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Rak szyjki macicy jest niestety nadal ważnym problemem w Polsce, mimo coraz 

większej skuteczności badań profilaktycznych. Zachorowalność jest nieco mniejsza niż w 

latach ubiegłych (w roku 1980 – 3532 przypadków, a w roku 2013 – 2909), ale umieralność 

nadal utrzymuje się na wysokim poziomie ponad 50%. Zdecydowaną większość stanowi rak 

płaskonabłonkowy szyjki macicy. Jest to nowotwór zwykle diagnozowany w 4-6 dekadzie 

życia, a szczyt zachorowania przypada na 35-54 rok życia. Ryzyko jego rozwoju zależy od 

wielu czynników, przede wszystkim związanych z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego 

HPV, która promuje kancerogenezę. Przewlekłe zakażenie jest warunkiem koniecznym, 

chociaż nie wystarcza dla rozwoju raka szyjki macicy. 

Rozprawa doktorska lek. med. Joanny Irli-Miduch, której promotorem jest dr hab. n. 

med. Agnieszka Korolczuk dotyczy oceny histologicznej biopsji pacjentek z cytologicznym 

rozpoznaniem ASCUS, a także ekspresji białka p16
INK4A

 i Ki-67. Manuskrypt rozprawy 

obejmuje 101 stron tekstu wraz z 13 wykresami, 16 tabelami, 24 fotografiami oraz 

bibliografią liczącą 254 pozycje.  
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CELE SZCZEGÓŁOWE PRACY zostały ujęte w następujących punktach: 

1. Ocena ekspresji białka p16
INK4a 

oraz białka Ki-67 w materiale tkankowym 

pobranym w celu weryfikacji histologicznej u pacjentek z rozpoznaniem 

cytologicznym ASCUS. 

2. Korelacja ekspresji białka p16
INK4a

 oraz białka Ki-67 z wynikiem oceny 

mikroskopowej wycinków pobranych z części pochwowej szyjki macicy u pacjentek z 

cytologicznym rozpoznaniem ASCUS.  

3. Porównanie wyników badania histopatologicznego oraz ekspresji badanych 

biomarkerów z wynikiem testów DNA na obecność wirusów HPV HR.  

4. Porównanie wyników badania histopatologicznego oraz ekspresji białek p16
 INK4a

 i 

Ki-67 z wynikami badania kolposkopowego, aby ocenić jego dokładność.   

5.  yodrębnienie testu cechuj cego się najwy sz  dokładności  oceny ryzyka progresji 

do zmian CIN 2 i CIN3 w badanej grupie pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem 

ASCUS.  

 

Cele zostały jasno określone i w pełni zrealizowane, co świadczy o dobrej 

umiejętności planowania pracy.  

 

Podjęta przez Autorkę tematyka jest jak najbardziej aktualna. Rak płaskonabłonkowy 

szyjki macicy stale stanowi ważny problem medyczny ze względu na stosunkowo wysoki w 

naszym kraju (w porównaniu  z wieloma innymi krajami) współczynnik zachorowalności i 

umieralności. Najważniejszym badaniem w profilaktyce wtórnej jest ocena rozmazów 

cytologicznych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się w piśmiennictwie także 

profilaktyce pierwotnej czyli szczepieniom, na co Autorka zwróciła uwagę we WSTĘPIE.  

Rozdział WSTĘP jest bardzo obszerny. Autorka omówiła w nim epidemiologię raka 

szyjki macicy, czynniki etiopatogenetyczne w jego rozwoju, a także szeroko dane dotyczące 

onkogenezy w raku szyjki macicy. Autorka podkreśliła rolę infekcji HPV. Jako pierwszy 

związek między zakażeniem wirusem HPV a rozwojem raka szyjki macicy wykazał Harald 

zur Hausen w 1982 roku, który za swoje odkrycia otrzymał w 2008 roku Nagrodę Nobla. W 

1996 roku WHO uznała HPV16 i 18 za czynniki rakotwórcze, a Międzynarodowa Agencja 

Badań nad Rakiem (IARC) ujawniła obecność przetrwałej infekcji HPV w praktycznie 

każdym przypadku raka szyjki macicy, szacując jej częstość na około 7% w krajach 

rozwiniętych i 15% w krajach rozwijających się. Następnie Doktorantka dokładnie omówiła 

budowę genomu HPV, a także rolę ekspresji poszczególnych białek podczas cyklu życiowego 
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wirusa i scharakteryzowała trzy postacie zakażenia HPV zwracając szczególnie uwagę na 

postać subkliniczną (rozpoznanie możliwe w oparciu o badanie cytologiczne, histologiczne 

czy molekularne) i bezobjawową (wykrywaną jedynie testami na obecność DNA HPV). W 

kolejnych podrozdziałach zostały omówione cechy morfologiczne infekcji HPV w badaniu 

cytologicznym i histologicznym wraz z ich klasyfikacją. Następnie Autorka 

scharakteryzowała zasady profilaktyki pierwotnej, używane w niej szczepionki, wspominając, 

że szczepienie nie chroni przed wszystkimi przypadkami raka szyjki macicy i nie zwalnia 

wobec tego od badania cytologicznego. Profilaktyka wtórna polega w Polsce na 

wykonywaniu badania cytologicznego u kobiet między 25 a 59 rokiem życia raz na trzy lata. 

Autorka omawia także zasady profilaktyki wtórnej w różnych krajach. W przypadku 

nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego wykonuje się badanie kolposkopowe i 

biopsję celowaną, w takich przypadkach swoistość skriningu wzrasta nawet do ponad 99%. W 

ocenie zmian nie stosuje się już obecnie klasyfikacji doktora Papanicolau.  

Chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę na użyte przez Doktorantkę na stronie 25 

WSTĘPU sformułowanie „bł d odczytu” w odniesieniu do cytologii cienkowarstwowej czy 

płynnej. Jak dot d nie wynaleziono, mimo wysiłków, w pełni efektywnych 

zautomatyzowanych programów, które „odczytywałyby” wynik badania cytologicznego, 

ostatecznej oceny musi dokonać cytodiagnosta i patolog, a jest ona subiektywna, zale na od 

wiedzy i doświadczenia. Trzeba przy tym nadmienić,  e wcale niełatwa, ze względu na du   

liczbę zmian reaktywnych, które s  bardzo trudne do oceny.  

  dalszej części WSTĘPU zostały scharakteryzowane zasady oceny według systemu 

Bethesda wraz z modyfikacjami. W rozdziale 4 WSTĘPU Autorka przedstawiła stosowane 

obecnie testy wykrywaj ce obecność wirusa HPV charakteryzuj c ich cechy, wady i zasady 

stosowania. Następnie Doktorantka zajęła się problemem rozpoznania w badaniu 

cytologicznym komórek ASCUS. Grupa ta stanowi w ogólnej populacji badanych kobiet 

około 5% i wymaga dalszego postępowania, zale nego tak e od wyniku ewentualnie 

wykonanego testu na obecność HPV DNA (podobnie jak kolejne grupy nieprawidłowych 

wyników badania cytologicznego czyli LSIL, HSIL i ASC-H). W ostatnim rozdziale Autorka 

przedstawiła dane dotycz ce wybranych biomarkerów, które uznała za najwa niejsze dla 

dalszej pracy.   przypadku białka p16
INK4a

 Autorka podkreśliła,  e jest ono potencjalnym 

markerem w przewidywaniu progresji w przypadku ASCUS i LSIL. Dalej Autorka 

szczegółowo omówiła dane odnośnie ekspresji Ki-67, indeksu proliferacyjnego oraz jego 

oceny w nabłonku prawidłowym i dysplastycznym. W kolejnych podrozdziałach znalazły się 
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informacje odnośnie zastosowania obu markerów w badaniu cytologicznym i histologicznym. 

Autorka podkreśliła praktyczny aspekt zastosowania podwójnego odczynu p16 i Ki-67 w 

badaniu cytologicznym zwi zany z obni eniem kosztów (np. niepotrzebnej kolposkopii czy 

testów HPV u pacjentek z ujemnym wynikiem).  

Na stronie 3 zamiast ARONIMÓ  powinno być AKRONIMÓ , a na stronie 5 skrót 

ASCP oznacza Amerykańskie Towarzystwo Patologii Klinicznej. Na stronie 8 przy skrócie 

NILM brak słowa „wewn trznabłonkowej”. Na stronie 9 przy PCR powinno być reakcja 

łańcuchowa polimerazy, a przy RNA – kwas rybonukleinowy. W rozdziale WSTĘP tak e 

znalazło się kilka błędów. Na stronie 11 w punkcie 6 powinno być – zaka eni wirusem HIV, 

poligamiści. Na stronie 12 w ostatnim wierszu powinno być – na Filipinach. Na stronie 15 

zamiast retikulum endoplazmatycznego powinno być siateczka śródplazmatyczna, a w 

ostatnim zdaniu dwukrotnie powtórzono „co”. Na stronie 15 w szóstym wierszu od końca 

powinno być – zwi zan . Na stronie 23 w przedostatnim wierszu po przecinku powinno być 

dodane – na którym. Na stronie 31 w 12 wierszu od końca powinno być – identyfikację. 

Ponadto w kilku miejscach brakowało przecinków lub były podwójne przerwy b dź brak 

przerw między wyrazami, dlatego w czasie przygotowania pracy do publikacji trzeba te błędy 

redakcyjne poprawić. 

W bardzo dobrze opracowanym rozdziale MATERIAŁ I METODY szczegółowo 

zostały przedstawione wszystkie procedury. Dobór metod, jak równie  dobór grupy badanej 

(grupa ta liczyła 110 pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS, u których wykonano 

badanie kolposkopowe z pobraniem wycinków z części pochwowej szyjki macicy i 

wyskrobin z kanału szyjki, a w 70 przypadkach tak e test HR HPV) i grupy kontrolnej 

dodatniej (z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego przedinwazyjnego szyjki macicy) oraz 

ujemnej (histerektomię wykonano z powodu mięśniaków macicy i nie było zmian 

histologicznych w szyjce macicy) przeprowadzony został bardzo starannie.  

 

W rozdziale MATERIAŁ I METODY podano w jaki sposób wykonywane były 

poszczególne procedury (badanie cytologiczne, badanie kolposkopowe, ocena histologiczna, 

oznaczanie HPV, barwienia immunohistochemiczne), a także zasady analizy statystycznej, 

które nie budzą żadnych zastrzeżeń. 
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Niestety w przypadku większości z wykonywanych procedur Autorka nie podała 

gdzie, pod czyim nadzorem i ewentualnie przez kogo zostały wykonane odpowiednie 

badania, a moim zdaniem w pracy doktorskiej, która jest opracowaniem naukowym, 

powinny takie dane się znaleźć. Na stronie 52 Doktorantka opisuje odczyny 

immunohistochemiczne nie precyzując czy wykonywano je na preparatach histologicznych 

czy cytologicznych (jest to dopiero wyjaśnione w rozdziale 4 WYNIKÓW).  

Poza tym nie mam więcej zastrzeżeń do rozdziału MATERIAŁ I METODY, który 

został prawidłowo zaplanowany, szczegółowo opracowany z dużą znajomością tematyki.    

 

Chciałabym szczególnie docenić przejrzyste przedstawienie WYNIKÓW badań, 

zostały one opracowane statystycznie, zaprezentowane w formie tabel i zilustrowane licznymi 

fotografiami oraz wykresami.  

W pierwszych rozdziałach WYNIKÓW Autorka przedstawiła grupy pacjentek, 

zaprezentowała charakterystyczne cechy komórek ASCUS w badaniu cytologicznym badanej 

grupy 110 pacjentek. Omówione zostały także wyniki oceny histologicznej. U 26 pacjentek 

nie było zmian, w 46 przypadkach rozpoznano CIN I i/lub koilocytozę, a w 38 przypadkach 

CIN II lub III. Zarówno wyniki badań cytologicznych, jak i histologicznych opatrzone zostały 

licznymi, dobrze dobranymi fotografiami.  

Na stronie 63 Doktorantka wspomina, że we wszystkich typach CIN (I, II, III) obecne 

było tapetowanie gruczołów szyjkowych, tymczasem jest to ważna cecha diagnostyczna 

pozwalająca na odróżnienie zmian CIN II (w przypadku CIN III już raczej nie ma takiej 

potrzeby) od CIN I, w których brak zajmowania gruczołów szyjkowych. W rozdziale 

czwartym WYNIKÓW przedstawione zostały rezultaty barwień immunohistochemicznych 

dotyczących obecności białka p16 i Ki-67, także bogato ilustrowane licznymi zdjęciami.  

 

Wyniki uzyskane przez Doktorantkę można streścić następująco: 

 W przypadku oceny obu badanych markerów IHC (p16 i Ki-67) u pacjentek z 

cytologicznym rozpoznaniem ASCUS i histologicznym rozpoznaniem zmian 

dysplastycznych w nabłonku wielowarstwowym płaskim szyjki macicy zaobserwowano 

podobne natężenie i rozmieszczenie ekspresji. 

 W zmianach rozpoznanych histologicznie jako CIN I najwyższą czułością, swoistością i 

dokładnością charakteryzowała się ocena ekspresji Ki-67. 

 U pacjentek z rozpoznaniem CIN II i CIN III najlepszym testem diagnostycznym okazał 

się test HPV-HR DNA wraz z oceną ekspresji p16 i Ki-67. 
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 Badania w grupie pacjentek z dysplazją udokumentowały wysoką zgodność ekspresji obu 

markerów immunohistochemicznych (p16 i Ki-67) z testem HPV-HR DNA, co wskazuje 

na przydatność ich oceny dla wyodrębnienia grupy pacjentek, u których rozpoczął się 

proces onkogenezy. 

 Użycie dodatkowych testów zwiększających czułość badania skriningowego okazało się 

przydatne w grupie pacjentek z rozpoznaniem cytologicznym ASCUS. 

 U pacjentek z rozpoznaniem histologicznym CIN I lub bez zmian dysplastycznych, u 

których uzyskano dodatni wynik testu HPV-HR DNA przydatne okazało się zastosowanie 

oceny ekspresji markerów p16 i Ki-67.    

 

W rozdziale WYNIKI znalazło się kilka błędów. Na stronie 56 i 62 Autorka 

stwierdziła, że wynik badania cytologicznego „wykazywał” nieprawidłowe komórki oraz 

badanie mikroskopowe „wykazało” obecność zmian w nabłonku wielowarstwowym 

płaskim. Słowo „wykazać” zostało użyte w nieprawidłowym kontekście, oznacza ono 

raczej – uzasadnić, dowieść, udowodnić. Powinno być raczej użyte słowo „ujawnić”. 

Doktorantka wielokrotnie użyła określenia „odczyn przeciw p16 czy Ki-67”, tymczasem 

powinno być – odczyn z przeciwciałem przeciw p16 czy Ki-67 lub odczyn na obecność 

p16 lub Ki-67. 

  

W tym miejscu chciałabym jeszcze raz podkreślić rolę dokumentacji fotograficznej w 

ocenianej pracy, która jest bardzo szczegółowa i pięknie ilustruje opisywane zmiany, zarówno 

cytologiczne, jak i histologiczne. Barwienia immunohistochemiczne wykrywające ekspresję 

p16 i Ki-67 zostały przedstawione w poszczególnych badanych grupach i opatrzone 

wyczerpującymi opisami. Autorka zamieściła ponadto liczne barwne tabele i wykresy 

ilustrujące uzyskane dane i pozwalające na ich szybszą interpretację.  

 

Na podkreślenie zasługuje, moim zdaniem, przede wszystkim DYSKUSJA,  sposób 

zredagowania tego rozdziału świadczy o znajomości piśmiennictwa i umiejętności 

wykorzystywania danych w powiązaniu z własnymi wynikami oraz ich interpretacji. Autorka 

bardzo szeroko analizuje uzyskane dane dotyczące roli testów HPV wykrywających DNA 

wirusa wysokiego ryzyka w zwiększeniu skuteczności profilaktyki. Grupą szczególnego 

ryzyka są kobiety z rozpoznaniem cytologicznym ASCUS, u których konieczne jest 

pogłębienie diagnostyki. Jest to heterogenna grupa prezentująca szerokie spektrum zmian 

histologicznych. Autorka konfrontuje uzyskane wyniki z doniesieniami innych badaczy. W 
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licznie przytoczonych pracach wyniki były dość rozbieżne i Autorka bardzo słusznie zwraca 

uwagę na konieczność wykonania dodatkowych testów (HPV-HR, odczyny na obecność p16 

czy Ki-67). Następnie Doktorantka analizuje uzyskane przez innych autorów rezultaty badań 

molekularnych i odczynów immunohistochemicznych porównując ze swoimi wynikami. 

Omawia szczególnie przypadek pacjentki z rozpoznaniem CIN I, u której pomimo dodatniego 

wyniku testu HPV nie stwierdzono ekspresji zarówno p16, jak i Ki-67. Podobne przypadki 

opisano w literaturze i najprawdopodobniej nie wszystkie typy HPV HR mają identyczny 

mechanizm molekularny zaburzenia cyklu komórkowego ze względu na zmienne stopnie 

integracji genomowej. Nie wszystkie typy HPV HR zawsze powodują nadekspresję p16, a 

ponadto zainfekowany nabłonek wielowarstwowy paski szyjki macicy może nie być jeszcze 

w fazie aktywnej transformacji nowotworowej.  

 W dalszej części DYSKUSJI Autorka zajęła się oceną ryzyka progresji do CIN 

II/CIN III u pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS, zwracając uwagę na 

ograniczoną kliniczną przydatność testów HPV-HR w tej grupie i konieczność pogłębionej 

diagnostyki z użyciem barwień immunohistochemicznych na obecność p16 i Ki-67. Bardzo 

ciekawa część DYSKUSJI została poświęcona problemowi mechanizmów niezależnych od 

wirusa HPV, które mogą prowadzić do nadekspresji białka p16. Metylacja promotora p16 czy 

nieprawidłowość genu pRB w komórkach ASCUS/LSIL prowadziła do utraty kontroli cyklu 

komórkowego i tendencji do progresji choroby (CIN II/III). Ocena ekspresji białka p16 może 

być więc również wykorzystana do oceny ryzyka rozwoju zmian przedrakowych. Istotny jest 

fakt znacznie większej dostępności odczynów immunohistochemicznych, a także ich wysoka 

czułość i swoistość. Uzyskane przez Doktorantkę wyniki są bardzo zbliżone do rezultatów 

uzyskanych przez innych autorów. Łączne zastosowanie testu HPV HR i barwień na obecność 

p16 i Ki-67 jest bardziej czułą metodą oceny onkogenezy niż samo badanie histologiczne. 

Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce ze względu na koszty raczej nieprędko będzie możliwe 

powszechne stosowanie testu HPV HR, natomiast odczyny immunohistochemiczne są już 

powszechnie stosowane i znacznie tańsze, stanowiąc bardzo ważną alternatywę.   

Do rozdziału DYSKUSJA także wkradło się kilka błędów redakcyjnych. Na stronie 

88 w piątym wierszu od góry powinno być – skriningowych, a w trzynastym wierszu od dołu 

powinno być raczej – gospodyni (rozumiem, że „gospodarza” jest pojęciem bardziej ogólym). 

Na stronie 89 w jedenastym wierszu od dołu powinno być – wykonanie odczynów na 

preparatach przygotowanych metodą LBC. Na stronie 90 w czternastym wierszu od góry 

powinno być – w badanej grupie. Na stronie 95 w czternastym wierszu od góry powinno być 

– wielu autorów. 
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Poziom dyskusji jest wysoki, a spostrzeżenia i wyciągane wnioski trafne.  

Piśmiennictwo jest bardzo szeroko cytowane, obejmuje 254 pozycje. Literatura jest 

ściśle związana z problemem badawczym, dobrze wyselekcjonowana i dopasowana do 

prowadzonych badań.  

Doktorantka zakończyła rozprawę licznymi wnioskami opisowymi, wynikającymi 

jednoznacznie z własnych badań. Sformułowanie wniosków jest prawidłowe, stanowią one 

konkluzję uzyskanych wyników i odpowiadają na założone cele.  

  Mimo kilku uwag, które mają głównie charakter redakcyjny, chciałabym szczególnie 

zaakcentować fakt, iż przedstawiona mi do recenzji praca jest pierwszym w Polsce tak 

dużym opracowaniem dotyczącym grupy pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem 

ASCUS, u których wykonano oprócz badania histologicznego, także badania 

molekularne i ocenę ekspresji p16 i Ki-67. Z punktu widzenia histopatologa przedstawione 

w pracy doktorskiej wyniki badań mają ogromne znaczenie naukowe. Chciałabym 

podkreślić, że jej publikacja umożliwi również zmianę podejścia do grupy ASCUS i 

zastosowanie wyników w codziennej praktyce lekarskiej histopatologów.  

 

Nie mam żadnych zastrzeżeń co do celowości podjętych badań, sposobu ich 

wykonania i poprawności przedstawienia, raz jeszcze podkreślam oryginalny charakter 

opracowania (nadmieniam, że nie jest to konieczne w przypadku pracy doktorskiej), a także  

jego wartość naukową zarówno dla klinicystów jak i histopatologów. Biorąc pod uwagę te 

fakty uważam, że praca lek. med. Joanny Irli-Miduch w pełni spełniając wymagania 

rozprawy doktorskiej zasługuje na wyróżnienie i przedkładam Wysokiej Radzie 

Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o podjęcie 

dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

 

Dr hab. Aldona Woźniak 


