
Recenzja 

pracy pt. „Wybrane parametry biochemiczne w najczęstszych zespołach przebiegających z 

zaburzeniami naprawy DNA” w przewodzie doktorskim Pani lek. Edyty Heropolitańskiej - Pliszki 

Przedmiotem ciekawej i bardzo potrzebnej pracy doktorskiej Pani lek. Edyty Heropolitańskiej 

- Pliszki była ocena zaburzeń równowagi procesów oksydacyjnych i antyoksydacyjnych u osób z 

rozpoznanym pierwotnym niedoborem odporności pod postacią zespołu Nijmegen i zespołu Ataksja 

telenangiektazja.  

Mija już 67 lat od momentu, kiedy Ogden Carr Bruton opublikował dwie pierwsze prace 

opisujące pacjentów z hipogammaglobulinemią (Bruton O.C.: Agammaglobulinemia Pediatrics 1952, 9(6), Bruton O.C., 

Apt L., Gitlin D., Janeway C.A. AMA Am J Dis Child 1952, 84(5)). To właśnie od tamtej pory datuje się początkowo 

bardzo powolne, mozolne odkrywanie mechanizmów rządzących układem odporności, deficytów 

ilościowych i jakościowych w obrębie poszczególnych jego składowych, a także implikacji 

klinicznych występujących u dzieci i dorosłych obciążonych wadami układu immunologicznego. Pod 

koniec lat pięćdziesiątych pojawiły się pierwsze opisy niedoboru odporności związanego z 

zaburzeniem mechanizmów naprawczych DNA w organizmie nazwanego ze względu na 

różnorodność objawów klinicznych zespołem ataksja – teleangiektazja - AT (Boder E., Sedwick R.P.: Ataxia-

telangiectasia; a familial syndrome of progressive cerebellar ataxia, oculocutaneous telangiectasia and frequent pulmonary 

infection.Pediatrics. 1958 Apr;21(4):526-54). Po odkryciu kolejnych pierwotnych niedoborów odporności o 

podobnych cechach fenotypowych i podobnym patomechanizmie zaburzeń, m.in. opisanego w 1981 

roku zespołu Nijmegen - NBS (Weemaes CM, Hustinx TW, Scheres JM, van Munster PJ, Bakkeren JA, Taalman RD.: A new 

chromosomal instability disorder: the Nijmegen breakage syndrome. Acta Paediatr Scand. 1981 Jul;70(4):557-64.) wyodrębniono je 

spośród innych i utworzono grupę zespołów nadmiernej łamliwości chormosomów. Jednostki 

chorobowe z tej grupy pierwotnych niedoborów odporności charakteryzują się nadwrażliwością na 

promieniowanie jonizujące, zwiększonym ryzykiem występowania chorób nowotworowych, 

progresywnie postępującymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego i zwiększoną podatnością 

na złamania podwójnej nici DNA. Pasjonująca historia odkryć tej grupy niedoborów odporności, 

patomechanizm ich powstania, cechy kliniczne zespołu Ataksja – teleangiektazja i zespołu Nijmegen 

umieszczone we wstępie pracy są jedynie początkiem rozważań pozwalających na skonstruowanie 

interesującej hipotezy badawczej i przeprowadzenia analizy zgromadzonego materiału naukowego. 

Układ pracy jest typowy dla rozprawy doktorskiej. Obejmuje wstęp, cel pracy, materiał i 

metody, wyniki, wnioski, dyskusję, streszczenie po polsku i po angielsku, oraz niezbędne dodatki jak 

spis tabel i rycin, niezwykle bogate i większości najnowsze piśmiennictwo (440 pozycji). Duże 

uznanie budzi szata graficzna rozprawy i dbałość o poprawność języka.   

Wstęp 

Zawiera najważniejsze informacje dotyczące analizowanego problemu i w uporządkowany 

sposób wprowadza w zagadnienia będące osią rozprawy. W nowoczesny sposób scharakteryzowane są 

fenotypy obu zespołów niestabilności chromosomowych AT i NBS, patomechanizmy doprowadzające 

do ich rozwoju, zagrożenia związane z możliwością występowania chorób nowotworowych. 

Doktorantka szeroko omawia rolę wolnych rodników tlenowych, zaburzeń równowagi 

oksydoredukcyjnej organizmu i roli enzymatycznych oraz nieenzymatycznych mechanizmów  

przeciwutleniających w odwracaniu uszkodzeń struktur białkowych. Nacisk położony na ten fragment 

wstępu jest w pełni uzasadniony, gdyż bezpośrednio koresponduje z celem pracy. Pewne błędy 

literowe w tekście są jedynie wyrazem ogromnego zaangażowania autorki w analizowany problem i 

całkowicie pozostają bez znaczenia dla ostatecznej oceny pracy. 
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Cel pracy 

Został przedstawiony w sposób jasny i zwięzły. Problem badawczy, którego rozwiązania 

podjęła się autorka jest niezmiernie aktualny. W środowisku immunologów klinicznych zajmujących 

się pierwotnymi niedoborami odporności, a także wśród onkologów od wielu lat trwają poszukiwania 

przyczyn molekularnych i genetycznych występowania nowotworów u chorych z zespołami  

nadmiernej łamliwości chromosomów. Nieliczne i prowadzone na niezbyt dużych grupach pacjentów 

z NBS i AT prace nie wytyczyły dotąd jednej najbardziej prawdopodobnej drogi badawczej. W 

założeniu przyjętym przez doktorantkę ważnym czynnikiem inicjującym procesy nowotworowe w tej 

grupie pacjentów mogą uszkodzenia oksydacyjne DNA powstałe w trakcie stresu oksydacyjnego 

prowadzącego do niekontrolowanego uwalniania reaktywnych form tlenu. Zjawisko to jest obecnie 

przedmiotem badań w różnych stanach klinicznych. Autorka korzystając z możliwych nowoczesnych 

narzędzi diagnostycznych postanowiła ocenić równowagę potencjału oksydacyjnego i 

antyoksydacyjnego w grupie dzieci z dwoma wybranymi pierwotnymi niedoborami odporności 

należącymi do zespołów niestabilności chromosomowych. W dobie niepewności co do kierunku, w 

którym pójdą dalsze poszukiwania zaproponowany przez autorkę cel pracy wydawał się bardzo 

ambitny i jednocześnie niósł pewne ryzyko zabrnięcia w ślepą uliczkę. Ogromny szacunek budzi fakt 

podjęcia się, mimo wszystko, tego zadania przez autorkę. 

Materiał i metody 

Imponujący jest ogrom pracy wykonany przez autorkę w licznym materiale klinicznym. 

Liczba pacjentów objętych badaniem (22 pacjentów z AT i 12 dzieci z NBS oraz 22 i 12 osób z grupy 

kontrolnej) jest wysoka, kiedy porówna się ją z grupami pacjentów ocenianych w innych pracach 

dostępnych w piśmiennictwie światowym. Wynika to z trudności z zebraniem większej ilościowo 

grupy pacjentów chorujących na choroby tak rzadkie jak AT i NBS. Charakterystyka fenotypowa i 

ocena wskaźników układu odporności potwierdza dużą jednorodność utworzonych grup badawczych. 

Odkryciem i jednocześnie złamaniem wcześniejszych dogmatów jest dla autora recenzji przypadek 

dziecka z NBS z przyrastającym w pierwszych miesiącach życia obwodem głowy z rozwijającym się 

wodogłowiem ze schizencefalią. Podziw budzi ogrom badań wykonanych u każdego pacjenta. 

Oznaczanie całkowitego potencjału oksydacyjnego, antyoksydacyjnego, wskaźnika stresu 

oksydacyjnego, stężenia witamin, koenzymu Q, enzymatycznych i nieenzymatycznych markerów 

antyoksydacyjnych, wskaźników oksydacji białek, lipidów i produktów utleniania DNA z 

wykorzystaniem wielu technik badawczych jest materiałem przewyższającym znacznie wymagania 

dla pracy doktorskiej. Bogactwo pacjentów i ocenianych parametrów pozwoliło doktorantce na 

swobodniejsze wnioskowanie, także statystyczne.  

Wyniki 

 Na uwagę zasługują statystyki wykazujące obniżony potencjał antyoksydacyjny i 

podwyższony wskaźnik stresu oksydacyjnego w obu badanych grupach dzieci w porównaniu do grup 

kontrolnych. Jest to wystarczającym powodem do wykazania obecności przewlekłego stresu 

oksydacyjnego u dzieci z AT i NBS. Obserwacje dotyczące obniżonego stężenia koenzymu Q10, alfa-

tokoferolu, zwiększonej aktywności enzymatycznych mechanizmów antyoksydacyjnych potwierdzają 

wcześniejsze hipotezy o wyczerpywaniu się po wpływem stałego stresu oksydacyjnego 

enzymatycznych i nieenzymatycznych przeciwutleniaczy w badanych grupach dzieci. Ten fragment 

badań ma ogromny wydźwięk praktyczny, gdyż wskazuje na konieczność stosowania dobrze 

zbilansowanej suplementacji egzogennymi przeciwutleniaczami i zmiataczami wolnych rodników 

tlenowych w obu badanych grupach chorych. Mając na względzie potwierdzone w tej pracy znaczenie 



stresu oksydacyjnego dla stanu klinicznego pacjentów z zespołami nadmiernej łamliwości 

chromosomów proponowana strategia terapeutyczna może przynieść poprawę zdrowia i wydłużyć ich 

czas przeżycia. Chociażby dla tej obserwacji niezbędne wydaje się opublikowanie pracy w dobrym 

czasopiśmie.  

Na odrębną uwagę zasługuje notowany w obu grupach badawczych wzrost stężenia 8-oksy-

2’deoksyguanozyny (8-OHdG), która jest czułym wskaźnikiem oksydacyjnego uszkodzenia DNA. 

Jest to pierwsza próba oceny tego markera u dzieci z zespołem NBS i AT – w dostępnym 

piśmiennictwie nie ma innych doniesień w aspekcie klinicznym. Jak spekuluje autorka w dalszej 

części pracy, ta zasada DNA o potencjalnych właściwościach mutagennych może być jednym z 

kluczowych czynników regulujących/biorących udział? w rozwoju chorób nowotworowych i starzeniu 

się organizmu. Otwiera to szerokie pole do dalszych poszukiwań patogenezy chorób nowotworowych 

u dzieci z zespołem NBS i AT, a także w innych jednostkach chorobowych.  

Dyskusja 

Jest poprowadzona sprawnie i zwięźle. Poszczególne grupy wyników badań są skrupulatnie 

omówione i porównywane z doniesieniami innych autorów. Autorka nie unika w dyskusji 

wskazywania na słabe strony i ograniczenia pracy, które często są efektem krytycznego spojrzenia na 

efekty swoich badań. Po przeanalizowaniu wyników i skonfrontowaniu ich z niezbyt licznymi 

opracowaniami z innych ośrodków badawczych próbuje przyporządkować notowane zaburzenia 

oksydacyjne odpowiednim objawom klinicznym zespołu AT i NBS. Z pokorą stwierdza, że na tym 

etapie wiedzy i prowadzonych na świecie badań jest za wcześnie na takie próby. Świadczy to o 

szerokiej wiedzy, pracowitości i dociekliwości autorki. W dalszej części dyskusji autorka analizuje 

wyniki badań stężenia markera utleniania DNA 8-oksy-2’deoksyguanozyny i wysuwa hipotezę o 

mitochondrialnym pochodzeniu zaburzeń obserwowanych w zespołach AT i NBS. Szeroko 

argumentuje to śmiałe przypuszczenie, podpierając je pracami innych autorów. Ta nowa teoria wydaje 

się być warta obrony w kolejnych pracach w przyszłości. Konstrukcja tego fragmentu rozprawy 

uwieńczona jest podsumowaniem, a właściwie ustosunkowaniem się do hipotezy badawczej. 

Doktorantka słusznie wskazuje na znaczenie zaburzeń oksydoredukcyjnych w rozwoju zaburzeń w 

przebiegu zespołu AT i NBS.  

Piśmiennictwo 

Jego niespotykany zakres, dobór i wykorzystanie świadczą o doskonałym przygotowaniu 

merytorycznym autorki. 

Wnioski 

Rozbudowane i trafne. W pełni wypełniają przestrzeń otwartą przez hipotezę badawczą. 

Sugestią recenzenta jest połączenie wniosku drugiego i szóstego w jeden, co mogłoby w całości 

określić tendencję badanych czynników w przebiegu zespołów AT i NBS. 

Podsumowanie 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska lekarz Edyty Heropolitańskiej - Pliszki spełnia 

warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz 595 z późniejszymi 

zmianami) i kwalifikuje się, jako podstawa do uzyskania stopnia doktora nauk medycznych. Rozprawa 

została wykonana poprawnie i starannie, wnosi nowe wartości do nauki, dowodzi posiadania wiedzy i 

pasji badawczej autorki. Mam zaszczyt prosić Wysoką Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 



Medycznego w Białymstoku o nadanie lek. Edycie Heropolitańskiej - Pliszce tytułu doktora nauk 

medycznych oraz wnoszę o wyróżnienie rozprawy z powodu wyboru tematu trudnego, ale bardzo 

istotnego dla wiedzy o odporności, znakomitej, rzetelnej jego realizacji oraz bardzo dużych walorów 

poznawczych ocenianej pracy. 

  

 


