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Recenzja 

rozprawy doktorskiej lekarza medycyny Ernesta Lisa 

„Oznaczenie stężenia NGAL, MMP-2 i MMP-9 w moczu u pacjentek leczonych z 

powodu raka jajnika” 

 

 

 

Odwiecznym marzeniem wszystkich badaczy zajmujących się nowotworami jest 

wykrycie substancji biologicznej, która mogłaby pełnić rolę markera wczesnej onkogenezy. 

Jest wysoce prawdopodobne, że wszystkie nowotwory złośliwe rozpoczynają swój rozwój w 

podobny sposób i tym samym jest możliwe znalezienie wspólnego mianownika dla 

onkogenezy w postaci uniwersalnego markera. Problemem może być tylko jego śladowe 

stężenie we wczesnym rozwoju nowotworu i związane z tym trudności w jego wykryciu w 

surowicy czy moczu. Rozwój biologii molekularnej a szczególnie nowych technologii 

pozwalających na lepsze ‘podglądnięcie’ jak przebiegają procesy regulujące pracę komórek 

oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy nimi pozwala na coraz doskonalsze zrozumienie 

jak działa zdrowa komórka i dlaczego nagle ulega zmianie w komórkę nowotworową. Znamy 

już dużo białek i nie tylko białek, które sygnalizują tę zmianę. Możemy je często zobaczyć 

używając odpowiednio wyprodukowanych przeciwciał i wybarwiając na szkiełkach. Ale takie 

badanie wymaga posiadania już usuniętego guza, a to oznacza, że guz był duży i łatwo było 

go wykryć ‘zwykłymi’ metodami. Nie tędy więc wiedzie droga do wczesnego rozpoznawania 

nowotworów. Właśnie badania białek surowicy a jeszcze lepiej moczu osób zdrowych i 

chorych może przyczynić się do łatwiejszego wykrycia rak. Kto z nas, recenzentów, jeszcze 

kilka lat temu by pomyślał, że zespół Downa u płodu będziemy diagnozować pobierając do 

badań krew matki? 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska lekarza medycyny Ernesta Lisa pt 

„Oznaczanie stężenia NGAL, MMP-2 i MMP-9 w moczu u pacjentek leczonych z powodu 

raka jajnika” jest kolejną próbą znalezienia dobrego biomarkera, który byłby pomocny nie 

tylko w wykrywaniu ale także może monitorowaniu leczenia chorych na śmiertelną chorobę, 

jaką jest rak jajnika. Autor podjął badania nad lipokaliną związaną z żelatynazą neutrofili 

(NGAL). Z literatury wiadomo, że NGAL zwiększa aktywność MMP-9 i ma wpływ na 
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aktywność MMP-2 w komórkach nowotworowych, więc w pełni zrozumiałe jest powiązanie 

tych elementów w prowadzonych badaniach.  

We wstępie Autor omawia budowę i funkcje biologiczne NGAL. Zwraca uwagę na 

różne aspekty jej działania, wskazuje jakie dane są już pewne, potwierdzone a jakie 

wymagają jeszcze dowodów naukowych. Omawia także kwestie regulacji ekspresji lipokaliny 

oraz przedstawia szlaki molekularne związane i działające wspólnie z NGAL. W kolejnym 

podrozdziale opisano wpływ lipokaliny na rozwój nowotworów oraz znane fakty związane z 

prognostycznym znaczeniem nadekspresji białka u chorych na raka. Zostało to zbadane w 

chorych na raka piersi, endometrium, prostaty oraz częściowo w raku jajnika. Wstęp kończy 

podsumowanie, które, niestety, podkreśla jak małą mamy wiedzę na temat lipokaliny i 

procesów regulujących jej aktywność. Cały rozdział został opracowany w znakomity, acz 

trochę trudny do przyswojenia sposób. Jednak po raz pierwszy zdarzyło się recenzentce 

czytać dysertację na temat raka jajnika, która nie rozpoczyna się od zdań dotyczących 

epidemiologii i typów histologicznych tego nowotworu. Budzi to duże uznanie dla Doktoranta, 

ponieważ podstawowe dane na temat raka jajnika są powszechnie znane i nie ma potrzeby 

ich powtarzania.  

Kolejnym, tradycyjnym elementem rozprawy jest cel pracy. Został on podzielony na 

trzy zagadnienia. Zagadnienie pierwsze zakłada ocenę stężenia NGAL w moczy chorych na 

raka jajnika; zagadnienie drugie zakłada odniesienie wyników badań uzyskanych w w/w 

oznaczeniach do klinicznych oraz histologicznych wykładników zaawansowania raka; a 

trzecie zagadnienie zakłada porównanie stężeń NGAl to tego, co już dobrze znamy, czyli do 

stężeń CA 125 w surowicy oraz wskazanych w tytule metaloproteinaz w moczu. Cel pracy 

przedstawiono bardzo jasno oraz syntetycznie. Spełnia warunki stawiane rozprawom 

doktorskim. 

Kolejny rozdział zawiera opis materiału zebranego do badań. Były to 44 chore na 

raka jajnika oraz 44 chore bez nowotworu, czyli zdrowe. Grupa kontrolna została bardzo 

dobrze dobrana pod względem wieku, ponieważ były to kobiety leczone z powodu zaburzeń 

statyki oraz nietrzymania moczy, które to dolegliwości dotyczą kobiet po menopauzie, a rak 

jajnika jest też chorobą kobiet po 50 roku życia. Taki dobór spełnia w pełni kryteria konieczne 

do przeprowadzenia analiz porównawczych. W kolejnym podrozdziale Autor omówił metody, 

które zastosowano, aby wypełnić założenia pracy. Zarówno stężenie  NGAL jak i 

metaloproteinaz wykonywano metodą Elisa, a CA 125 metodą chemiluminescencji. 

Uzyskane wyniki poddano analizom statystycznym. Metody zostały przedstawione w 

wyczerpujący sposób i także spełniają warunki rozprawy.  
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Wyniki zaprezentowano w następnym rozdziale dysertacji. W przejrzystej tabeli 

umieszczono średnie stężenia badanych białek w grupie chorych na raka jajnika oraz w 

grupie kontrolnej. Istotność statystyczną wykazano porównując stężenia MMP-2 i Ca 125 w 

badanych grupach. Nie uzyskano także istotności statystycznej odnosząc stężenia NGAL do 

BMI chorych kobiet i stopnia złośliwości nowotworu. Uzyskano natomiast dodatnią korelację, 

istotną statystycznie porównując stężenia lipokaliny z MMP-9. Wyniki są skromne, ale 

odpowiadają w pełni założonemu celowi pracy. 

W dyskusji lekarz medycyny Ernest Lis odniósł uzyskane wyniki do wyników 

opublikowanych przez innych autorów w podobnych badaniach. Doktorant odniósł się do 

modelu wielomarkerowego w różnicowaniu oraz także prognozowaniu przebiegu choroby u 

kobiet z rakiem jajnika. Wobec nieodkrycia dotychczas uniwersalnego markera wczesnych 

postaci choroby, takie panele wielomarkerowe są coraz częściej przedstawiane do 

komercjalizacji i wykorzystywane w próbach klinicznych a czasem nawet dopuszczane do 

użytku klinicznego (np. OVA5). Autor przestawił możliwości takiego właśnie  wykorzystania 

wyników swoich badań. Zwrócił także uwagę, że brak jest dotychczas norm dla stężeń 

badanych przez niego białek w moczu zarówno kobiet chorych jak i zdrowych. Jednak 

podsumowując te część Doktorant sam stwierdza, że oznaczanie stężenia lipokaliny w 

moczu chorych kobiet nie ma istotnego znaczenia klinicznego, ale jednocześnie podkreśla, 

że oznaczanie CA 125 w surowicy razem ze stężeniem  MMP-2 w moczu może być 

przydatne przy konstruowaniu algorytmów dla rozpoznawania raka jajnika. Podsumowując tę 

część, mogę stwierdzić, że lekarz medycyny Ernest Lis wyczerpał wszystkie zagadnienia 

dotyczące problemu w zgrabnie zredagowanej dyskusji. 

Rozprawę kończą wnioski. Zostały zredagowane w formie opisującej wyniki. Są 

cztery; najistotniejszy jest wniosek trzeci wskazujący na potencjalne zastosowanie MMP-2 

razem z CA 125 w diagnostyce u chorych na raka jajnika. W opinii recenzentki brakuje 

wniosku na temat wspomniany w dyskusji, czyli o możliwości zastosowania stężeń MMP-2 w 

tworzeniu paneli wielomarkerowych. Wnioski są logicznym następstwem przeprowadzonych 

badań i spełniają kryteria stawiane rozprawom doktorskim.  

Z obowiązku recenzenta pragnę przypomnieć, że rozprawa pt. „Oznaczenie stężenia 

NGAL, MMP-2 i MMP-9 w moczu u pacjentek leczonych z powodu raka jajnika” lekarza 

medycyny Ernesta Lisa została przedstawiona na 49 stronach maszynopisu uzupełnionych o 

16 stron piśmiennictwa, niestety, nieponumerowanego, choć przestawienie cytowań w formie 

nazwiska pierwszego autora oraz roku wydania publikacji bardzo mi odpowiada, ponieważ 

ułatwia korzystanie z literatury. Rozprawę uzupełnia spis tabel oraz rycin. Zawiera także w 

załącznikach wszystkie wyniki uzyskane w trakcie pomiarów stężeń, co czyni pracę 
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niezwykle wiarygodną. Na zakończenie Autor umieścił skan zgody właściwej Komisji 

Bioetycznej, którą wydano w Lublinie w 2011 roku, Oświadczenie Komisji w pełni odpowiada 

zakresowi przeprowadzonych badań. 

Podsumowując, praca na stopień doktora nauk medycznych, lekarza medycyny 

Ernesta Lisa pt. „Oznaczenia stężenia NGAL, MMP-2 i MMP-9 w moczu pacjentek leczonych 

z powodu raka jajnika” została zaprojektowana i następnie przeprowadzona w sposób 

bardzo dobry i wyczerpujący. Wnioski są logiczne i wynikają z przeprowadzonych badań. 

Trudne zagadnienia, szczególnie w wstępnej części pracy  Autor przedstawił w bardzo 

logiczny i wyczerpujący sposób. Zwraca uwagę bardzo dobre posługiwanie się językiem 

polskim w zakresie języka naukowego. Także edycja rozprawy jest  staranna i uwzględnia 

wszystkie parametry wymagane dla tego typu opracowań. 

Przedstawiona rozprawa spełnia wszelkie wymogi rozprawy na stopień doktora nauk 

medycznych. Wnoszę do Wysokiej Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Autora, lekarza 

medycyny Ernesta Lisa do kolejnego etapu przewodu doktorskiego.  

 

 

 

       Ewa Nowak-Markwitz 

 

Poznań, 31.08.2017r. 

 

 

 

 

 


