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 Niepłodność definiowana jest jako brak ciąży po ponad 12 miesięcznych staraniach  
o ciążę, pomimo regularnego wspołżycia. Ocenia się, że schorzenie to dotyczy do 15% par 
w wieku rozrodczym. W ostatnich latach obserwuje się znaczące zwiększenie odsetków 
niepłodnych par, co wiąże się z czynnikami socjologicznymi (późniejszy wiek decyzji o zajściu 
w ciążę) oraz czynnikami środowiskowymi. Najbardziej skutecznymi metodami leczenia 
niepłodności, po które sięga się przy niepowodzeniu lub braku szans powodzenia leczenia 
zachowawczego są metody rozrodu wspomaganego medycznie, w tym - leczenie  
z zapłodnieniem pozaustrojowym i transferem zarodka, popularnie zwane „in vitro”. Leczenie 
z zapłodnieniem pozaustrojowym polega na stymulacji mnogiej owulacji w celu uzyskania 
większej liczby komórek jajowych oraz ich pobraniu i zapłodnieniu w warunkach 
laboratoryjnych. Obserwacja zarodków umieszczonych w inkubatorach pozwala na śledzenie 
ich poszczególnych podziałów oraz umożliwia wybór zarodka o największym potencjale 
implantacyjnym, który zostanie przeniesiony do macicy podczas zabiegu transferu zarodków. 
Skuteczność leczenia in vitro zależy od szeregu czynników, takich jak  przebieg procesu 
stymulacji mnogiego jajeczkowania czy procesu zapłodnienia, jak również przebieg rozwoju 
zarodków. Standardowo zaawansowanie rozwoju zarodkowego oceniane jest raz na dobę 
poprzez ocenę morfologii zarodka w mikroskopie odwróconym.  
 Ostatnio dostępną alternatywą do codziennej, jednorazowej oceny morfologii 
zarodków jest zautomatyzowana ocena w inkubatorach typu Embryoscope, będących de 
facto połączeniem zaawansowanego systemu utrzymania stałego środowiska wraz z kamerą 
wykonującą zdjęcia zarodka co kilka-kilkanaście minut. 5-6 dniowy czas obserwacji 
zarodków pozwala na stworzenie automatycznych filmów poklatkowych typu time lapse oraz 
dokładniejszą analizę punktów czasowych wystąpienia poszczególnych ewolucji takich jak 
podziały zarodków czy ich fragmentacja. Jak dotąd nie udowodniono, by w populacji ogólnej 
pacjentek leczonych w IVF-ET przynosiło to dodatkowe korzyści, jednak zastosowanie analizy 
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time lapse może mieć znaczenie w dokładniejszym określeniu potencjału rozwojowego 
zarodków, szczególnie w niektórych subpopulacjach pacjentów (np pary z wcześniejszymi 
niepowodzeniami leczenia). Metodologia zautomatyzowanej oceny ewolucji podziałowych 
(morfokinetycznych) zarodków w Embryoscope oparta jest na szeroko zakrojonych 
badaniach poprzedzających wprowadzenie tego urządzenia na rynek. Obejmuje ona szereg 
standardowych parametrów i może być wzbogacona o dodatkowe elementy wynikające  
z zaawansowanej analizy danych opierającej się na przesłankach biologicznych. Do 
parametrów takich należy obecność wczesnych, niesymetrycznych podziałów zarodka tzw. 
Direct Unequal Cleavages (DUC). 
 W przedstawionej do recenzji pracy mgr Urszula Cwalina podjęła się analizy wpływu 
niektórych czynników morfokinetycznych na potencjał rozwojowy zarodków. Po dokładnym 
przybliżeniu specyfiki tematu, w tym schorzenia niepłodności, leczenia metodą IVF-ET, 
obecnie dostępnych metodach potencjału rozwojowego zarodków, jak również opisaniu 
pojęć za zakresu embriologii, doktorantka przedstawiła możliwości analizy morfokinetycznej 
dostępnej w Embryoscope, zaproponowała również użycie DUC jako dodatkowego 
parametru w ocenie jakości zarodków. Analiza danych opierała się na dużej liczbie 

analizowanych rozwojów zarodkowych (4050 zarodków) i obejmowała zestawienie 
parametrów morfokinetycznych, w tym DUC z odsetkami uzyskiwanych blastocyst, 
odsetkami ciąż biochemicznych i klinicznych. Doktorantka uzyskała wyniki potwierdzające 
znaczenie występowania DUC w potencjale implantacyjnym zarodków i powiązała obecność 
DUC z szansami na powodzenie leczenia niepłodności.  
 Przedstawiona do recenzji praca spełnia obowiązujące standardy pracy doktorskiej. 
Praca obejmuje ogółem 158 stron wydruku. Na początku pracy scharakteryzowano 
podstawowe pojęcia z zakresu embriologii, omówiono pojęcia potencjału rozwojowego 
zarodka i opisano zasadę działania inkubatora Embryoscope. Szczegółowo omówiono 
zjawisko Direct Unequal Cleavages obserwowane w przebiegu rozwoju zarodkowego. 
 Dalsza część pracy zawiera sformułowanie problemu badawczego i cel pracy oraz jej 
4 zasadnicze części - Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusję i Wnioski. Do pracy dołączono 
streszczenie w języku polskim i angielskim , wykaz piśmiennictwa oraz spis tabel i rycin. W 
pracy umieszczono 40 tabel i 83 ryciny oraz 102 pozycje piśmiennictwa, umieszczone w 
kolejności cytowania. 

 Część wstępna (13 stron) obejmuje 5 podrozdziałów (oraz omówiono pojęcia 

potencjału rozwojowego zarodka. Po szczegółowym omówieniu podstawowych pojęć z 
zakresu embriologii , w tym gametogenezy, zapłodnienia, blastulacji (bruzdkowania), 
implantacji czy potencjału rozwojowego zarodka omówiono również zasadę działania 
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inkubatora Embryoscope oraz scharakteryzowano pojęcie morfokinetyki zarodków. W 
kolejnym podrozdziale podpunktach Doktorantka omówiła znaczenie niepłodności jako 
schorzenia dotykającego par, przybliżając etiologię niepłodności oraz dostępne leczenie, 
skupiając się na metodach o leczeniu metodami rozrodu wspomaganego. W podrozdziale 1.5 
szczegółowo przedstawiono zjawisko Direct Unequal Cleavage, opisując jego znaczenie  
i podając klasyfikację.  

 Celem ogólnym pracy była ocena wpływu parametrów morfokinetycznych, 

szczególnie występowania DUC na rozwój i implantację zarodków  w rozwoju zarodków. Cele 
pracy zostały ujęte w pięciu jasno sformułowanych punktach.   

 W części Materiał i metody (15 stron), po scharakteryzowaniu badanych danych 

(zapisu rozwoju 4903 zarodków w Embryoscope) wraz z danymi klinicznymi odnośnie 
uzyskanych ciąż biochemicznych i klinicznych, Doktorantka w przejrzysty sposób omówiła 
uzyskiwane parametry morfokinetyczne, takie jak czasy rund podziałów, pojawienia się 
przedjądrzy czy czas pojawienia się blastocysty. Następnie, Doktorantka przedstawiła podział 
blastomerów w czasie oraz jasno zdefiniowała kryteria wykrycia DUC występującego w 
pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie podziałów zarodkowych. Docenienia wymaga dokładne 
wyszczególnienie ograniczeń przy interpretacji wyników, związanych z przyczyn technicznych 
oraz konieczności arbitralnego ustalania  granic czasu drugiej rundy podziałów zarodkowych, 
jak również z braku możliwości jednoznacznego wskazania przypadków DUC-3, czy 
wykonania części transferów zarodków przed osiągnięciem etapu blastocysty. Następnie, 
doktorantka przedstawiła metodologię analizy uzyskanych danych. W związku z bogatym 
materiałem obejmującym analizę ponad 4 tysięcy rozwojów zarodkowych, konieczne było 
zastosowanie zaawansowanych metod tzw. Data Mining, pozwalających na wykrycie 
złożonych zależności w dużej ilości danych. W pracy doktorskiej zastosowano analizę 

koszykową i analizę korespondencji, obie pozwalały na wykorzystanie wielu analizowanych 
zmiennych oraz wykrycie często współwystępujących wartości zmiennych. Zastosowanie 
obu zaawansowanych analiz danych jest niewątpliwym, zwracającym uwagę atutem 
przedstawionej do recenzji pracy. Analiza statystyczna uzyskanych wyników została 
przedstawiona w sposób czytelny, obejmowała testy stosowane przy braku normalności 
rozkładu. 

 Rozdział Wyniki obejmujący 92 strony zawiera kompleksowe przestawienie analizy 

potencjału rozwojowego zarodków do uzyskania stadium blastocysty, analizy potencjału  
rozwojowego transferowanych zarodków, w tym uzyskania ciąży biochemicznej i klinicznej 
oraz analizy metodami Data Mining. W analizie potencjału rozwojowego zarodków na 
uzyskanie blastocysty szczególną uwagę zwrócono na występowanie zjawiska DUC. Zwraca 
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uwagę zastosowanie dwóch sposobów klasyfikacji DUC, pozwalające na ściślejszą 
charakterystykę analizowanych rozwojów zarodkowych. Na wyróżnienie zasługuje czytelny 
sposób przedstawienia wyników, obejmujący zarówno szczegółowe tabelaryczne zestwienia 
istotności statystycznych jak również ilustratywne wykresy. Podobnie szczegółowo została 
przeprowadzona analiza potencjału zarodków do uzyskania ciąży biochemicznej lub 
klinicznej. Analiza potencjału rozwojowego zarodków przeprowadzona z wykorzystaniem 
Data Mining objęła analizę koszykową i analizę korespondencji. W analizie koszykowej w 
szczegółowy sposób przedstawiono zarówno sieci reguł asocjacyjnych uwzględniające 
poszczególne parametry morfokinetyczne oraz parametry kliniczne. W analizie 
korespondencji czytelnie przedstawiono mapy percepcji wybranych zmiennych poddanych 
analizie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje w tej części sposób przedstawienia wyników, 
obejmujący w sumie 75 rycin i 27 tabel, które zwiększają czytelność przedstawionych 
wyników.  

Dyskusja (10 stron) została przedstawiona w sposób systematyczny, całościowy  

i uporządkowany. Doktorantka właściwie uzasadniła wybór występowania zjawiska DUC jako 
znaczącego czynnika wpływającego na potencjał zarodków oraz efekt leczenia niepłodności. 
Punkty końcowe obrane przez doktorantkę w ocenie wyników- osiągnięcie etapu blastocysty, 
ciąża biochemiczna i ciąża kliniczna są najistotniejsze z punktu widzenia aplikacyjności metod 
opisanych w pracy doktorskiej. Doktorantka właściwie prowadząc dyskusję wykazała się 
wiedzą zarówno z zakresu embriologii, umiejętnościami właściwej oceny wyników innych 

autorów dostępnych w piśmiennictwie jak również właściwym odniesieniem tych danych do 
uzyskanych przez siebie wyników. 

 Wnioski doktoratu zostały precyzyjnie ujęte w ośmiu informatywnych podpunktach. 
Stwierdzono, że zjawisko DUC występuje stosunkowo często i nie ma związku z wiekiem 

matki. Wykazano, że zarodkach, u których zaobserwowano DUC występują niepożądane 
własności blastomerów oraz że zarodki takie cechują się gorszym potencjałem rozwojowym, 
w tym mniejszymi możliwościami uzyskania etapu blastocysty oraz zmniejszonymi szansami 
na implantację. Potwierdzono, iż w przypadku zarodków z DUC występują też inne, znaczące 
różnice w wartościach innych parametrów morfokinetycznych składające się 
prawdopodobnie na ich zmniejszony potencjał rozwojowy. Wykazano również, że w analizie 
rozwoju zarodkowego konieczne jest wyodrębnienie DUC, co umożliwia właściwą 
interpretację wyników morfokinetycznych z urządzeń typu time lapse. Podsumowującym 
wnioskiem doktorantki było stwierdzenie, iż zjawisko DUC powinno być przedmiotem 
dalszych badań, szczególnie w kontekście przyczyn jego występowanie, sposobów 
nieinwazyjnego wykrywania oraz skutków jego wystąpienia.  
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 Wszystkie wnioski, jakie wysunęła Doktorantka są bardzo istotne w ocenie rozwoju 
zarodkowego w leczeniu niepłodności. Szczególną uwagę zwraca aplikacyjność dokonanych 
obserwacji, analiz i wniosków. Informacje przedstawione przez Doktorantkę stanowią 
potwierdzenie zasadności włączenia DUC jako rutynowego parametru do oceny potencjału 
rozwojowego zarodków, co - jak należy się spodziewać - pozwoli na optymalizację 
postępowania w leczeniu niepłodności oraz poprawę wyników leczenia. 
 Uważam, że praca mgr Urszuli Cwaliny pt „Analiza wpływu czynników 
morfokinetycznych na potencjał rozwojowy zarodków, ze szczególnym uwzględnieniem 
Direct Unequal Cleavages” dotyczy ważnych zagadnień klinicznych i zagadnień z zakresu 
analizy danych, mających praktyczne znaczenie dla dużej liczby pacjentów. Praca wymagała 
opanowanie wielu zagadnień, zarówno z dziedziny biologii, embriologii, medycyny rozrodu, 
statystyki i analizy danych, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym 
Doktorantki. Autorka przeanalizowała imponujący materiał obejmujące dane morfokinetyczne 
i kliniczne, odpowiadając w sposób wiarygodny na założone cele, Manuskrypt został 
napisany w sposób przemyślany, staranny, bez niedoskonałości technicznych. Ocena ogólna 
pracy doktorskiej mgr Urszuli Cwaliny jest bardzo dobra.  

 Wobec powyższego, zwracam się do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM  
w Białymstoku z wnioskiem o dopuszczenie mgr Urszuli Cwaliny do dalszych etapów 
przewodu doktorskiego. Zwracam się również z wnioskiem o wyróżnienie pracy doktorskiej  
z uwagi na jej wysoką jakość i aplikacyjność przedstawionych wyników. 

 

 

Dr hab. Piotr Pierzyński 

 




