prewencji, czujności i

znajomości objawów czerniaka, jako jednego z najczęściej rozpoznawanych nowotworów

skóry, wczesne wykrycie choroby jest priorytetem w walce o zmniejszenie umieralności z

powodu czerniaka. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, osiągając szczyt w ósmej

dekadzie życia. Standaryzowany współczynnik zachorowalności w Polsce wynosi 4,9/100 tyś.

Największy wzrost zachorowań na czerniaka obserwuje się między 50 a 64 rokiem życia, a

mediana wieku wynosi 50 lat. Czemiak skóry odpowiedzialny jest za 1,4% zgonów u kobiet i



1,2% zgonów u mężczyzn z przyczyn onkologicznych. Umieralność na czemiaka jest

nieznacznie wyższa w Polsce niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Dane epidemiologiczne wskazują, iż 84% chorych, u których rozpoznano czemiaka

skóry, diagnozowanych jest w I stadium klinicznego zaawansowania choroby. W tej grupie

chorych odsetek 5-letnich przeżyć wynosi niemal 99%. Wyniki leczenia chorych na

uogólnione czemiaki skóry są nadal niezadowalające. Tylko 25-30% chorych z

przerzutowym czemiakiem przeżywa rok od rozpoznaniu.

Przełomowe jest opracowanie dwóch nowych terapii wydłużających życie chorych na

zaawansowane czemiaki: immunoterapii nieswoistej za pomocą przeciwciał monoklonalnych

anty-CTLA4 hamujących ogólnoustrojowe mechanizmy immunosupresji w celu indukcji

odpowiedzi przeciwnowotworowej oraz leczenia ukierunkowanego molekulamie za

pomocą inhibitorów szlaków BRAF/MEK. W przypadku czemiaka istotną rolę dla wzrostu

odgrywa szlak sygnałowy RAS/RAF/MEK/ERK. Występowanie różnego rodzaju mutacji w

obrębie tego szlaku przekaźnikowego stwierdza się u ok. 50%-80% chorych na czemiaka

skóry. Najczęstsze z nich dotyczą genu A&4F (ok. 52% chorych), genu MR^R (ok. 28%

chorych) oraz genu NF7 (ok. 14% chorych). W badaniach klinicznych 111 fazy

udokumentowano istotne wydłużenie mediany czasu całkowitego przeżycia chorych

leczonych inhibitorami BRAF. Stosowanie inhibitorów BRAF w skojarzeniu z inhibitorami

MEK jest obecnie standardem postępowania w leczeniu chorych na zaawansowanego

czemiaka z potwierdzoną mutacją A/Ł4F.

Jednym z nowych celów leków immunoonkologicznych w leczeniu chorych na

zaawansowanego czemiaka stał się receptor CTLA-4. Ipilimumab to pierwsze ludzkie

przeciwciało klasy IgGl skierowane przeciwko receptorowi CTLA-4 obecnemu na

powierzchni limfocytów T. Stosowanie ipilimumabu wiąże się z wydłużeniem czasu

aktywacji limfocytów T, ich proliferacji i amplifikacją odpowiedzi immunologicznej zależnej

od limfocytów T. W efekcie prowadzi to do wystąpienia wydłużonej i zintensyfikowanej

odpowiedzi immunologicznej wywołanej obecnością antygenów pochodzących z komórek

nowotworowych. Skuteczność kliniczną ipilimumabu poddano ocenie w licznych badaniach

klinicznych II i III fazy Wyniki powyższego badania stanowiły podstawę do zarejestrowania

ipilimumabu przez Amerykańską Agencję ds. Leków i Żywności do leczenia drugiej linii

chorych na zaawansowanego czemiaka. Od momentu wprowadzenia immunoterapii

ipilimumabem do praktyki klinicznej podejmowano próby zdefiniowania czynników



predykcyjnych, jednakże do dnia dzisiejszego niemal wszystkie te próby zakończyły się

niepowodzeniem. W przypadku immunoterapii ipilimumabem odkrycie takiego czynnika

pozwoliłoby na wyodrębnienie grupy chorych na zaawansowanego czemiaka z najwyższą

szansą na uzyskanie długotrwałej, nawet wieloletniej odpowiedzi na leczenie.

Uważam, że zaproponowany przez Doktorantkę temat badawczy jest oryginalny i

nowatorski, wpisując się doskonale w nurt badań nad oceną czynników predykcyjnych u

chorych leczonych ipilimumabem.

Przedstawiona do oceny dysertacja ma charakter rozprawy naukowej opracowanej

według ogólnie przyjętych zasad. Praca liczy 142 strony wydruku komputerowego i pod

względem redakcyjnym nie odbiega od typowego układu. Podzielona została na 6 głównych

rozdziałów: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja oraz wnioski. W pracy

umieszczono 22 tabele, 14 rycin. Dołączono ponadto, streszczenia w języku polskim i

angielskim oraz spis rycin i tabel. Spis piśmiennictwa obejmuje 208 pozycji, które zostały

dobrze dobrane, są aktualne i obejmują szereg prac opublikowanych w ostatnich latach w

renomowanych czasopismach zagranicznych., jednak na str. 44 niefortunnie doktoantka

umieściła pozucję piśmiennictwa 55,143. Praca doktorska została zredagowana w sposób

staranny, co świdczy o znajomości przedmiotu i napisana przejrzystym językiem.

W obszernym wstępie autorka w sposób wyczerpujący i przystępny przedstawiła

aktualne poglądy na temat epidemiologii, obrazu klinicznego i diagnostyki oraz leczenia

zaawansowanego czemiaka skóry. Kolejne podrozdziały zawieraj ę w sposób szczegółowy

mechanizmy działania inhibiorów BRAF/MEK, immunoterapię u chorych na

zaawansowanego czemiaka oraz funkcję receptora CTLA-4 jak również opisano

rozpuszczalne formy antygenów i ich rolę immunologiczną. Umiejętnie powoływała się na

właściwe pozycje piśmiennictwa, w sposób który dowodzi wiedzy oraz dogłębnej znajomości

tematu.

Głównymi celami pracy zamieszczonymi w rozdziale 2 była:

1. Ocena stężeń sCD4, sCD8, sCD25, IL-2 w surowicy krwi chorych na czemiaka w IV

stadium klinicznego zaawansowania choroby przed rozpoczęciem terapii anty-CTLA-4;



2. Ocena odsetka odpowiedzi na leczenie oraz czasu całkowitego przeżycia w grupie chorych

na czemiaka w IV stadium klinicznego zaawansowania choroby poddawanych terapii

ipilimumabem;

3. Ocena korelacji pomiędzy stanem sprawności wg WHO, wiekiem zachorowania, płcią,

lokalizacją zmiany pierwotnej oraz liczbą linii chemioterapii przed rozpoczęciem

immunoterapii ipilimumabem chorych na czemiaka w IV stadium klinicznego

zaawansowania choroby poddawanych terapii ipilimumabem a czasem całkowitego przeżycia

tych pacjentów w celu określenia wartości predykcyjnej tych parametrów.

4. Ocena korelacji pomiędzy stężeniami sCD4, sCD8, sCD25, IL-2 w surowicy krwi chorych

na czemiaka w IV stadium klinicznego zaawansowania choroby poddawanych terapii

ipilimumabem a czasem całkowitego przeżycia tych pacjentów w celu określenia wartości

predykcyjnej tych parametrów.

Do badania włączono 40 chorych leczonych w 4 ośrodkach onkologicznych w

Białymstoku, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Uzyskano zgodę Komiji Bioetycznej

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na przeprowadzenie badania. Doktorantka

przeprowadziła analizę statystyczną z zastosowaniem ogólnie przyjętych metod u 24 chorych

u których odnotowano zgony. U pozostałych chorych nie udało się uzyskać informacji o

losach tych osób.

Wyniki umieszczono w 9 podrozdziałach (4.1-4.9) w postaci tabe! i rycin, które

zostały przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały. Omówienie własnych wyników

świadczy o tym, że autorka jest znawcą tematu.

W rozdziale „Dyskusja" autorka analizuje wyniki własne i konfrontuje je z wynikami

innych autorów, posługując się dobrze dobranym piśmiennictwem. Omówienie prowadzone

jest w sposób właściwy z znajomością literatury anglojęzycznej (tylko 2 pozycje w j.

polskim).

Omówienie własnych wyników, doprowadziło doktorantkę do wyciągnięcia

właściwych wniosków. Wszystkie przedstawione wnioski wynikają z przeprowadzonych

badań i odpowiadają założonemu celowi pracy, mają znaczenie poznawcze. Wykazano

zależność istotną statystycznie pomiędzy stanem sprawności, stężeniem sCD4, sCD8 a

czasem całkowitego przeżycia chorych leczonych ipilimumabem, co może świadczyć o



predykcyjnej roli tych parametrów. Należy rozważyć dalsze prowadzenie badań na większej

grupie chorych.

Przedstawiona do oceny praca napisana jest standardowo, zawiera wszystkie

niezbędne rozdziały, prawidłowo postawione cele i odpowiadające im wnioski. Autor

udowodnił, że potrafi stawiać sobie cele, dobierać odpowiednio materiał, stosować

nowoczesne metody badań.

Przy publikacji pracy warto zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia:

1. Zamieszczone w tekście numery piśmiennictwa winny być podane w kolejności

wzrastającej np. 23,56, 86.

2. W tabeli Nr 3 podano w badaniu Hodi i wsp. 540 chorych, a na stronie 38 z tekście 676, co

jest zgodne z badaniem opublikowanym w 2010 roku, a nie w 2011. Dlatego warto rozważyć

umieszczenie w tabelach przy nazwiskach autorów pozycje piśmiennictwa.

3. Brak 22 pozycji piśmiennictwa w tekście oraz umieszczono pozycję nr 209 w tekście,

której nie ma w rozdziale Piśmiennictwo.

Powyższe uwagi nie umniejszyły wartości pracy i należy je traktować jako życzliwe

wskazania do uwzględnienia przed przekazaniem pracy do publikacji.

Praca doktorska lek. Magdy Pogorzelskiej spełnia kryteria stawiane dysertacjom

naukowym na stopień doktora nauk medycznych określone w art.13 ust. l Ustawy z dn.

14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 z późn. zm.). Rozprawa stanowi samodzielne opracowanie

problemu naukowego i wskazuje na dobry poziom wiedzy w tym zakresie.

Zwracam się do Wysokiej Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem

Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w

Białymstoku o przyjęcie pracy jako rozprawy doktorskiej „Ocena wartości predykcyjnej

sCD4, sCD8, sCD25, IL-2 w leczeniu chorych na czemiaka w IV stadium klinicznego

zaawansowania choroby poddawanych terapii anty- CTLA4" oraz dopuszczenia doktorantki

lek. Magdy Pogorzelskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.



Pragnę również podziękować Wysokiej Radzie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu

Medycznego w Białymstoku za obdarzenie mnie zaszczytem recenzowania powyższej

rozprawy doktorskiej.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska
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