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WERYFIKACJA HISTOPATOLOGICZNA I OCENA EKSPRESJI BIAŁKA p16 
INK4A 

ORAZ Ki-67  

U PACJENTEK Z CYTOLOGICZNYM ROZPOZNANIEM ASCUS 

Jednym z największych osiągnięć onkologii ginekologicznej jest bez wątpienia określenie 
niezbędnego czynnika inicjującego kancerogenezę w obrębie szyjki macicy - od ponad piętnastu 
lat wiadomo, że jest nim przewlekłe zakażenie tego narządu wysokoonkogennymi typami 
ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV - Human Papillomavirus). Pomimo licznych badań klinicznych 
jednoznacznie potwierdzających obecność DNA HPV w zmianach śródpłaskonabłonkowych szyjki 
macicy - a w zmianach wysokiego stopnia i rakach także transkryptów wirusowego mRNA -
zastosowanie praktyczne tych obserwacji jest stale przedmiotem badań. Wiele nadziei wiąże się z 
wprowadzeniem skutecznych szczepień populacyjnych z zastosowaniem swoistych antygenów 
HPV czterech lub, jak ostatnio, także dziewięciu najbardziej onkogennych typów tego wirusa. Poza 
tą innowacyjną, choć często kontestowaną społecznie formą profilaktyki pierwotnej raka szyjki 
macicy opartą na immunizacji, stale podstawowym sposobem zapobiegania rakowi tego narządu 
jest regularne badanie cytologiczne. Jego względnie niska czułość w zakresie detekcji zmian 
przednowotworowych - CiN2-CIN3 (cervical intraepithelial neoplasia) - wymuszała liczne zmiany 
kryteriów cytomorfologicznych zmierzające do poprawy tego kluczowego parametru i co 
doprowadziło do wyodrębnienia kategorii rozpoznania ASCUS - atypowe komórki nabłonka 
płaskiego o niejasnym znaczeniu. Zwiększona w ten sposób czułość badania cytologicznego 
pociągnęła za sobą spadek jego swoistości, skutkujący koniecznością kosztownej weryfikacji 
kolposkopowej i histopatologicznej tych rozpoznań, z których niemal dokładnie połowa - wg 
klasycznego już badania o akronimie ALTS - nie ma żadnego potencjału progresji onkologicznej, 
stanowiąc pulę rozpoznań fałszywie pozytywnych. 
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W tym kontekście klinicznym wybór tematu jakiego dokonała Doktorantka jest bardzo 
zasadny. Zamierzeniem Autorki dysertacji było bowiem określenie, czy dodatkowe parametry 
immunohistochemiczne w preparatach z pierwotnym cytologicznym rozpoznaniem ASCUS ułatwią 
weryfikację tego niejednoznacznego stanu morfologii komórek nabłonka płaskiego szyjki macicy. 
Doktorantka, kierując się opublikowanymi dotychczas wynikami badań, wybrała ocenę ekspresji 
dwóch białek związanych z progresją do fazy podziałowej w cyklu komórkowym: jądrowego, 
niehistonowego białka Ki67, będącego klasycznym i nieswoistym markerem proliferacji, oraz białka 
p16INK4a, będącego fizjologicznym inhibitorem fosforylacji białka Retinoblastoma (pRb), 
hamującym przejście do fazy przedpodziałowej syntezy DNA , ulegającemu jednak silnej 
nadekspresji po interakcji onkoproteiny wirusowej E7 HPV z białkiem Rb. 

Założeniem podjętych badań było stwierdzenie przewidywanej nadekspresji markerów 
proliferacji - białek Ki67 oraz p16 - w tych preparatach tkankowych pobranych w toku rutynowej 
weryfikacji klinicznej od pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS, w których ryzyko 
progresji do zmian przedrakowych/raka było wysokie. Celem praktycznym podjętych badań było 
wyodrębnienie testu cechującego się najwyższą dokładnością (czułością i swoistością) oceny 
ryzyka progresji do śródpłaskonabłonkowej neoplazji szyjki macicy o stopniu równym lub wyższym 
od 2 w badanej grupie pacjentek z pierwotnym cytologicznym rozpoznaniem ASCUS.   

Swoje badania Doktorantka rozpoczęła w roku 2015 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Bioetycznej. Grupę badaną stanowiło 110 preparatów histopatologicznych pobranych w toku 
rutynowej weryfikacji kolposkopowej od pacjentek z rozpoznaniem ASCUS, przy czym w 70 
przypadkach z tej grupy dostępny był także wynik badania DNA HPV przeprowadzonego z 
zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym z identyfikacją  typów 16, 
18,45 oraz sumowanym raportem obecności co najmniej jednego z 11 kolejnych typów. Grupę 
kontrolną preparatów bez zmian dysplastycznych stanowiło 50 preparatów po usunięciu macicy z 
powodu mięśniaków, zaś grupę kontrolną ze zmianami nowotworowymi szyjki macicy - kolejne 50 
preparatów po amputacji szyjki z powodu raka o wczesnej inwazji lub przedinwazyjnego. Odczyny 
immunohistochemiczne przeprowadzono we wszystkich preparatach z zastosowaniem klasycznej 
trójstopniowej pośredniej reakcji peroksydazy  poprzedzonej odmaskowaniem antygenów i ze 
swoistymi mysimi przeciwciałami pierwotnymi przeciw badanym białkom p16 oraz Ki67. Stopień 
ekspresji badanych białek określono stosując klasyczne skale obiektywizujące obserwacje.  

Za „złoty standard” rozpoznania patologii uznano wynik badania histopatologicznego 
uwzględniającego wszystkie trzy stopnie śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN) i 
względem niego przeprowadzono staranne kalkulacje czułości, swoistości, pozytywnej i 
negatywnej wartości predykcyjnej oraz dokładności badanych biomarkerów, a więc ekspresji białek 
Ki67 i p16 oraz DNA HPV typów wysokoonkogennych. Wyniki surowe poddano dobrze dobranej 
analizie statystycznej z zastosowaniem testu jednorodności lub testu ch-kwadrat. Uzyskane 
wartości zostały czytelnie przedstawione w tabelach uzupełnionych wykresami. Na podkreślenie 
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zasługuje bogaty materiał fotograficzny o wysokiej rozdzielczości, na który składa się 24 rycin 
adekwatnych do toku wywodu rozprawy preparatów mikroskopowych.  

W wyniku analizy opracowanych danych Doktorantka stwierdziła, że oba biomarkery 
immunohistochemiczne w podobnym stopniu ulegają ekspresji w przebiegu śródnabłonkowej 
neoplazji szyjki macicy, przy czym dla zmian o stopniu 1 najwyższą czułość, swoistość i 
dokładność wykazuje białko Ki67, podczas gdy dla zmian o stopniu wyższym zarówno ocena 
ekspresji białka Ki67 jak i p16 a także DNA HPV przynoszą nie różniące się między sobą istotnie 
wartości parametrów testu. Wykazana zgodność wyników wykonanych odczynów 
immunohistohemicznych z testem wykrywającym DNA wysokoonkogennych typów HPV wskazuje, 
jak sugeruje Doktorantka, na ich przydatność w wyodrębnieniu pacjentek z ryzykiem progresji 
zmian śródpłaskonabłonkowych stopnia drugiego lub wyższych. 

Przedłożona do oceny dysertacja zawarta jest na 130 stronach maszynopisu i ma typowy 
dla takich opracowań układ. We wstępie Doktorantka szkicuje współczesną epidemiologię raka 
szyjki macicy, kładąc nacisk na stale wysoką część występowania tego nowotworu, także w 
krajach rozwiniętych. W logicznym toku wywodu zamieszcza wyczerpujące informacje dotyczące 
biologii genitalnych zakażeń HPV koncentrując się na roli typów wysokoonkogennych tego wirusa 
w kancerogenezie w obrębie szyjki macicy. Znaczącą część przeglądu piśmiennictwa stanowi 
opracowanie współczesnych zasad profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka szyjki macicy. W tej części 
Doktorantka wykazuje rozległą wiedzę dotyczącą najnowszych możliwości profilaktyki 
immunizacyjnej oraz znajomość algorytmów postępowania klinicznego w przypadkach 
zróżnicowanych wyników badania cytologicznego. W kolejnej części Autorka opisuje molekularne 
mechanizmy działania białek Ki67 oraz p16INK4a, co stanowi konsekwentne wprowadzenie do 
dalszej części pracy, obejmującej badania własne. W osobnym rozdziale zwięźle i precyzyjnie 
formułuje cel pracy, zaś w następnym z wymaganą starannością przedstawia materiał badawczy 
wraz z zastosowanymi technikami immunohistochemicznymi oraz molekularnym testem detekcji 
DNA HPV. Na kolejnych trzydziestu stronach w czytelny sposób przedstawia liczbowo i graficznie 
wyniki badan własnych, ilustrując je wspomnianymi już uprzednio fotografiami preparatów 
mikroskopowych. Dyskusja zawarta na kolejnych 13 stronach ma jednoznacznie charakter 
naukowego dociekania i stanowi przemyślaną konfrontację wyników badań własnych z bardzo 
licznie przytaczanymi danymi współczesnego piśmiennictwa. Podsumowaniem opracowania jest 
pięć sformułowanych logicznie wniosków, bezpośrednio wynikających z przeprowadzonych badań i 
mających cechy naukowego uogólnienia. Pracę kończy streszczenie w języku polskim i angielskim 
oraz piśmiennictwo obejmujące 252 pozycje. Przytaczane publikacje są bezpośrednio i ściśle 
związane z wątkiem rozprawy, w zdecydowanej większości pochodzą z okresu po roku 2007. Na 
podkreślenie zasługuje konsekwentna rezygnacja z cytowań wg systemu Vancouver i 
zastosowanie brytyjskiego wzorca autor-data, co, choć rzadko współcześnie stosowane, 
zdecydowanie ułatwia nawigację w piśmiennictwie.
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Styl naukowej wypowiedzi przekonują, że Autorka jest dojrzałym badaczem. Jak zawsze w 
tego typu dziełach znaleźć można drobne niejasności lub niezręczności. Przykładem może być 
podpis pod wykresem 3 - „porównanie kolposkopii z białkiem p16” - zrozumiały, choć żargonowo 
uproszczony. Dla czytelności rozprawy warto podać liczebność grup B i C w miejscu gdzie zostały 
scharakteryzowane po raz pierwszy. Nie wiemy też jednoznacznie, czy ekspresja biomarkerów 
oceniana była wzrokowo czy z zastosowaniem cyfrowego systemu analizy obrazu. Merytoryczny 
niepokój wzbudza natomiast obserwacja Autorki, wg której w niemal 60% przypadków 
śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy stopnia 1 nie stwierdzono obecności czynnika 
sprawczego, jakim jest DNA HPV. Warto pokusić się o hipotezy wyjaśniające to zjawisko, czego 
zabrakło w dyskusji. 

Konkluzja końcowa.

Oceniając całość przedłożonej do recenzji pracy stwierdzam, że Autorka wykazała 
zdolność do samodzielnego zaprojektowania badania naukowego, zrealizowała je zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w pracy naukowej, wykazała rozległą wiedzę w zakresie 
znacznie przekraczającym ścisłą tematykę rozprawy, dysponuje umiejętnością korzystania 
z naukowych zasobów literaturowych. Autorka udowodniła krytycyzm i sumienność 
zarówno w prowadzeniu badania naukowego jak i we wnioskowaniu opartym na jego 
wynikach. 

Uważam, że praca dr Joanny Irla-Miduch spełnia wymagania stawiane rozprawom 
doktorskim, stąd wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie  o dopuszczenie kandydatki do dalszych etapów przewodu 
doktorskiego. Wnoszę także o wyróżnienie ocenianej rozprawy 

Lublin, 08.09.2017                 Dr hab.n. med. Marek Sikorski, prof. nadzw. UJK
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