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1. Imię i nazwisko:   Bożena Jarosz 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne,  
z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy 
doktorskiej: 

 

1988 Dyplom lekarza; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii;  

Akademia Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie;   

Dokument nr L. 8641/11682/88. 

  1989-2005 –  Prawo Wykonywania Zawodu Nr 3593; 

  2005-nadal –  Prawo Wykonywania Zawodu Nr 1320709; 

 

1991 Pierwszy Stopień Specjalizacji w zakresie Patomorfologii;  

Opiekun specjalizacji:  Dr n.med. Jerzy Sawa;  Dokument nr 16/1991 r. 

 

2002 Stopień doktora nauk medycznych,  

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytet Medyczny) w Lublinie;   

Promotor:  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Korobowicz;  

Temat rozprawy doktorskiej: Kompleksowa analiza cech epidemiologicznych i 

morfologicznych glejaków ośrodkowego układu nerwowego oraz ich 

aktywności proliferacyjnej przy użyciu przeciwciała MIB-1. 

 

Praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologii Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie; 

(Uchwała z dnia 17.01.2002 r.) 

 

2003 Drugi Stopień Specjalizacji w zakresie Patomorfologii;  

Opiekun specjalizacji:  Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Korobowicz;  

Dokument nr 2836 / 22 / I / 2003 r.  

 

2007 Tytuł specjalisty w dziedzinie Neuropatologii;   

Dokument nr 0789 / 2007.1 / 1. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 
naukowych / artystycznych: 

 

1988- 2004 Asystent w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Akademii Medycznej 

(obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie;   

 

2005-nadal Adiunkt w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej  

Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie;  

 

 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego, będącego indywidualnym wkładem 
w część pracy zbiorowej, polegającego na opracowaniu wydzielonego 
zagadnienia, w rozumieniu art. 16, ust. 2, pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki  (Dz.U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1311): 

 

a) Tytuł osiągnięcia: 

 

Badania immunohistochemiczne materiału tkankowego 

i cytologicznego z niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) 

w kwalifikacji pacjentów do badań genetycznych oraz leczenia 

ukierunkowanego molekularnie lub immunoterapii 

 

Wskazane osiągnięcie naukowe stanowi mój indywidualny wkład w część 

pracy zbiorowej, w której jestem jedynym patologiem interpretującym 

odczyny immunohistochemiczne z przeciwciałami anty-ALK i anty-PD-L1, co 

zostało wykorzystane w niżej przedstawionych publikacjach, w których jestem 

równorzędnym pierwszym autorem:  

 

1. Marcin Nicoś*^, Bożena Jarosz^, Paweł Krawczyk, Kamila Wojas-Krawczyk, 

Tomasz Kucharczyk, Marek Sawicki, Juliusz Pankowski, Tomasz Trojanowski, 

Janusz Milanowski. Screening for ALK abnormalities in central nervous 

system metastases of non-small-cell lung cancer: ALK abnormalities in 

CNS metastases of NSCLC. Brain Pathol 28 (2018) 77-86. (Uwaga: W 

Załączniku nr 5/1A/27 – publikacja w dniu 2018.01.30 była uwzględniona w 
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moim dorobku Biblioteki Główniej UM w Lublinie jeszcze tylko w wersji online 

jako:  Brain Pathol. 2016, s. 1-27. Dostępny w: DOI: 10.1111/bpa.12466.)  

IF -  6,624,  PK (MNiSW) – 40,00 (praca oryginalna). 

 

2. Anna Grenda*^, Bożena Jarosz^, Paweł Krawczyk, Tomasz Kucharczyk, 

Kamila Wojas-Krawczyk, Katarzyna Reszka, Kinga Krukowska, Marcin Nicoś, 

Juliusz Pankowski, Maciej Bryl, Rodryg Ramlau, Barbara Kuźnar-Kamińska, 

Tomasz Grodzki, Aleksandra Szczęsna, Krystyna Siemiątkowska, Justyna 

Szumiło, Halina Batura-Gabryel, Michał Palonka, Janusz Milanowski. 

Discrepancies between  ALK protein disruption and occurrence of ALK 

gene rearrangement in Polish NSCLC patients. J. Thorac. Dis. [online] 

2018 s. 1-16, Dostępny w: DOI: 10.21037/jtd. 2018.07.28. 

IF -  1,804,  PK (MNiSW) –  20,00 (praca oryginalna). 

 

3. Paweł Krawczyk*^, Bożena Jarosz^, Tomasz Kucharczyk, Anna Grenda, 

Katarzyna Reszka, Juliusz Pankowski, Kamila Wojas-Krawczyk, Marcin Nicoś, 

Justyna Szumiło, Tomasz Trojanowski, Janusz Milanowski. 

Immunohistochemical assays incorporating SP142 and 22C3 monoclonal 

antibodies for detection of PD-L1 expression in NSCLC patients with 

known status of EGFR and ALK genes. Oncotarget 2017 vol. 8 nr 38 s. 

64283-64293. 

IF -  5,168,  PK (MNiSW) – 35,00 (praca oryginalna). 

 
 
 
Razem:   IF – 13,596,  PK (MNiSW) – 95,00  
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b) Omówienie celu naukowego prac zespołu i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich wykorzystania w praktyce klinicznej 

 

Wprowadzenie 

 

W roku 2012 rozpoczęłam współpracę z zespołem Prof.zw. dr hab. n.med. 

Pawła Krawczyka - Kierownika Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki  

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie, w zakresie diagnostyki 

przerzutów niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN) pacjentów operowanych w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie. Od roku 2016 biorę udział w zbiorowej 

pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Prof. Pawła Krawczyka, uwzględniającej, 

poza przerzutami NDRP do OUN, również ogniska pierwotne, w parafinowym 

materiale tkankowym oraz cytologicznym, otrzymywanym z różnych ośrodków w 

Polsce. Współpraca ta nadal jest kontynuowana. 

Celem pracy naszego zespołu była ocena czynników predykcyjnych w 

kwalifikacji do leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz immunoterapii pacjentów 

z  NDRP, z wykorzystaniem badań histopatologicznych / immunohistochemicznych, 

cytologicznych / immunocytochemicznych oraz genetycznych.  

Mój indywidualny wkład w pracy zbiorowej, jako jedynego specjalisty w 

dziedzinie patomorfologii w zespole oceniającego niżej przedstawione czynniki 

predykcyjne, polegał na immunohistochemicznym badaniu materiału w zakresie 

ekspresji ALK i PD-L1, kwalifikując tym samym pacjentów do dalszych badań 

genetycznych. Mój udział w patomorfologicznej części pracy zespołu wynosi  

90%. Pozostałe 10%, to: udział patologów z różnych ośrodków w Polsce związany z 

typowaniem i przysyłaniem do badań bloczków parafinowych z materiałem NDRP, 

techniczne wykonywanie odczynów immunohistochemicznych oraz archiwizacja 

preparatów i wyników badań. Jako patomorfolog w zespole, dokonywałam 

histopatologicznej / cytologicznej oceny jakości każdego nadesłanego materiału 

przeznaczonego do badań, a następnie interpretowałam odczyny 

immunohistochemiczne z przeciwciałami anty-ALK i anty-PD-L1, po wcześniej 

odbytych kursach krajowych i zagranicznych.  

Jak do tej pory, w całym makroregionie lubelskim jesteśmy jedynym 

interdyscyplinarnym zespołem, który takiej oceny dokonuje.  
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Epidemiologia 

 

Choroby nowotworowe w Polsce były w 2015 roku przyczyną  23,6% 

wszystkich zgonów u kobiet oraz 27,2% zgonów u mężczyzn, znajdując się na 

drugim miejscu przyczyn zgonów, po chorobach układu krążenia. Przyczyną wzrostu 

zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich wielu lat jest 

starzenie się populacji oraz narażenie na czynniki rakotwórcze, w dużej części 

związane ze stylem życia. W 2014 roku w Polsce u kobiet częstość występowania 

nowotworów złośliwych kształtowała się następująco: gruczoł piersiowy (22,2% 

wszystkich nowotworów złośliwych), płuco (9,2%) oraz trzon macicy (7,6%) 

(Didkowska 2017). W województwie lubelskim w 2015 roku, najczęstsza lokalizacja 

nowotworów złośliwych u kobiet (wg odsetka zarejestrowanych zachorowań), dotyczy 

następujących narządów: gruczoł piersiowy (22,6%), jelito grube (10,5%), trzon 

macicy (8,2%), a płuco zajmowało czwartą pozycję (6,6%) (Kościańska 2017). U 

mężczyzn natomiast w 2015 roku w Polsce kolejność najczęściej zajmowanych 

narządów była następująca: płuco (17,7%), gruczoł krokowy (17,4%) oraz jelito grube 

(7,0%) (Didkowska 2015), a w województwie lubelskim: gruczoł krokowy (17,2%), 

płuco (15,4%) i jelito grube (13,8%) (Kościańska 2017). W Polsce, w 2015 roku u obu 

płci rak płuca był najczęstszą przyczyną zgonu, stanowiąc 16,7% zgonów z powodu 

nowotworów złośliwych u kobiet (w województwie lubelskim – 15,2%) i 29,2% u 

mężczyzn (w województwie lubelskim – 29,0%) (Didkowska 2017, Kościańska 2017). 

Podobnie w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku, rak płuca również był najczęstszą 

przyczyną zgonu: u kobiet (25%) oraz u mężczyzn (27%) (Siegel 2017). Rak płuca 

stanowi więc bardzo poważny problem, stąd tak wiele starań, aby zwiększyć jego 

wczesne wykrywanie i zoptymalizować efekty leczenia.  

 

 

Ewolucja roli patomorfologa w diagnostyce raka płuca w świetle 
kolejnych klasyfikacji nowotworów płuca według WHO 

  

Raki płuca są heterogenną grupą nowotworów zarówno pod względem 

morfologicznym, jak i klinicznym. Mniej więcej 95% wszystkich raków płuca stanowią 

4 typy histologiczne: gruczolakorak (40%), rak płaskonabłonkowy (30%), rak 

drobnokomórkowy (15%) oraz rak wielkokomórkowy (10%) (Krzakowski 2013). 
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Heterogenność morfologiczna widoczna jest również w obrębie tego samego guza, 

co może być przyczyną tego, że drobny materiał nie będzie reprezentatywny dla 

całego guza. W miarę postępu wiedzy na temat tych nowotworów, zmieniały się 

wymagania wobec patomorfologów badających materiał cytologiczny oraz tkankowy.  

Zgodnie z wytycznymi klasyfikacji WHO nowotworów płuca z 1967 i 1981 roku, 

patomorfolog pracował głównie na materiale pooperacyjnym (dostępnym zaledwie w 

30% operacyjnych przypadków raka płuca), wykorzystując w diagnostyce 

histopatologicznej przede wszystkim barwienia histochemiczne (rutynową 

hematoksylinę i eozynę oraz mucykarmin dla uwidocznienia śluzu). 

Immunohistochemię po raz pierwszy wprowadzono w 1999 roku. Wówczas nie 

było jeszcze żadnych wytycznych postępowania z drobnym materiałem mimo, że do 

klasyfikacji z 2004 roku po raz pierwszy wprowadzono cytologię (Langfort 2012, 

Szołkowska 2012, Travis 1999, Travis 2004, Travis 2013b, Travis 2013c). Zadaniem 

patomorfologa było jedynie odróżnienie raka drobnokomórkowego od raka 

niedrobnokomórkowego płuca, bowiem w przypadkach nieoperacyjnych, podtyp 

histologiczny NDRP nie miał przełożenia na zastosowany schemat leczenia. W 30-

50% przypadkach NDRP patomorfolodzy nie określali podtypu histologicznego. Nie 

było konieczności odróżniania gruczolakoraka od raka płaskonabłonkowego (Travis 

2013b, Travis 2013c). Sytuacja zmieniła się, gdy nastąpił duży postęp w badaniach 

genetycznych raka płuca, które umożliwiły stosowanie nowych terapii 

ukierunkowanych molekularnie oraz immunoterapii. To spowodowało 

interdyscyplinarną dyskusję nad nowym podejściem do klasyfikacji gruczolakoraka  

płuca, ustaleniu nowej roli patomorfologa w jego diagnostyce i spersonalizowanym 

leczeniu (Travis 2013c).   

W lutym 2011 roku zostały opublikowane rekomendacje, w których 

przedstawiono założenia nowej klasyfikacji pierwotnego gruczolakoraka płuca. 

Gruczolakorak płuca jest najczęstszym typem histologicznym raka płuca i stanowi 

prawie 50% jego wszystkich podtypów. Opracowany również został algorytm 

postępowania podczas diagnostyki histopatologicznej / cytologicznej  raka płuca z 

drobnych wycinków i materiału cytologicznego.  Wprowadzono zmiany w podziale i 

nazewnictwie podtypów histologicznych pierwotnego gruczolakoraka płuca, 

przypisując im znaczenie prognostyczne i predykcyjne. Wprowadzono nowe podtypy 

histologiczne, a z niektórych zrezygnowano. Zrezygnowano z terminu „raka 

oskrzelikowo-pęcherzykoweg” oraz „podtypu mieszanego gruczolakoraka”. Dla 
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materiału pooperacyjnego wprowadzono terminy: „gruczolakoraka in situ” oraz 

„gruczolakoraka z minimalną inwazją”, które są zazwyczaj nieśluzowe  i dają 

odpowiednio: 100% i prawie 100% przeżywalność po całkowitej resekcji. 

Gruczolakorak inwazyjny z kolei klasyfikowany jest w zależności od charakteru 

utkania jako podtyp: tapetujący, zrazikowy, brodawkowaty, lity i nowo wprowadzony 

podtyp drobnobrodawkowaty.  

Wśród wariantów inwazyjnego gruczolakoraka znajduje się gruczolakorak 

śluzowy, koloidowy, płodowy oraz jelitowy. Patomorfolog został zobowiązany do 

określenia w materiale pooperacyjnym dominującego utkania podtypu 

histologicznego gruczolakoraka oraz podtypów towarzyszących, z półilościową oceną 

ich procentowego udziału w całym badanym materiale. W rozpoznaniu uwzględnia 

się tylko te podtypy utkania, które stanowią co najmniej 5% powierzchni guza . 

(Langfort 2012, Szołkowska 2012, Travis 2011, Travis 2013a). Precyzyjne określenie 

podtypu histologicznego gruczolakoraka wstępnie pozwala oszacować większe 

prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych mutacji w komórkach 

nowotworowych. Przykładowo, mutacja genu EGFR częściej dotyczy raków 

nieśluzowych z dominującym utkaniem tapetującym, brodawkowatym lub 

drobnobrodawkowatym, mutacja genu KRAS – raków z dominującym utkaniem litym 

lub drobnobrodawkowatym z produkcją śluzu pozakomórkowego, a rearanżacja genu 

ALK dotyczy częściej gruczolakoraków z dominującym utkaniem zrazikowym (łącznie 

z morfologią sitowatą i sygnetowatokomórkową) i głównie przypadków z koekspresją 

TTF-1 i p63 (Travis 2013a). Dominujący podtyp morfologiczny  gruczolakoraka ma 

również swoje odzwierciedlenie w prostym, architektonicznym systemie stopniowania 

złośliwości histologicznej: G1 (Grade 1) – typ tapetujący nieśluzowy, G2 – typ 

zrazikowy lub brodawkowaty oraz G3 – lity lub drobnobrodawkowaty. Najczęściej 

dominującym typem utkania gruczolakoraka jest typ zrazikowy (Travis 2015). 

Obecnie nie ma systemu stopniowania złośliwości histologicznej dla raka płuca, w 

którym kryteria morfologiczne byłyby precyzyjnie określone. Raki płuca o średnicy do 

3 cm powinny być histopatologicznie zbadane w całości (Szołkowska 2012, Travis 

2011, Travis 2015).  

Ponad 70% przypadków raka płuca w momencie rozpoznania znajduje się w 

wysokim stopniu zaawansowania klinicznego i w związku z tym są to przypadki 

nieoperacyjne, diagnozowane głównie z drobnych wycinków i materiału 

cytologicznego. Dlatego właśnie w 2011 roku opracowano algorytm postępowania z 



Postępowanie habilitacyjne dr n.med. Bożeny Jarosz – Załącznik nr 2 

 

 

9 

takim materiałem. Materiał ten często nie zawiera cech morfologicznych, które 

pozwoliłyby na określenie podtypu histologicznego raka. Około 10-30% rozpoznań z 

drobnych wycinków i materiału cytologicznego brzmi: NDRP NOS (NOS  - not 

otherwise speciefied) i wymaga dalszych badań celem sprecyzowania rozpoznania. 

Podkreślono więc konieczność bardzo oszczędnego dysponowania drobnym 

materiałem, ponieważ jest on wykorzystywany nie tylko do badania 

histopatologicznego / cytologicznego, ale również do badań genetycznych, celem 

wykrycia mutacji warunkujących dalsze leczenia pacjenta.  

W nieoperacyjnych NDRP, zadaniem patomorfologa jest odróżnienie w 

drobnym materiale gruczolakoraka od raka płaskonabłonkowego. Jeśli barwienia 

histochemiczne na to nie pozwalają, należy wykonać odczyny 

immunohistochemiczne (IHC) (Travis 2011, Travis 2013b, Travis 2013c).  

W przypadku konieczności wykonania badań IHC, przeciwciało TTF-1 uznano 

w rekomendacjach za najlepszy pojedynczy marker gruczolakoraka płuca, ponieważ 

dodatni odczyn immunohistochemiczny z tym przeciwciałem obserwuje się w 75-85% 

pierwotnych gruczolakoraków płuca. W gruczolakoraku płuca rekomenduje się 

również stosowanie Cytokeratyny 7 (CK7) lub przeciwciała Napsin-A. Przeciwciało 

p63 (jak również CK5/6) uznano za wiarygodny marker różnicowania 

płaskonabłonkowego. Zaleca się stosowanie koktajlu dwóch przeciwciał (z których 

jedno daje odczyn cytoplazmatyczny, a drugie jądrowy) i jako minimalny zestaw 

immunohistochemiczny różnicujący gruczolakoraka z rakiem płaskonabłonkowym 

zaproponowano TTF-1/CK5/6 lub p63/Napsin-A (Travis 2011). W praktyce bardziej 

przydatnym przeciwciałem jest p63 niż CK5/6 (Langfort 2012). Kiedy na rynku 

pojawiło się przeciwciało p40, okazało się, że jest lepszym markerem raka 

płaskonabłonkowego, niż p63, ponieważ p63 jest również dodatnie w 20-30% 

gruczolakoraków (Travis 2013b). Proste barwienia histochemiczne mucykarminem 

lub DPAS (diastase-periodic acid Schiff), pozwalają na ocenę obecności śluzu w 

obrębie utkania nowotworowego (śród- i pozakomórkowego), co ma szczególne 

znaczenie w litym i niskozróżnicowanym gruczolakoraku (Langfort 2012, Travis 

2011).  

Po zastosowaniu dodatkowych barwień histochemicznych czy odczynów 

immunohistochemicznych, udaje się doprecyzować rozpoznanie w 20-40% 

przypadków, wcześniej zdiagnozowanych jako rak niedrobnokomórkowy NOS (Travis 

2013c). Jeżeli w drobnym materiale po wykonaniu minimalnego zestawu IHC jest 
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ekspresja TTF-1 (przy ujemnym odczynie na p40 czy p63) – zalecane jest 

rozpoznanie raka niedrobnokomórkowego  o immunofenotypie wskazującym na 

różnicowanie gruczołowe (non-small cell lung cancer–favor adenocarcinoma), 

natomiast w sytuacji odwrotnej – rozpoznanie raka niedrobnokomórkowego  o 

immunofenotypie wskazującym na różnicowanie płaskonabłonkowe (non-small cell 

lung cancer– favor squamous cell carcinoma) (Langfort 2016, Travis 2013c). Osobny 

problem diagnostycznym dla patomorfologa stanowi różnicowanie pierwotnego 

gruczolakoraka płuca z wtórnym (przerzutowym). W całym procesie diagnostycznym 

konieczna jest bardzo ścisła współpraca kliniczno-patomorfologiczna. 

Klasyfikacje WHO nowotworów płuca do 1999 roku, opracowywane były przez 

patologów dla patologów. W klasyfikacji WHO w 2004 roku uwzględniono również 

dane kliniczne i genetyczne, natomiast podejście wielodyscyplinarne zaczęto 

stosować od marca 2008 roku podczas spotkań i dyskusji na temat nowej 

klasyfikacji. Nowa klasyfikacja WHO nowotworów płuca, opublikowana w 2015 roku 

jako następstwo rekomendacji z 2011 roku, odzwierciedla wielodyscyplinarne 

podejście do diagnostyki raka płuca (mianowicie: kliniczne, molekularne, 

radiologiczne oraz chirurgiczne), ale pierwotnie opiera się na histologii. Ponieważ 

mutacja genu EGFR w komórkach gruczolakoraka jest potwierdzonym czynnikiem 

prognostycznym w zakresie odpowiedzi i czasu przeżycia wolnego od progresji po 

zastosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR, dlatego grupa robocza 

pracująca nad nową klasyfikacją nowotworów płuc, zaleca badanie mutacji tego genu 

(jako rekomendację kliniczną) u pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem 

płuca oraz rakiem niedrobnokomórkowym NOS (Travis 2011, Travis 2015). Ponadto, 

od momentu powstania nowej klasyfikacji, liczne badania wykazały również 

skuteczność w leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK pacjentów bez mutacji 

EGFR, ale posiadających rearanżację ALK (Travis 2013c). Potwierdzony badaniami 

genetycznymi brak mutacji EGFR, upoważnia do działań w kierunku badań nad 

rearanżacją genu ALK.  

  Leczenie ukierunkowane molekularnie u pacjentów z genetycznymi 

predyspozycjami oraz immunoterapia, powoduje wydłużenie czasu wolnego od 

objawów, polepszenie jakości życia, nieznaczne skutki uboczne i wydłużenie życia 

nawet o kilka lat. Przy długotrwałym działaniu czynników karcinogennych np. u osób 

palących, liczba tych nieprawidłowości jest bardzo duża (rak płaskonabłonkowy czy 

drobnokomórkowy płuca). Natomiast u niepalących pacjentów z gruczolakorakiem 
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płuca w 1-15% przypadków można wykryć jedną mutację tzw. kierującą i takie osoby 

mają szansę na leczenie ukierunkowane molekularnie. Dlatego na leczenie 

ukierunkowane molekularnie lepiej odpowiadają pacjenci głównie niepalący, w 

przypadku natomiast pacjentów palących, u których w związku z tym występują 

bardzo liczne mutacje, lepiej sprawdza się immunoterapia (np. przeciwciałami anty-

PD-1 czy anty-PD-L1) (Krawczyk 2017). 

Tak więc obecnie patomorfolog odgrywa kluczową rolę w spersonalizowanym 

leczeniu pacjentów z rakiem płuca, ponieważ decyzje terapeutyczne związane są 

ściśle z typem histologicznym raka (gruczołowy czy płaskonabłonkowy), a następnie 

statusem molekularnym komórek nowotworowych w zakresie mutacji genu EGFR, 

czy rearanżacji  genu ALK. Badanie mutacji EGFR i rearanżacji ALK w 

zaawansowanym pierwotnym gruczolakoraku płuca weszło do rutynowej praktyki 

(Travis 2013c). Z powyższych powodów, w kwalifikacji pacjentów do leczenia 

ukierunkowanego molekularnie czy immunoterapii, należy działać z zespołach 

patomorfologiczno-genetycznych i my właśnie stanowimy taki zespół w naszym 

makroregionie lubelskim.  

W ramach pracy naszego zespołu dokonywałam oceny jakości i wyboru 

najbardziej reprezentatywnego materiału histopatologicznego / cytologicznego, 

uczestniczyłam w ustawieniu metody wykonywania odczynów IHC z przeciwciałami 

anty-ALK i anty-PD-L1oraz interpretowałam te odczyny, kwalifikując tym samym 

pacjentów do badań genetycznych, wykonywanych przez pozostałych członków 

naszego zespołu.  

 

 

Gen ALK i jego rearanżacja 

 

Soda i wsp. w 2007 roku u 6,7% pacjentów z NDRP populacji japońskiej 

zidentyfikowali onkogen HML4-ALK, sugerując zarazem przeprowadzenie badań w 

innych grupach etnicznych. Byli to pacjenci, u których w komórkach nowotworowych 

nie wykryto mutacji EGFR. W oparciu o wiedzę na temat działania inhibitorów kinazy 

tyrozynowej EGFR u pacjentów z NDRP posiadających mutację EGFR, uważali, że 

zahamowanie aktywności kinazy tyrozynowej HML4-ALK może indukować śmierć 

komórek nowotworowych, wykazujących ekspresję tego białka fuzyjnego (Soda 

2007). 
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 Kinaza chłoniaka anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase - ALK) 

jest to transbłonowa receptorowa kinaza tyrozynowa, która należy do nadrodziny 

receptorów insulinowych (Kutkowska 2017). Gen ALK po raz pierwszy został 

zidentyfikowany jako partner fuzyjny dla genu NPM w chłoniaku anaplastycznym z 

dużych komórek, stąd nazwa tego genu (Soda 2007). W wyniku inwersji na krótkim 

ramieniu chromosomu 2 w komórkach NDRP, powstaje gen fuzyjny składający się 

najczęściej z fragmentu genu EML4 (ang. echinoderm microtubule-associated 

protein-like 4)  (2p21) oraz genu ALK (2p23). Gen EML4 jest partnerem fuzyjnym dla 

genu ALK w ponad 90% przypadków rearanżacji ALK w gruczolakoraku płuca. Inni 

partnerzy fuzyjni dla ALK w tym nowotworze to KIF5B,TFG, KLC1, ale bez znaczenia 

dla ukierunkowanej terapii. W sumie, nie tylko w rakach płuca, zidentyfikowano 

ponad 20 partnerów fuzyjnych dla genu ALK (Langfort 2012, Lindeman 2013, Soda 

2007, Tsao 2016). 

Efektem rearanżacji genu ALK z partnerem EML4 jest nieprawidłowa 

aktywacja szlaku przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego w wyniku dimeryzacji 

domeny kinazy ALK, co powoduje promowanie rozmnażania komórek 

nowotworowych oraz hamowanie apoptozy. (Kutkowska 2017, Langfort 2012, Travis 

2011). Produktem genu fuzyjnego EML4-ALK jest nieprawidłowe białko ALK  (białko 

EML4-ALK) zawierające N-końcową domenę EML4 oraz wewnątrzkomórkową 

domenę katalityczną ALK.  Nieprawidłowe białko ALK jest silnym czynnikiem 

prowadzącym do rozwoju raka, aby ten rozwój zatrzymać, konieczne jest 

zahamowanie aktywności wspomnianego białka  (Kutkowska 2017). 

Aktywująca rearanżacja genu ALK przez fuzję z genem EML4  dotyczy 3-7% 

pacjentów z gruczolakorakiem płuca i częściej dotyczy osób młodszych, kobiet 

niepalących lub palących niewiele, z rozpoznaniem gruczolakoraka, czy raka z 

komponentem gruczołowym (Travis 2015, Tsao 2016).  

Leczenie ukierunkowane molekularnie u pacjentów chorych na gruczolakoraka 

płuca z rearanżacją genu ALK polega na wykorzystaniu leków - inhibitorów kinazy 

tyrozynowej ALK celowanych na nieprawidłowe białko ALK (kryzotynib). Lek ten 

hamuje fosforylację ALK i transdukcję sygnału, co powoduje zatrzymanie cyklu 

komórkowego w fazie G1-S i pobudzenie procesu apoptozy. (Kutkowska 2017). 

Amerykańska Agencja FDA (ang. Food and Drug Administration) zatwierdziła 

przeciwciało ALK (D5F3) CDx Assay (Ventana) skierowane przeciwko 
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nieprawidłowemu białko ALK, do przesiewowego badania ekspresji tego białka (Tsao 

2016).  

Lindeman i wsp. w 2013 roku, po dokładnej analizie całego piśmiennictwa na 

ten temat, które ukazało się w latach 2004-2012, przedstawili rekomendacje na temat 

badań genetycznych dotyczących mutacji EGFR oraz rearanżacji ALK w rutynowej 

diagnostyce zaawansowanego gruczolakoraka płuca, kwalifikujących pacjentów do 

leczenia ukierunkowanego molekularnie inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR 

(gefitynib i erlotynib) oraz ALK (kryzotynib) (Lindeman 2013). W roku 2014 ukazały 

się zalecenia metodyczne dotyczące rearanżacji genu ALK grupy roboczej polskich 

towarzystw zaangażowanych w diagnostykę i leczenie ukierunkowane molekularnie 

chorych z NDRP (Krawczyk 2014).  

W wytycznych dotyczących badań molekularnych u pacjentów z rakiem płuca, 

poza metodologią tych badań, zwraca się również uwagę na bardzo ścisłą 

współpracę biologa molekularnego, patomorfologa i klinicysty w zakresie 

pozyskiwania od pacjenta odpowiedniego pod względem jakościowym oraz 

ilościowym materiału, diagnostyki histopatologicznej i badań molekularnych 

(Krawczyk 2016, Kutkowska 2017). 

 

 

Wykonanie i zasady interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK 

  

Celem mojej pracy w naszym zespole, w zakresie badania rearanżacji genu 

ALK, było wdrożenie pierwszego etapu tego badania, czyli nadzorowanie wykonania 

oraz interpretacja odczynów immunohistochemicznych z przeciwciałem, 

skierowanym przeciwko nieprawidłowemu białku ALK.  Do badania rearanżacji genu 

ALK, kierowani są pacjenci, u których wcześnie badaniami genetycznymi 

potwierdzono brak mutacji genu EGFR. Badanie rearanżacji genu ALK jest 

dwuetapowe.  

W pierwszym etapie badanie odbywa się na poziomie produktu fuzyjnego 

genu ALK- EML4, jakim jest nieprawidłowe białko ALK. Jest to badanie 

immunohistochemiczne, traktowane jako badanie przesiewowe, w którym ocenia się 

ekspresję nieprawidłowego białka ALK na powierzchni komórek 

niedrobnokomórkowego raka płuca.  
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W drugim etapie, badanie odbywa się już na poziomie genu ALK. Mianowicie 

wszystkie przypadki, ocenione w badaniu immunohistochemicznym jako dodatnie, 

kierowane są do badania rearanżacji genu ALK w komórkach nowotworowych 

metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Obecność rearanżacji genu ALK 

kwalifikuje pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca do terapii inhibitorami 

kinazy tyrozynowej ALK (kryzotynib). 

Materiałem do badań rearanżacji genu ALK są bloczki parafinowe z 

materiałem tkankowym lub cytologicznym (tzw. cytobloki) pacjentów z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), nadsyłane z całej Polski. Bloczki 

zawierają materiał z guzów pierwotnych lub przerzutowych, w tym również 

diagnozowany przeze mnie (jako neuropatologa) materiał pooperacyjny pacjentów z 

przerzutami raka płuca do OUN, operowanych w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie.  

Materiał był wcześnie utrwalany w 10% zbuforowanej formalinie, następnie 

rutynowo przeprowadzany do bloczków parafinowych. Kolejne etapy postępowania 

przedstawiam poniżej w punktach: 

 krojenie skrawków grubości 3 m z bloczków parafinowych; 

 umieszczenie skrawka na adhezyjnym szkiełku podstawowym (Thermo 

Scientific Superfrost Plus™);  

 podgrzewanie na płycie grzewczej w temperaturze 56oC przez 3 godziny; 

 wykonania odczynu z zastosowaniem pierwotnego monoklonalnego króliczego 

przeciwciała Ventana anty-ALK (klon D5F3, Nr kat. 06679072001), z 

wykorzystaniem systemu wizualizacji( OptiView DAB Detection Kit) i 

amplifikacji (OptiView Amplification Kit)  w aparacie Ventana BenchMark GX;  

 podbarwienie hematoksyliną  (Ventana Medical System, Tuscon, USA);  

 odwadnianie w alkoholu 96% i ksylenie;  

 zamknięcie w środku zamykającym; 

 kontrolę ujemną wykonano z przeciwciałem Rabbit Monoclonal Negative 

Control Ig. (Ventana Medical System, Tuscon, USA). 

 

 W każdym przypadku, w pierwszej kolejności oceniałam preparat barwiony 

hematoksyliną i eozyną (HE) pod kątem obecności, jakości oraz ilości utkania 

nowotworowego. Następnie ocenie podlegał preparat kontroli negatywnej odczynu 
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pod względem nieswoistego zabarwienia tła oraz zabarwienia specyficznych 

elementów tkankowych. Jako trzeci preparat, oceniałam właściwy odczyn z 

przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK. Za przypadki dodatnie, 

zgodnie  z wytycznymi, uznawałam te, w których widoczne było silne, ziarniste 

zabarwienie cytoplazmy w każdym odsetku komórek. W najintensywniejszych 

odczynach, obecne było również zabarwienie błony komórkowej. W ocenie nie 

brałam pod uwagę odczynów dodatnich w następujących komórkach i strukturach: 

makrofagach pęcherzyków płucnych, jak również tych w obrębie utkania 

nowotworowego, komórek pochodzenia nerwowego, komórek prawidłowego 

nabłonka gruczołowego, limfocytach oraz masach śluzowych i martwiczych. 

Szczególnie niebezpieczną pułapkę dla patologa stanowią komórki raka 

śluzowokomórkowego, w których śluz wypełniający komórkę może dawać dodatni 

odczyn. W większości przypadków ALK-ujemnych, nie obserwuje się sygnału DAB o 

większej ekspresji niż zabarwienie tła w kontroli ujemnej. W 1-2% przypadków 

ujemnych może zdarzyć się obecność słabego, rozlanego, ziarnistego odczynu o 

intensywności większej, niż odczyn tła w kontroli ujemnej, ale okazało się, że w 

badaniu FISH nie stwierdza się w tych przypadkach rearanżacji genu ALK (Ventana 

2012-2015). 

 Przygotowując raport oceny ekspresji nieprawidłowego białka ALK, określam 

charakter odczynu (cytoplazmatyczny-ziarnisty / błonowy; homogennny / 

heterogenny), zasięg odczynu (rozlany / ogniskowy) oraz odsetek dodatnich komórek 

nowotworowych w stosunku do wszystkich komórek nowotworowych w badanym 

skrawku.   

 Niektórzy badacze stosują inne zasady interpretacji odczynu z przeciwciałem 

anty-ALK np. metodę półilościowej oceny stopniowania odczynu w sposób 

następujący: 0 (odczyn ujemny) – brak odczynu lub bardzo słaby w nielicznych 

komórkach; 1 (niska ekspresja) – odczyn słaby do umiarkowanego, wieloogniskowy; 

3 (wysoka ekspresja) – odczyn silny w większości komórek  (Sholl 2013). Inni 

uważają, że za dodatnie przypadki należy uznać te, w których dodatnie komórki 

nowotworowe stanowią ponad 10% wszystkich komórek nowotworowych (Martinez 

2013).  

Niektóre czynniki mogą wpłynąć na pogorszenie jakości odczynu np. zbyt 

krótkie utrwalanie w 10% zbuforowanej formalinie (poniżej 6 godzin), czy opóźnione 

utrwalanie (pozostawienie materiału powyżej 6 godzin bez utrwalacza). Zalecany 
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optymalny czas utrwalania wynosi 6-48 godzi. Nie zaleca się wykonywania odczynów 

na skrawkach skrojonych na szkiełka i przechowywanych dłużej niż 3 miesiące w 

temperaturze pokojowej. Intensywność odczynu w takich przypadkach znacznie 

spada (Tsao 2016, Ventana 2012-2015).  

  

 

Naukowy aspekt interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK  

 

 U osób dorosłych, przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 

stanowią najliczniejszą grupę nowotworów OUN, u dzieci natomiast stanowią 

zaledwie 2%. W 30% wszystkich nowotworów występujących u dorosłych dochodzi 

do przerzutów do OUN, u dzieci w przypadku 6-10%. Najwyższy odsetek przerzutów 

do OUN stwierdza się wśród pacjentów z pierwotnym rakiem płuca w wieku 40-49 lat 

(głównie gruczolakorakiem i rakiem drobnokomórkowym). U mężczyzn w 15% raka 

płuca dochodzi do przerzutów do OUN, u kobiet – w przypadku 8%. Biorąc pod 

uwagę wszystkie nowotwory przerzutowe u mężczyzn, 50% to przerzuty raka płuca, 

natomiast u kobiet przerzuty raka płuca stanowią 31,6% wszystkich nowotworów 

przerzutowych. Wzrost wykrywalności  przerzutów do OUN z jednej strony wiąże się 

z doskonałymi, obrazowymi metodami diagnostycznymi (CT, MRI), z drugiej strony z 

wprowadzeniem nowoczesnych metod leczenia (ukierunkowanego molekularnie oraz 

immunoterapii), które przedłużają życie ale nie zapobiegają przerzutom do OUN 

(Louis 2016).  

 W pierwszej ze wskazanych wyżej publikacji  [Marcin Nicoś, Bożena Jarosz i 

wsp. Screening for ALK abnormalities in central nervous system metastases of 

non-small-cell lung cancer: ALK abnormalities in CNS metastases of NSCLC. 

Brain Pathol 28 (2018) 77-86] materiał do badań stanowiły przerzuty do OUN raka 

płuca, w których badaliśmy czynnik prognostyczny, kwalifikujący pacjentów do 

leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK, mianowicie rearanżację genu ALK.  

Rearanżacja genu ALK, występująca w 3-7% przypadków pierwotnego 

nierdobnokomórkowego (NDRP) raka płuca, głównie u niepalących pacjentów z 

rozpoznaniem gruczolakoraka. Pacjenci tacy pozytywnie reagują na leczenie 

inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK (kryzotinib, alectinib, ceritinib). Pozytywna 

odpowiedź na takie leczenia jest stwierdzana również w przypadkach przerzutów  
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NDRP do OUN (alectinib, ceritinib), który jest bardzo specyficznym układem ze 

względu na obecność bariery krew-mózg, ograniczającej wrażliwość na leczenie. 

Ryzyko przerzutów do OUN rośnie w przypadkach: wysokiego stopnia 

zaawansowania klinicznego NDRP, dużego rozmiaru ogniska pierwotnego, nie-

płaskonabłonkowego typu histologicznego guza oraz wydłużenia życia w wyniku 

stosowania inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR i ALK.  

W związku z tym, że brak publikacji na temat częstości występowania 

rearanżacji genu ALK w przerzutach NDRP do OUN, postanowiliśmy retrospektywnie 

zbadać częstość występowania nieprawidłowości w zakresie genu ALK w takich 

przypadkach, wykorzystując metodę immunohistochemiczną oraz fluorescencyjną 

hybrydyzację in situ (FISH). Do tej pory nikt takich badań nie przeprowadził. Materiał 

do badań stanowiły wytypowane przeze mnie bloczki parafinowe z materiałem 

pooperacyjnym 145 pacjentów (45 kobiet; 100 mężczyzn), operowanych w latach 

2004-2011 z powodu przerzutów NDRP do OUN. Rozpoznania histopatologiczne 

były następujące: gruczolakorak (82 przypadki), rak płaskonabłonkowy (29 

przypadków, w tym 1 przypadek raka gruczołowopłaskonabłonkowego), rak 

wielkokomórkowy (22 przypadki) oraz NDRP NOS (12 przypadków). Żaden z 

pacjentów nie był wcześniej poddany radio- czy chemioterapii. Materiał tkankowy z 

ognisk pierwotnych tych pacjentów był bardzo ograniczony lub trudno dostępny, 

dlatego badania przeprowadziliśmy jedynie na materiale z ogniska przerzutowego.  

W pierwszym  etapie badań, w każdym przypadku dokonałam przeglądu 

preparatów barwionych rutynowo hematoksyliną i eozyną (HE), celem oceny 

lokalizacji oraz odsetka powierzchni utkania nowotworowego w stosunku do 

powierzchni całego badanego skrawka tkankowego.  

W drugim etapie badań dokonałam interpretacji 145 odczynów 

immunohistochemicznych z króliczym, monoklonalnym przeciwciałem przeciwko 

nieprawidłowemu białku ALK (klon D5F3, Ventana), z czego w 10 przypadkach 

odczyn był dodatni, co stanowiło 6,9% badanych przypadków.  

W ocenie odczynu, zgodnie z zaleceniami przewodników do interpretacji 

IASCL oraz Ventana (Tsao 2013, Ventana 2012-2015), za dodatnie odczyny, 

uznawałam tylko te w komórkach nowotworowych o dużym stopniu nasilenia, o 

charakterze ziarnistym – cytoplazmatycznym, jakkolwiek miejscami widoczny był 

również błonowy charakter odczynu. Wyżej opisany charakter odczynów 

przedstawiłam w publikacji na fotografii nr 1.  Jeżeli stopień nasilenia odczynu był 
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mniej więcej jednakowy we wszystkich dodatnich komórkach nowotworowych, 

wówczas określałam go jako homogenny, jeżeli natomiast w różnych obszarach 

dodatnich komórek nowotworowych widoczny był różny stopnień nasilenia odczynu, 

wówczas określałam go jako heterogenny. W ocenianym przeze mnie materiale, 

najniższy odsetek dodatnich komórek nowotworowych, w stosunku do wszystkich 

komórek nowotworowych obecnych w badanym skrawku, wynosił 10%. Zgodnie z 

zaleceniami przewodników do interpretacji IASCL oraz Ventana (Tsao 2013, Ventana 

2012-2015), nie brałam pod uwagę dodatnich odczynów w pęcherzykowych 

makrofagach, komórkach glejowych, komórkach nerwowych, limfocytach oraz w 

obrębie śluzu i mas martwiczych. W razie wątpliwości, czy dodatni odczyn dotyczy 

komórek nowotworowych, czy makrofagów, te ostatnie identyfikowałam odczynem 

immunohistochemicznym z przeciwciałem CD68 (DAKO, rozcieńczenie 1:50).    

 W trzecim etapie badań, w przypadkach immunohistochemicznie dodatnich, 

wykonano  fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH). Zadanie to należało do 

genetyków naszego zespołu badawczego. Za dodatnie (z rearanżacją genu ALK)  

uznawano te komórki nowotworowe, w których sąsiadujące sygnały:  czerwony i 

zielony były widoczne w odległości o wymiarze przekraczającym dwie średnice 

pojedynczego sygnału i/lub jeden sygnał fuzyjny współwystępujący z jednym 

czerwonym. Sygnały liczono w 50 jądrach komórkowych. Badany skrawek  oceniano 

jako dodatni (z rearanżacją genu ALK), jeżeli średni odsetek komórek dodatnich 

zliczonych przez pierwszego badacza wynosi >50%, natomiast jako ujemny – gdy 

ten odsetek wynosi poniżej 10%. W przypadkach niejednoznacznych, w których 

wspomniany odsetek dodatnich komórek wynosił 10-50%, drugi badacz zliczał 

sygnały w kolejnych 50 jądrach komórkowych i za dodatnie uznawano te skrawki, w 

których odsetek komórek dodatnich wynosił  ≥ 15. Zwiększenie liczby kopii fuzyjnych 

sygnałów, bez rearanżacji ALK, w liczbie ≥ 4 kopii w  ≥ 10% jądrach, odpowiada 

polisomii ALK, natomiast w liczbie  ≥ 10 kopii w  ≥ 10% jądrach – amplifikacji ALK.  

 Wyniki obu badań (immunohistochemicznego oraz FISH) wykazały różnice. 

Spośród 10 przypadków dodatnich w pierwszym badaniu immunohistochemicznym 

(6,9% badanych przypadków), badaniem FISH wykazano rearanżację ALK w 3 

przypadkach, w 3 przypadkach wynik badania FISH był niejednoznaczny, w 

kolejnych 3  nie wykazano rearanżacji ALK i ostatni, dziesiąty przypadek IHC-

dodatni,  w badaniu FISH okazał się niediagnostyczny. Po wykonaniu drugiej serii 

odczynów immunohistochemicznych na nowo skrojonych skrawkach (o znacznie 
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lepszej jakości), dokonałam ponownej oceny. W 3 przypadków obecna była bardzo 

duża liczba makrofagów oraz martwicy i to było przyczyną fałszywie dodatniego 

wyniku pierwszego badania immunohistochemicznego. W badaniu FISH w 1 spośród 

tych przypadków wynik okazał się niejednoznaczny, a w pozostałych 2 przypadkach 

– ujemny (z polisomią genu ALK oraz rearanżacją genu ALK w  8-12% jąder komórek 

nowotworowych). W pozostałych przypadkach, w drugim badaniu 

immunohistochemicznym  potwierdziłam obecność ekspresji nieprawidłowego białka 

ALK, stwierdzoną w pierwszym badaniu. Ostatecznie, po drugiej ocenie 

immunohistochemicznej, ekspresja nieprawidłowego białka ALK występowała w 7 

przypadkach (w 6 przypadkach gruczolakoraka oraz 1 przypadku raka 

gruczołowopłaskonabłonkowego, co stanowiło 4,8% wszystkich badanych 

przypadków). Spośród tych 7 dodatnich przypadków po drugiej ocenie 

immunohistochemicznej, w badaniu FISH w 3 przypadkach stwierdzono obecność 

rearanżacji ALK, w 2 przypadkach wynik był niejednoznaczny, w 1 przypadku – 

ujemny oraz 1 przypadek - niediagnostyczny. We wspomnianych powyżej 2  

przypadkach niejednoznacznych, stwierdzono wysokiego stopnia polisomie genu 

Ekspresja nieprawidłowego białka ALK istotnie częściej dotyczyła byłych palaczy. 

 Rozbieżność wyników badania nieprawidłowości genu ALK między badaniem 

immunohistochemicznym, a badaniem FISH, może być wynikiem różnych wariantów 

fuzji genów ALK- EML4. Pułapką dla patologa, podczas interpretacji odczynu w 

materiale z ognisk przerzutowych do OUN, mogą być silnie dodatnie odczyny ze 

strony struktur nienowotworowych np.: makrofagów, komórek nerwowych, glejowych,  

limfocytów, jak również mas śluzowych i ognisk martwicy. Wszystkie wymienione 

wyżej elementy mogą być idealnie „wkomponowane” w utkanie nowotworu 

przerzutowego. Wymaga to ze strony patologa dużej uwagi podczas interpretacji 

odczynu IHC z przeciwiciałem anty-ALK. Metoda wstępnej, immunohistochemicznej 

oceny ekspresji nieprawidłowego białka ALK na pewno wymaga dalszej standaryzacji 

w obrębie OUN, ale jest niewątpliwie bardzo dobrą, niedrogą (w porównaniu z 

kosztami badań genetycznych) metodą skriningową, typującą przypadki do dalszego 

etapu badań, polegającego na potwierdzeniu / wykluczeniu obecności rearanżacji 

genu ALK metodą FISH.  

Celem pracy naszego zespołu w drugiej ze wskazanych wyżej publikacji [Anna 

Grenda, Bożena Jarosz i wsp. Discrepancies between  ALK protein disruption 

and occurrence of ALK gene rearrangement in Polish NSCLC patients. J. 
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Thorac. Dis. 2018 s. 1-16] była identyfikacja najważniejszych problemów 

diagnostycznych w rutynowym badaniu nieprawidłowości ALK w dużej grupie 

pacjentów rasy kaukaskiej z NDRP. Badania dotyczyły również związków między 

zmianami genetycznymi a danymi demograficznymi i klinicznymi.  

Pacjenci z mutacjami genu EGFR, czy rearanżacją genu ALK, są 

predysponowani do leczenia ukierunkowanego molekularnie. Poprawna diagnostyka 

jest sprawą kluczową dla szybkiej i właściwej kwalifikacji pacjentów do tego rodzaju 

leczenia. Badania genetyczne u pacjentów z NDRP, służące do wykrycia czynników 

predykcyjnych, muszą być wykonywane według algorytmu. Po wcześniejszym 

wykluczeniu mutacji EGFR, kolejnym etapem badań jest immunohistochemiczna 

ocena ekspresji nieprawidłowego białka ALK (należąca do mnie), a następnie 

metodą FISH bada się jedynie materiał dodatni w poprzednim etapie, potwierdzając 

lub wykluczając rearanżację genu ALK (etap badań należący do genetyków). Wciąż 

istnieją problemy diagnostyczne w tym zakresie, zwłaszcza w interpretacji odczynów 

immunohistochemicznych z przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK.  

 W oparciu o wyżej przedstawione wytyczne, w badaniu tym, genetycy z 

naszego zespołu w pierwszej kolejności wykonali badanie mutacji w genie EGFR 

metodą ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (real-time PCR) w 1976 

przypadkach niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). w 1108 przypadkach był to 

materiał tkankowy, a w 868 przypadkach – materiał cytologiczny. Mutacje EGFR 

stwierdzono w 8,6% naszych przypadków (w 49% przypadków dotyczyły one eksonu  

19, w 38% - eksonu 21, a w 13% przypadków były to rzadkie mutacje EGFR).  

 W kolejnym etapie naszych badań, po wykluczeniu przypadków z mutacjami 

EGFR, oceniłam 1100 odczynów immunohistochemicznych (782 na materiale 

tkankowym, 306 – na materiale cytologicznym) z pierwotnym, monoklonalnym, 

króliczym przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK (Ventana,  anty-ALK 

klon D5F3), z wykorzystaniem systemu wizualizacji OptiView DAB Detection Kit w 

aparacie Ventana BenchMark GX.  

Ekspresję nieprawidłowego białka ALK stwierdziłam w 202 przypadkach, co 

stanowiło 18,57% badanych przypadków, natomiast 12 przypadków było 

niediagniostycznych (1,1%). Dodatni odczyn dotyczył głównie gruczolakoraków (185 

przypadków), jakkolwiek dodatni odczyn stwierdziłam również: w 1 przypadku raka 

płaskonabłonkowego, w raku wielkokomórkowym (3 przypadki), raku 

niedrobnokomórkowym (NDRP) NOS (10 przypadków) oraz raku gruczołowo- 
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płaskonabłonkowym (3 przypadki, najprawdopodobniej w komponencie gruczołowej 

raka, ale nie było możliwości zbadania tego metodą FISH). W 199 przypadkach z 

dodatnim odczynem miałam możliwość precyzyjnej oceny odsetka komórek z 

dodatnim odczynem oraz oceny charakteru reakcji immunohistochemicznej, co 

pozwoliło na podział przypadków na następujące grupy: grupa nr 1 (154 przypadki z 

drobnoziarnistym, cytoplazmatycznym, heterogennym odczynem 

immunohistochemicznym), grupa nr 2 (18 przypadków z drobnoziarnistym, 

cytoplazmatycznym, homogennym odczynem), grupa nr 3 (20 przypadków z 

gruboziarnistym, cytoplazmatycznym i błonowym, heterogennym odczynem) i 

wreszcie grupa nr 4 (7 przypadków z gruboziarnistym, cytoplazmatycznym, 

homogennym odczynem). Ekspresję nieprawidłowego białka ALK w odsetku 

komórek nowotworowych niższym niż 15% stwierdziłam w 73 przypadkach (36,7% 

przypadków). Odsetek komórek nowotworowych z immunohistochemiczną ekspresją 

nieprawidłowego białka ALK, był  istotnie niższy w grupie nr 1 i 2.  

Rearanżacja genu ALK została potwierdzona metodą FISH w 49 przypadkach 

(gruczolakorak – 46 przypadków, NDRP NOS – 2 przypadki, rak gruczołowo- 

płaskonabłonkowy – 1 przypadek), co stanowiło 4,5% wszystkich badanych 

przypadków, ale jedynie 24,26% przypadków ze stwierdzoną wcześniej przeze mnie 

immunohistochemiczną ekspresją nieprawidłowego białka ALK.   

Badaniem FISH potwierdzono rearanżację genu ALK w następującej liczbie 

przypadków w poszczególnych grupach: grupa nr 1 (licząca 154 przypadki) – w 17 

przypadkach rearanżacja ALK (11% wszystkich przypadków grupy nr 1); grupa nr 2 

(licząca 18 przypadków) – w 5 przypadkach rearanżacja ALK (27,8% wszystkich 

przypadków grupy nr 2); grupa nr 3 (licząca 20 przypadków) – w 20 przypadkach 

rearanżacja ALK (100% wszystkich przypadków grupy nr 3); grupa nr 4 (licząca 7 

przypadków) – w 7 przypadkach rearanżacja ALK (100% wszystkich przypadków 

grupy nr 4); W grupach nr 3 i 4 był również istotnie wyższy odsetek jąder 

komórkowych z rearanżacją genu ALK. W 21 przypadkach, należących do grupy nr 

1, nie stwierdzono w żadnym jądrze komórki nowotworowej rearanżacji genu ALK, a 

więc odczyn immunohistochemiczny w tych przypadkach był fałszywie-dodatni.  W 

39 przypadkach (stanowiących 21,4% przypadków z diagnostycznym wynikiem 

badania FISH) stwierdzono polisomię genu ALK (≥ 4 kopii genu w jądrze).  
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Znaczącą korelację stwierdzono między odsetkiem komórek z 

immunohistochemiczną ekspresją nieprawidłowego białka ALK a odsetkiem jąder z 

rearanżacją genu ALK w badaniu FISH. Nie stwierdzono natomiast takiej zależności 

między liczbą kopii genu ALK a odsetkiem komórek z ekspresją nieprawidłowego 

białka ALK.  

 W publikacji naszej zamieściłam 12 fotografii precyzyjne obrazujących 

charakter odczynu w każdej grupie oraz 8 fotografii z fałszywie-dodatnim odczynem 

IHC w substancjach i komórkach nienowotworowych jak: pęcherzykowe makrofagi, 

prawidłowy nabłonek gruczołowy i metaplastyczny nabłonek wielowarstwowy płaski 

dróg oddechowych, delikatne cytoplazmatyczne nakrapianie w komórkach 

nowotworowych, osocze krwi w świetle przekrojów naczyń, śluz pozakomórkowy 

oraz masy martwicze.  

Różne czynniki mogą wpływać na fałszywie ujemne, czy fałszywie dodatnie 

wyniki badań w obu metodach (IHC i FISH). Problemy diagnostyczne w 

immunohistochemicznej oraz molekularnej ocenie czynnika prognostycznego, jakim 

jest reeranżacja genu ALK, mogą wynikać ze złej jakości materiału, ale również z 

obecności w utkaniu nowotworowym drobnych klonów  komórek nowotworowych, 

wykazujących różne nieprawidłowości genu ALK, co może powodować widoczną 

ekspresję nieprawidłowego białka ALK w badaniu immunohistochemicznym. W takich 

przypadkach ostateczny wynik badania FISH może okazać się ujemny, ponieważ 

rearanżacja genu ALK, będzie obecna w poniżej 15% badanych komórek.  

Rearanżacja genu ALK występowała znacząco częściej w materiale, w którym 

stwierdziłam gruboziarnisty-cytoplazmatyczny i błonowy odczyn 

immunohistochemiczny w reakcji z przeciwciałem anty-ALK. Natomiast przypadki, w 

których stwierdziłam odczyn w postaci drobnego, cytoplazmatycznego nakrapiania – 

istotnie korelowały ze zwiększoną liczbą kopii genu ALK (polisomią).  

Rekomendacje dotyczące badania ekspresji nieprawidłowego białka ALK, 

powinny zawierać bardziej sprecyzowany sposób interpretacji odczynu 

immunohistochemicznego z przeciwciałem anty-ALK w przypadkach z niskim 

odsetkiem komórek, wykazujących tę ekspresję. Według Japońskiego Towarzystwa 

Raka Płuca, u pacjentów młodych, niepalących, w gruczolakorakach śluzowych z 

sitowatym układem komórek, rakach śluzowokomórkowych, czy rakach z 

immunofenotypem TTF-1 (+)/p63(+), mimo ujemnego odczynu 
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immunohistochemicznego z przeciwciałem anty-ALK, należy metodą FISH zbadać 

rearanżację genu ALK. (Yatabe 2015). 

  

 
Praktyczny aspekt interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem przeciwko nieprawidłowemu białku ALK  

 

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r., w Załączniku 

B.6 pt.: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, w punkcie nr 3, 

przedstawione są dokładne kryteria kwalifikacji chorych na NDRP do drugiej lub 

trzeciej linii leczenia kryzotynibem (inhibitorem kinazy ALK). Wytyczne dotyczą 

przypadków z rozpoznaniem histopatologicznym lub cytologicznym gruczolakoraka 

lub NDRP z przewagą utkania gruczolakoraka, w stadium miejscowego 

zaawansowania klinicznego lub uogólnienia choroby. Kolejne kryterium kliniczne 

związane jest z obecnością u kwalifikowanych pacjentów progresji po zastosowaniu 

chemioterapii w pierwszej linii leczenia po uprzednim leczeniu systemowym 

(chemioterapia wielolekowa z udziałem pochodnej platyny lub monoterapii). 

Genetycznym kryterium leczenia kryzotynibem jest stwierdzenie rearanżacji genu 

ALK  metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH – fluorescent in situ 

hybridisation) lub sekwencjonowania nowej generacji (new-generation sequencing – 

NGS) (Dz.U.MZ 2018). 

Badaniem skriningowym, przed badaniem FISH czy NGS, jest 

immunohistochemiczna ocena ekspresji nieprawidłowego białka ALK, która w 

naszym zespole należy do moich obowiązków. Materiał do tych badań 

otrzymywaliśmy z różnych ośrodków w Polsce. Jest to materiał histopatologiczny lub 

cytologiczny (tzw. „celbloki”) z guzów pierwotnych oraz przerzutowych.  

Od 19 lutego 2016 do 31 lipca 2018, w ramach pracy naszego zespołu,  

oceniłam 3052 odczyny immunohistochemiczne z przeciwciałem przeciwko 

nieprawidłowemu białku ALK, według wcześniej przedstawionych zasad: ocena 

barwienia HE, następnie ocena kontroli ujemnej odczynu i na końcu ocena 

właściwego odczynu. Przy formułowaniu ostatecznego rozpoznania dodatniego 

badania immunohistochemicznego, podaję informacje dotyczące charakteru odczynu 

(cytoplazmatyczny-ziarnisty, błonowy, jak również: homogennny / heterogenny), 

zasięgu odczynu w badanym skrawku (rozlany / ogniskowy) oraz odsetek dodatnich 
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komórek nowotworowych. Jako dodatnie, uznawałam przypadki, w których 

stwierdzałam obecność dodatnich komórek niezależnie od ich odsetka.  

 Po zakończeniu naszych badań, przedstawionych w powyższej publikacji 

[Anna Grenda, Bożena Jarosz i wsp. Discrepancies between  ALK protein 

disruption and occurrence of ALK gene rearrangement in Polish NSCLC 

patients. J. Thorac. Dis. 2018 s. 1-16.], producent przeciwciała  anty-ALK wstrzymał 

w kwietniu 2018 roku jego sprzedaż, ponieważ w wielu europejskich pracowniach 

uzyskiwano zbyt wysoki odsetek dodatnich wyników badań ekspresji 

nieprawidłowego białka ALK, z których duża część była fałszywie-dodatnia. Jak 

przedstawiłam powyżej, w naszym zespole odsetek ALK-dodatnich przypadków w 

badaniu immunohistochemicznym wynosił 18,57%, z czego jedynie w 4,5% 

przypadków badanie FISH potwierdziło występowanie rearanżacji genu ALK.  

Od 1 maja 2018 do 31 lipca 2018, po otrzymaniu „poprawionej” wersji 

przeciwciała anty-ALK,  zbadałam ekspresję nieprawidłowego białka ALK w 478 

przypadkach, uzyskując w 54 przypadkach wynik dodatni. Odsetek dodatnich 

wyników ekspresji nieprawidłowego białka ALK obniżył się z 18,57% przy korzystaniu 

ze „starej” wersji przeciwciała (jak przedstawiłam powyżej w naszej publikacji) do 

11,3% po otrzymaniu „poprawionej”  jego wersji. W 24 przypadkach (spośród 

wszystkich 478 przypadków), w ciągu tych 3 miesięcy pracy z nowym przeciwciałem, 

odsetek komórek nowotworowych z ekspresją nieprawidłowego białka ALK nie 

przekraczał 10%, co stanowi 5% wszystkich wyników. W żadnym z tych 24 

przypadków genetycy z naszego zespołu w badaniu FISH nie wykryli rearanżacji 

genu ALK. Uznając je za fałszywie-dodatnie, odsetek prawdziwie-dodatnich 

odczynów z nowym przeciwciałem (spośród ocenianych 478) wyniósłby 6,3% (czyli 

wcześniejszy odsetek 11,3% dodatnich odczynów pomniejszony o 5%) zakładając, 

że za odczyn dodatni traktujemy tylko te przypadki, w których ekspresja 

nieprawidłowego białka ALK dotyczy powyżej 10% komórek nowotworowych 

niezależnie od intensywności, jak uznaje część badaczy (Martinez 2013, Tsao 2013). 

Po moich dotychczasowych doświadczeniach w zespole, w zakresie oceny 

immunohistochemicznej ekspresji ALK, zdecydowanie przychylam się do 

powyższego stanowiska.  
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Szlak sygnałowy PD-1 / PD-L1 oraz immunoterapia w 
niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) 

  

 Receptory immunologicznych punktów kontroli odgrywają kluczową rolę w 

immunoterapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Celem 

immunoterapii jest wzmocnienie aktywności układu immunologicznego pacjentów do 

skutecznej walki z komórkami nowotworowymi. Limfocyty T są głównymi komórkami 

odpowiadającymi za przebieg odpowiedzi immunologicznej i na ich powierzchni 

znajdują się wspomniane receptory, które można podzielić na dwa typy. Pierwszym z 

nich są cząsteczki , które odpowiadają za przekazanie sygnału aktywującego limfocyt 

i w efekcie ich pobudzenia występuje pozytywna stymulacja rozwoju odpowiedzi 

immunologicznej. Drugi typ, to cząsteczki, które odpowiadają za przekazanie sygnału 

hamującego limfocyt. W wyniku ich pobudzenia dochodzi do funkcjonalnego 

wyczerpania limfocytów i wyhamowania odpowiedzi immunologicznej. Do drugiego 

typu cząsteczek należy receptor programowanej śmierci 1 (PD-1 - programmed 

death 1). Cząsteczka PD-1 jest błonową glikoproteiną składającą się z domeny 

transbłonowej – wewnątrzkomórkowej (odpowiedzialnej za aktywność hamującą 

limfocyt) oraz immunoglobulinowej – zeznątrzkomórkowej. PD-1 znajduje się na 

powierzchni nie tylko limfocytów T, ale również na komórkach NK (natural killer) i 

nieaktywnych limfocytach B. W sytuacji pobudzenia immunologicznego pojawiają się 

również na powierzchni aktywowanych makrofagów, monocytów i komórek 

dendrytycznych. Cząsteczka PD-1 pobudzana jest przez swoje ligandy PD-L1 oraz 

PD-L2 ( programmed death-ligand 1, programmed death-ligand 2)., co prowadzi do 

wyhamowania odpowiedzi immunologicznej. W przypadku własnych komórek 

organizmu, jest to bardzo potrzebne. Bardzo wysoka ekspresja PD-L1 występuje 

między innymi na powierzchni komórek nowotworowych, dzięki czemu wymykają się 

one spod kontroli układu immunologicznego. Ekspresja drugiego ligandu, mianowicie 

PD-L2,  jest znacznie niższa zarówno na komórkach organizmu, jak i komórkach 

nowotworowych. Interakcja między receptorem PD-1 a jego ligandem, to tzw. 

immunologiczny punkt kontroli.  

 W immunoterapii NDRP stosuje się przeciwciała monoklonalne, które są 

skierowane przeciwko cząsteczkom hamującym aktywność limfocytów (czyli są to 

inhibitory „ujemnych” immunologicznych punktów kontroli) , co w efekcie powoduje 

zablokowanie przekazywania sygnałów hamujących limfocyt, a tym samym 
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przywrócenie jego funkcji. Przeciwciała te są skierowanie przeciwko cząsteczce PD-1 

(pembrolizumab, niwolumab)   bądź jednego z jej ligandów, mianowicie cząsteczki  

PD-L1 (atezolizumab)  (Szołkowska 2016, Tsao 2017, Wojas-krawczyk 2015, Wojas-

Krawczyk 2017). 

 

 

Wykonanie i zasady interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem przeciwko cząsteczce PD-L1 

  

Celem mojej pracy w zespole, w zakresie badanie ekspresji cząsteczki PD-L1 

na komórkach nowotworowych i immunologicznych, było  nadzorowanie wykonania 

oraz interpretacja odczynów immunohistochemicznych z przeciwciałem, 

skierowanym przeciwko cząsteczce PD-L1. 

Materiałem do badań, podobnie jak w przypadku badania rearanżacji genu 

ALK, są bloczki parafinowe z materiałem tkankowym lub cytologicznym pacjentów z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca, nadsyłane z całej Polski (materiał z guzów 

pierwotnych lub przerzutowych). Rutynowe utrwalanie i procedura przeprowadzania 

materiału do bloczka parafinowego (tkankowego, czy cytologicznego) oraz procedura 

wykonywania odczynu immunohistochemicznego, również jest analogiczna jak w 

przypadku badania ALK. Pracując w naszym zespole, interpretowałam odczyny 

immunohistochemiczne z trzema klonami przeciwciał anty-PD-L1 (22C3, SP142, 

SP263). Procedury wykonywania odczynów różnią się rodzajem pierwotnego 

przeciwciała (różne klony, różnych firm), systemem wizualizacji oraz urządzeniami do 

wykonania odczynu.  

Wspomniane różnice są następujące: 

 do reakcji z monoklonalnym mysim przeciwciałem anty-PD-L1 firmy DAKO 

(PD-L1 IHC 22C3 pharmDx, Code SK006) wykorzystano system wizualizacji 

EnVision FLEX oraz barwiarki Link 48 (Autostainer Link 48);  

 do reakcji z monoklonalnymi króliczymi przeciwciałami anty-PD-L1 firmy 

VENTANA (VENTANA PD-L1 SP142; VENTANA PD-L1 SP263) wykorzystano 

systemu wizualizacji VENTANA OptiView DAB IHC Detection Kit oraz 

OptiView Amplification Kit przy użyciu aparatu VENTANA Benchmark GX;   
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Idealną kontrolą dodatnią dla przeciwciała anty-PD-L1 jest utkanie ludzkiego 

migdałka, ponieważ są w nim obecne komórki nabłonka oraz komórki 

immunologiczne, wykazujące następujące odczyny: umiarkowanie lub silnie dodatni 

odczyn widoczny jest na makrofagach i limfocytach grudek chłonnych oraz rozlany 

odczyn w komórkach nabłonka krypt; natomiast ujemny odczyn wykazują komórki 

odpowiedzi immunologicznej przestrzeni międzygrudkowych oraz nabłonek 

wielowarstwowy płaski nierogowaciejący pokrywający powierzchnię migdałka.  

Testowanie każdego klonu przeciwciała anty-PD-L1 rozpoczynałam od bardzo 

wnikliwej oceny odczynów właśnie na skrawkach z migdałka.  W każdym przypadku, 

w pierwszej kolejności oceniałam preparat barwiony hematoksyliną i eozyną (HE), 

następnie preparat kontroli ujemnej odczynu i jako trzeci – preparat z właściwym 

odczynem z przeciwciałem anty-PD-L1. Zasady interpretacji odczynów z 

poszczególnymi klonami przeciwciał, zdobyte na kursach polskich i zagranicznych, 

przedstawiam poniżej. 

 

Interpretacja odczynu z przeciwciałem anty-PD-L1 klon 22C3 

 

 Oceny odczynu można dokonać, jeżeli badany materiał zawiera co najmniej 

100 żywych komórek nowotworowych, kontrola dodatnia (linia dodatnich komórek – 

Control Cell Line Slide) zawiera co najmniej 70% komórek wykazujących błonowy 

odczyn o co najmniej umiarkowanej intensywności (2+), a odczyn tła wykazuje 

intensywność poniżej słabej (<1+).  

Za dodatni odczyn brałam pod uwagę odczyn błonowy, częściowy lub ciągły, o 

każdym stopniu nasilenia (intensywności). Jeżeli byłby widoczny odczyn ziarnisty, 

aby go uwzględnić musiałby wykazywać wyraźny charakter błonowy. Nie 

uwzględniałam odczynu cytoplazmatycznego. 

 Ekspresję białka PD-L1 na komórkach nowotworowych oceniałam poprzez 

ustalenie TPS  (Tumor  Proportion   Score), czyli odsetka żywych komórek 

nowotworowych, wykazujących  częściowy lub ciągły odczyn błonowy. Heterogenny 

charakter odczynu polegał na występowaniu różnej intensywności odczynu na 

komórkach nowotworowych w różnych obszarach skrawka, natomiast homogenny – 

na mniej więcej jednakowej intensywności odczynu w różnych obszarach. Zgodnie z 

ówczesnymi zaleceniami, oceniałam również odsetek komórek nowotworowych w 

obrębie każdego stopnia intensywności odczynu. Raport badania dotyczący ekspresji 
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PD-L1 na komórkach nowotworowych, formułowałam zgodnie z poniższym 

zaleceniem (Dako 2016, Tsao 2017):  

 TPS (Tumor  Proportion Score) < 1% - brak ekspresji PD-L1 (odczyn ujemny).  

 TPS (Tumor  Proportion Score) ≥ 1-49% - niska ekspresja PD-L1 (odczyn 

ujemny). 

 TPS (Tumor  Proportion Score) ≥ 50% - wysoka ekspresja PD-L1 (odczyn 

dodatni). 

 Po ocenie komórek nowotworowych, przystępowałam do oceny odczynu IHC 

na komórkach immunologicznych znajdujących się  w bezpośrednim sąsiedztwie 

oraz  w obrębie utkania nowotworowego. W raporcie umieszczałam informację na 

temat intensywności tego odczynu.   

 

Interpretacja odczynu z przeciwciałem anty-PD-L1 klon SP142 

 

 Podczas interpretacji odczynu, komórki nowotworowe oceniałam ilościowo 

jako pierwsze, a w następnej kolejności komórki immunologiczne. Badany materiał  

musiał zawierać co najmniej 50 żywych komórek nowotworowych. Obecność 

podścieliska nie jest wymagana do oceny komórek nowotworowych.    

 Oceniając komórki nowotworowe, określałam odsetek komórek 

nowotworowych (TC – Tumor Cells), które wykazywały dodatnią reakcję błonową 

niezależnie od jej intensywności, w stosunku do wszystkich komórek nowotworowych 

powierzchni guza. Pod pojęciem powierzchni guza należy rozumieć obszar zajęty 

przez komórki nowotworowe  wraz z towarzyszącym podścieliskiem wewnątrz i wokół 

guza. Ogniska martwicy nie są zaliczane do powierzchni guza.  

Komórki nowotworowe poza odczynem błonowym, mogą wykazywać również reakcję 

perlistą lub ziarnistą. Odczyn błonowy może mieć charakter liniowy (ciągły, nieciągły) 

lub częściowo ziarnisty. Możliwe jest podbarwienie cytoplazmy, ale tylko wzdłuż 

błony komórkowej.  

 Komórki immunologiczne są heterogenną populacją komórek, do której 

należą: makrofagi, limfocyty, komórki dendrytyczne i granulocyty obojętnochłonne. 

Ocena komórek immunologicznych (IC – Immune Cells) polega na określeniu 

proporcji powierzchni guza z obecnością komórek immunologicznych wykazujących 

jakąkolwiek dodatnią reakcję z przeciwciałem anty-PD-L1, w stosunku do całej 

powierzchni utkania nowotworowego. Za dodatni uznawany jest każdy widoczny 
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odczyn, niezależnie od tego, na jakiego typu komórkach odpowiedzi immunologicznej 

wystąpił i jakiego jest rodzaju (nie jest wymagany odczyn błonowy). Obecność 

podścieliska jest konieczna i bardzo istotna w ocenie komórek immunologicznych. 

Komórki immunologiczne mogą wykazywać reakcję obwodową błonową lub 

siateczkową (makrofagi, komórki dendrytyczne). W granulocytach obojętnochłonnych 

reakcja może mieć charakter ziarnisty, w postaci bardzo drobnych punktów. 

Makrofagi wewnątrz pęcherzyków płucnych, wykazujące dodatnią reakcję z 

przeciwciałem anty-PD-L1, należy zaliczać do odsetka dodatnich komórek 

immunologicznych  tylko w sytuacji, gdy są one wciągnięte w masę guza i położone 

są w bezpośrednim sąsiedztwie komórek nowotworowych. W ocenie, nie 

uwzględniałam  wewnątrznaczyniowych  komórek  immunologicznych.  

  

Punkty odcięcia TC oraz IC, jakie stosowałam zgodnie z ówczesnymi 

zaleceniami, przedstawiam poniżej (Roche 2016, Tsao 2017). 

_________________________________________________________________ 
Kryteria odczynu PD-L1 w komórkach   Kryteria odczynu PD-L1 w komórkach  
nowotworowych (TC)     immunologicznych (IC) 
_______________________________________________________________________________ 
Ocena TC  Punkty odcięcia  Ocena IC  Punkty odcięcia 
_______________________________________________________________________________ 

TC 0         < 1%       IC 0         < 1% 
 
TC 1    ≥  1% i < 5%       IC 1   ≥  1% i < 5% 
 
TC 2    ≥  5% i < 50%       IC 2   ≥  5% i < 10% 
 
TC 3         ≥  50%       IC 3          ≥  10% 

 

 W raporcie badania umieszczałam informację na temat jakości ujemnej 

kontroli odczynu, odsetek komórek nowotworowych, które wykazują dodatni odczyn  

immunohistochemiczny   z przeciwciałem anty-PD-L1 w stosunku do wszystkich 

komórek nowotworowych (wartość TC), proporcję powierzchni guza z obecnością 

komórek immunologicznych, wykazujących dodatni odczyn immunohistochemiczny z 

przeciwciałem anty-PD-L1, w stosunku do całej powierzchni utkania  nowotworowego 

(wartość IC).  
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Interpretacja odczynu z przeciwciałem anty-PD-L1 klon SP263 

 

 W bieżącej diagnostyce oceniam odczyny immunohistochemiczne z 

przeciwciałem anty-PD-L1 klonem SP263. Zgodnie  z wytycznymi punktu 4 i punktu 5  

załącznika B.6 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r., oceniam 

odczyn tylko na komórkach nowotworowych, nie ma konieczności oceny komórek 

immunologicznych (Roche 2017). W rozpoznaniu badania immunohistochemicznego 

ekspresji białka PD-L1 umieszczam informację na temat poprawności ujemnej 

kontroli odczynu, obecności w badanym materiale co najmniej 50 żywych komórek 

nowotworowych oraz odsetek komórek nowotworowych (Tumor Cells), które 

wykazują dodatni odczyn  immunohistochemiczny z przeciwciałem anty-PD-L1 w 

stosunku do wszystkich komórek nowotworowych (TC – Tumour Cells).  

 

 

Naukowy aspekt interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem anty-PD-L1 

 

W okresie od 30 października do 25 listopada 2016 roku, w ramach 

testowania metody, oceniłam 48 odczynów immunohistochemicznych z 

przeciwciałem anty-PD-L1 klon 22C3 (DAKO) oraz 48 odczynów z przeciwciałem 

anty-PD-L1 klon SP142 (Ventana). Wyniki badań immunohistochemicznych ze 

wspomnianymi klonami przeciwciał anty-PD-L1 zostały wykorzystane w trzeciej ze 

wskazanych wyżej publikacji [Paweł Krawczyk, Bożena Jarosz i wsp. 

Immunohistochemical assays incorporating SP142 and 22C3 monoclonal 

antibodies for detection of PD-L1 expression in NSCLC patients with known 

status of EGFR and ALK genes. Oncotarget 2017 vol. 8 nr 38 s. 64283-64293.] 

Ekspresję białka-ligandu programowanej śmierci 1 (programmed death-ligand 

1; PD-L1), z wykorzystaniem dwóch klonów przeciwciał (SP142 i 22C3), oceniłam na 

materiale parafinowym 48 pacjentów (średnia wieku 65 lat) z niedrobnokomórkowym 

rakiem płuca, ze znanym statusem genów EGFR i ALK. Do tej pory, nie zbadano 

dokładnie problemu ekspresji PD-L1 u pacjentów z mutacjami EGFR  czy 

rearanżacją ALK. Pacjenci tacy rzadko odpowiadają na leczenie inhibitorami 

immunologicznych punktów kontroli, dlatego w pierwszej kolejności muszą być 

poddani leczeniu ukierunkowanemu molekularnie. 
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 Celem naszych badań była ocena, który z zastosowanych przez nas testów 

immunohistochemicznych jest bardziej użyteczny w przypadku pacjentów z różnymi 

typami histologicznymi raka płuca i znanymi zmianami genetycznymi. Do wykonania 

odczynów z przeciwciałem 22C3 wykorzystaliśmy barwiarkę Dako Autostainer Link 

48, natomiast z przeciwciałem SP142 – Ventana Benchmark GX.  

Badany materiał pochodził z operacji guza pierwotnego, operacji guza 

przerzutowego do ośrodkowego układu nerwowego lub był to materiał cytologiczny 

pobrany podczas bronchoskopii i przeprowadzony do celbloków parafinowych. 

Rozpoznanie histopatologiczne w 30 przypadkach brzmiało gruczolakorak, w 15 – 

rak płaskonabłonkowy, natomiast w 3 przypadkach – rak niedrobnokomórkowy NOS.  

Zgodnie z zaleceniami badania klinicznego KEYNOTE-010, w każdym 

przypadku ekspresję białka PD-L1 oceniałam poprzez ustalenie TPS (Tumor 

Proportion Score), czyli odsetek żywych komórek nowotworowych wykazujących 

dodatni (częściowy lub ciągły) odczyn błonowy, w odniesieniu do wszystkich komórek 

nowotworowych w całym badanym skrawku. Interpretacja odczynu w zależności od 

wartości TPS jest następująca: przy TPS < 1% - brak ekspresji PD-L1, ≥ 1-49% - 

niska ekspresja PD-L1 oraz TPS ≥ 50 – wysoka ekspresja PD-L1. W przypadkach 

materiału histopatologicznego (materiał cytologiczny takiej ocenie nie podlegał),  po 

ocenie komórek nowotworowych, oceniałam również odczyn na komórkach 

odpowiedzi immunologicznej (IC – immune cells), obecnych w podścielisku guza i 

jego otoczeniu. Jest to heterogenna populacja komórek, do której należą: makrofagi, 

limfocyty, komórki dendrytyczne i granulocyty obojętnochłonne. Ocena tych komórek 

polega na określeniu proporcji powierzchni guza z obecnością komórek 

wykazujących jakąkolwiek dodatnią reakcję z przeciwciałem PD-L1, w stosunku do 

całej powierzchni utkania nowotworowego. Za dodatni uznawałam jakikolwiek odczyn 

niezależnie od tego, na jakiego typu komórkach odpowiedzi immunologicznej 

wystąpił i jaki miał charakter (nie jest wymagany odczyn błonowy).  

Ocena odczynów IHC z wykorzystaniem dwóch klonów przeciwciał na 

materiale tych samych pacjentów, pozwoliła na porównanie ich efektywności w 

immunohistochemicznym badaniu ekspresji białka PD-L1. Okazało się, że w 

dodatnich przypadkach, klon 22C3 dawał silniejszy odczyn, bardziej wyrazisty i o 

większym zasięgu, w porównaniu z klonem SP142, co ułatwiało moją pracę jako 

patologa podczas interpretacji tych odczynów. W przypadku przeciwciała 22C3, 

odsetek dodatnich guzów z TPS ≥ 1%, ≥ 5% i ≥ 50% wynosi odpowiednio 72,9%, 
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66,7% i 45,8% i był istotnie wyższy, niż w przypadku przeciwciała SP142 

(odpowiednio 60,4%, 39,6% oraz 22,9%). Znacząco wyższy był również średni 

odsetek komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w reakcji z przeciwciałem 22C3 

niż SP142. W reakcji z przeciwciałem 22C3 jest również znacząco wyższy odsetek 

powierzchni guza z PD-L1-dodatnimi komórkami odpowiedzi immunologicznej. 

Częściej brak ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych stwierdzałam w reakcji 

z klonem SP142, niż 22C3.  

Spośród 7 pacjentów z mutacjami EGFR z (wszyscy z rozpoznaniem 

gruczolakoraka), tylko u jednego stwierdziłam ekspresję PD-L1 w reakcji z 

obydwoma klonami przeciwciał (na 70% komórek nowotworowych z klonem 22C3 i 

tylko 4% komórek – z klonem SP142) oraz u jednego pacjenta ekspresję PD-L1 tylko 

z klonem 22C3 na 10% komórek (reakcja z klonem SP142 u tego pacjenta była 

ujemna). U wszystkich 7 pacjentów stwierdziłam ekspresję PD-L1 na komórkach 

immunologicznych. 

Ekspresję nieprawidłowego białka ALK w badaniu immunohistochemicznym 

stwierdziłam u 4 pacjentów (spośród wszystkich 48 pacjentów), z czego w 3 

przypadkach badanie FISH potwierdziło rearanżację genu ALK. Dotyczyło to 

przypadków, w których ekspresję ALK stwierdziłam w 60-80% komórek 

nowotworowych. Brak rearanżacji ALK dotyczył natomiast przypadku, w którym 

ekspresję nieprawidłowego białka ALK stwierdziłam tylko w 5% komórek. 

Duża grupa pacjentów bez ekspresji białka PD-L1 w naszym badaniu,  

posiada powszechne mutacje EGFR lub rearanżację ALK. Tak więc najwyższy 

stopnień nasilenia ekspresji PD-L1 stwierdziłam w komórkach nowotworowych tych 

przypadków raka płaskonabłonkowego oraz gruczolakoraka, w których nie 

potwierdziliśmy znaczących zaburzeń genetycznych. Ponadto, wśród PD-L1-

dodatnich przypadków, znacząco wyższy jest odsetek pacjentów z rozpoznaniem 

raka płaskonabłonkowego. Możliwe, że obecność mutacji EGFR, a szczególnie 

obecność rearanżacji ALK, jest związana z brakiem ekspresji PD-L1 na komórkach 

nowotworowych. Mogłoby to częściowo tłumaczyć brak odpowiedzi na leczenie 

inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych u pacjentów z powyższymi 

zmianami genetycznym.  
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Praktyczny aspekt interpretacji odczynu immunohistochemicznego z 
przeciwciałem anty-PD-L1 

  

Ocena ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych u pacjentów z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) jest kluczowa  w kwalifikacji tych 

pacjentów do immunoterapii, polegającej na zastosowaniu inhibitorów punktów 

kontrolnych (PD-1/PD-L1). Celem immunoterapii jest aktywacja układu 

immunologicznego pacjenta i niszczenie komórek nowotworowych. Lekami 

zarejestrowanymi w Unii Europejskiej, wykorzystywanymi w leczeniu NDRP, są 

monoklonalne przeciwciała anty PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) oraz anty-PD-L1 

(atezolizumab). Są to syntetyczne przeciwciała blokujące receptor PD-1 lub jego 

ligand  PD-L1.  

Skutkiem ubocznym po takiej aktywacji układu immunologicznego może być 

rozwój chorób autoimmunologicznych, zwykle ustępujących po odstawieniu leczenia. 

Rzadziej  skutki uboczne mogą mieć charakter poważniejszy, zagrażający zdrowiu 

czy życiu pacjenta jak: zapalenie płuc, wątroby, nerek, jelita grubego, zaburzenia 

endokrynologiczne, reakcje anafilaktyczne, bądź przewlekłe zmęczenie.  

W badaniach klinicznych, celem kwalifikacji pacjentów do leczenia 

pembrolizumabem wykorzystywano klon 22C3 przeciwciała anty-PD-L1, do leczenia 

nivolumabem – klon 28-8, natomiast do leczenia atezolizumabem – klon SP142.  

W okresie od 2017 do 30 kwietnia 2018 roku oceniłam 19 odczynów  

immunohistochemicznych z przeciwciałem anty-PD-L1 klon SP263 (Ventana). 

Pacjenci kwalifikujący się do immunoterapii mogli ją otrzymać jedynie w ramach 

badań klinicznych, ponieważ w Polsce nie było możliwości refundowania przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia takiego leczenia.   

W 2018 roku Ministerstwo Zdrowia RP  podjęło decyzję w sprawie 

zatwierdzenia refundacji immunoterapii dla pacjentów z NDRP, obejmującej dwa leki: 

Opdivo (niwolumab) oraz Keytruda (pembrolizumab). W Obwieszczeniu Ministra 

Zdowia z dnia 26 kwietnia 2018r., w Załączniku B.6 pt.: „Leczenie 

niedrobnokomórkowego raka płuca”, przedstawione są dokładne kryteria kwalifikacji 

do poszczególnych  linii leczenia chorych z NDRP.  

Punkt nr 4 Załącznika B.6 dotyczy kryteriów kwalifikowania chorych z 

rozpoznaniem histopatologicznym lub cytologicznym NDRP do leczenia pierwszej 

linii pembrolizumabem, jeżeli wcześniej nie byli oni poddani leczeniu systemowemu z 
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powodu zaawansowania nowotworu. Należy wykluczyć mutacje w genie EGFR oraz 

rearanżację genu ALK w przypadku raka gruczołowego, wielkokomórkowego lub 

NDRP NOS. Do badania ekspresji PD-L1 zalecane jest przeciwciało DAKO klon 

22C3 lub VENTANA klon SP263. Aby pacjent mógł być zakwalifikowany do tego 

leczenia, patolog w badaniu immunohistochemicznym musi stwierdzić ekspresję PD-

L1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych (TC-Tumor Cells ≥  50%).  

Punkt nr 5 Załącznika B.6 dotyczy kryteriów kwalifikowania chorych z NDRP o 

typie płaskonabłonkowym do leczenia drugiej linii niwolumabem, jeżeli wcześniej nie 

powiodła się u tych pacjentów chemioterapia wielolekowa z udziałem pochodnych 

platyny lub monoterapia stosowana z powodu zaawansowanego nowotworu. Aby 

włączyć pacjenta do tego leczenia, wystarczy stwierdzenie przez patologa obecności 

ekspresji PD-L1, niezależnie od stopnia tej ekspresji (DzU MZ 2018).  

Nowa lista refundacyjna obowiązuje od 1 maja 2018 r. Od 1 maja – 30 lipca 

2018 r. oceniłam 112 odczynów z przeciwciałem anty-PD-L1 klon SP263 (Ventana) 

na parafinowym materiale tkankowym oraz cytologicznym pacjentów z różnych 

ośrodków w Polsce. Oceniałam według obowiązujących zasad, czyli dla każdego 

pacjenta w pierwszej kolejności preparat barwiony HE (lokalizacja, odsetek i jakość 

komórek nowotworowych – żywych komórek musi być co najmniej 50 ), następnie 

ocena jakości ujemnej kontroli odczynu i na koniec ocena właściwego odczynu z 

przeciwciałem anty-PD-L1, z podaniem odsetka komórek nowotworowych (TC),  

wykazujących dodatni odczyn, w stosunku do wszystkich komórek nowotworowych. 

Nie ma konieczności oceny odczynu IHC na komórkach immunologicznych. 

 

 
Piśmiennictwo 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych: 

 

Podsumowanie dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

medycznych, na podstawie bazy bibliografii publikacji pracowników  Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (stan na dzień 2018.01.30). 

 

Kategoria publikacji 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia 

doktora 
RAZEM 

Liczba IF PK 
Liczb

a 
IF PK Liczba IF PK 

A. Prace oryginalne 

opublikowane w 

czasopismach naukowych 

3 3,029 13 32 86,169 679 35 89,198 692 

B. Opisy przypadków 

opublikowane w 

czasopismach naukowych 

0 0 0 5 0 30 5 0 30 

C. Prace przeglądowe 

opublikowane w 

czasopismach naukowych 

2 0 0 3 0,451 33 5 0,451 33 

D. Rozdziały w książkach 

 
0 0 0 8 0 24 8 0 24 

E. Prace oryginalne 

opublikowane w 

suplementach czasopism 

naukowych 

1 0 4 5 1,821 44 6 1,821 48 

F. Listy do redakcji 

czasopism naukowych 
0 0 0 2 14,435 65 2 14,435 65 

G. Streszczenia ze zjazdów     

     międzynarodowych 
2 0 6 33 0 0 35 0 6 

H. Streszczenia ze zjazdów   

      krajowych 
13 0 3 69 0 0 82 0 3 

 

RAZEM 

 

22 3,029 26 158 102,876 875 180 105,905 901 

 

Wykaz całego dorobku naukowego znajduje się w Załączniku nr 5 / 1 A-H. 

 

W analizie bibliometrycznej publikacji  w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego dr n. med. Bożeny Jarosz, sporządzonej przez Dyrektora 

Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nie uwzględniono publikacji 

pełnotekstowych w suplementach czasopism ani listów do redakcji. 
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Punktowa ocena dorobku naukowego zgodnie z analizą bibliometryczną: 

 

Łączna punktacja:   IF = 89,649  KBN/MNiSW = 755,00 

Liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection (bez autocytowań):  383.       

Hirsch index według bazy Web of Science Core Collection:   8. 

 

 

Obszary pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

W obrębie moich pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych można 

wyróżnić następujące obszary: 

 

I. Patomorfologia przerzutów nowotworów do ośrodkowego układu nerwowego 

(OUN); 

II. Neuropatologia doświadczalna; 

III. Telepatologia; 

IV. Patomorfologia narządowa poza OUN; 

V. Neuropatologia kliniczna; 

 

Wymienione pozostałe osiągnięcia naukowo – badawcze zostały syntetycznie 

przedstawione poniżej,  w układzie tematycznym i chronologicznym. Szczegółowe 

wykazy osiągnięć zostały zamieszczone w Załączniku nr 5. 

 

 

I. Patomorfologia przerzutów nowotworów do OUN 

 

 Przerzuty niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do mózgu 

 

2012 – nadal Współpraca z Prof. dr. hab. n. med. Pawłem Krawczykiem i 

zespołem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie.  
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W ramach współpracy międzyośrodkowej, uczestniczę w badaniach dotyczących 

przerzutów raka płuca do OUN. Moja rola w realizacji projektów badawczych z tej 

tematyki polega na: 

- pobieraniu i ocenie makroskopowej materiału pooperacyjnego;  

- stawianiu rozpoznania histopatologicznego z wykonaniem koniecznych 

barwień histochemicznych  oraz odczynów  immunohistochemicznych, 

potwierdzających lokalizację w płucu ogniska pierwotnego, która w części 

przypadków w momencie operacji OUN nie jest znana; 

- zebraniu danych klinicznych; 

- wyborze bloczka parafinowego z najbardziej reprezentatywnym materiałem z 

guza do badań genetycznych;  

- ocenie odsetka utkania nowotworowego w stosunku do powierzchni całego 

materiału w skrawku tkankowym, wybranym do badań genetycznych; 

 

Wyselekcjonowane przeze mnie bloczki parafinowe zostały następnie wykorzystane 

do badań genetycznych dotyczących:  

- badania najczęściej występujących mutacji w genie EGFR (w eksonie 19 i 21);  

- porównania różnych technik PCR w wykrywaniu mutacji aktywujących w genie 

EGFR;  

- metod wykrywania insercji w eksonie 20 genu HER2; 

- metod wykrywania substytucji S768R w eksonie 18 genu DDR2; 

- metody wykrywania rzadkiego klonu komórek z pierwotną substytucją T790M 

w genie EGFR; 

- częstości występowania aktywujących mutacji w genie EGFR w przerzutach 

gruczolakoraka do kości;  

- oceny skuteczności badania mutacji w genie EGFR w różnych rodzajach 

materiału; 

- częstości występowania i typu mutacji w genach: KRAS i BRAF; 

- badania obecności mutacji w genie MEK1;  

- badania obecności mutacji w genie PIK3CA; 

- częstości występowania rzadkich mutacji w genie EGFR; 

- badania rearanżacji genu ALK przy użyciu metody PCR z odwrotną 

transkryptazą (RT-PCR); 

- badania częstości występowania mutacji w ganach NRAS, PTEN oraz AKT1; 
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Dotychczas współpraca ta zaowocowała następującymi publikacjami / wystąpieniami 

zjazdowymi: 

 

Typ publikacji Liczba Rok Pozycja  

w Załączniku nr 5 

IF PK 

 

 

 

 

 

 

Praca oryginalna 

 

 

 

 

 

 

 

14 

2012 1A / pozycja w tabeli 12 0,205 15 

 

2013 

1A / 13 3,725 35 

1A / 14 0,987 15 

1A / 15 0 7 

 

 

2014 

1A / 16 2,634 20 

1A / 18 1,855 20 

1A /  19 1,855 20 

1A / 20 1,364 15 

2015 1A / 22 3,141 25 

 

2016 

1A / 29 2,919 25 

1A / 30 2,353 15 

1A / 31 1,937 20 

 

2017 

1A / 34 2,353 15 

1A / 35 1,536 20 

Listy do redakcji 1 2016 1F / 2 11,855 45 

Wystąpienie na zjeździe 

międzynarodowym 

 

3 

2012 1G / 21,22  

0 

 

0 2015 1G / 29,31,32,33,34 

 

Wystąpienie na zjeździe 

krajowym 

 

 

12 

2012 1H / 62,63,64,67  

 

0 

 

 

0 

2013 1H/ 68,70 

2014 1H / 71,72,73 

2015 1H / 76,77 

2016 1H / 78 

Razem 30  38,514 277 
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 Przerzuty raka piersi do mózgu 

 

2011 – 2016 Współpraca z Dr hab.n.med. Renatą  Duchnowską  (Wojskowy 

Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Onkologii). 

 

W ramach współpracy wieloośrodkowej, uczestniczyłam w badaniach dotyczących 

biologii i kliniki przerzutów raka piersi do OUN.  

 

Mój udział w realizacji projektów badawczych z tej tematyki polegał na: 

- pobraniu i ocenie makroskopowej materiału pooperacyjnego przerzutów raka 

piersi do OUN;  

- postawieniu rozpoznania histopatologicznego z wykonaniem koniecznych 

barwień histochemicznych oraz odczynów immunohistochemicznych, 

potwierdzających lokalizację w gruczole piersiowym ogniska pierwotnego oraz 

odczynów IHC wykluczających lokalizację  w płucu czy jelicie grubym; 

- zebraniu danych klinicznych; 

- wyborze bloczka parafinowego z najbardziej reprezentatywnym materiałem z 

guza do badań genetycznych;  

- ustaleniu (w niektórych przypadkach) miejsca operacji ogniska pierwotnego. 

 

Wyselekcjonowane przeze mnie bloczki parafinowe były następnie wykorzystane do 

dalszych badań dotyczących: 

- badania konwersji receptorów hormonalnych i HER2 w przerzutach raka piersi 

do OUN; 

- ilościowej oceny ekspresji białka HER2 oraz steroidowych receptorów ER i PR 

w guzach pierwotnych raka piersi, jak również odpowiadających im 

przerzutach do OUN; 

- badań ilościowych ekspresji białek p95 oraz H2T (HER2-total) w guzach 

pierwotnych raka piersi, jak również odpowiadających im przerzutach do OUN; 

- odpowiedzi immunologicznej w przerzutach raka piersi do OUN oraz w 

obrębie ich mikrośrodowiska, ze szczególnym znaczeniem szlaku 

sygnałowego PD-1/PD-L; 
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Współpraca zaowocowała następującymi publikacjami / wystąpieniami zjazdowymi: 

 

Typ publikacji / 

wystąpienia 

Liczba Rok Pozycja w Załączniku 

nr 5 

IF PK 

 

Praca oryginalna 

 

 

3 

2012 1A / pozycja w tabeli 9 5,872 40 

2015 1A / 24 7,371 45 

2016 1A / 28 6,345 40 

 

Wystąpienie na zjeździe 

międzynarodowym 

 

 

4 

 

2011 

 

1G / 18,19 

 

0 

 

0 

2012 1G / 20 0 0 

2013 1G / 25 0 0 

Wystąpienie na zjeździe 

krajowym 

 

2 

 

2012 

 

1H / 65,66 

 

0 

 

0 

Razem 9  19,588 125 

 

 

 Przerzuty czerniaka złośliwego do mózgu 

 

2005 – 2007 Aktywność w zakresie diagnostyki przerzutów czerniaka 

złośliwego do OUN (Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii 

Dziecięcej UM w Lublinie, Kierownik Kliniki – prof. dr hab. 

n.med. Tomasz Trojanowski). 

 

W latach 2005-2007 w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w 

Lublinie realizowany był temat badawczy, we współpracy neurochirurgiczno-

patomorfologicznej, w zakresie diagnostyki przypadków przerzutów czerniaka 

złośliwego do OUN, operowanych w klinice.   

 

Mój udział w realizacji tego tematu badawczego polegał na: 

- ocenie makroskopowej i pobraniu materiału pooperacyjnego do badania 

histopatologicznego; 

- ocenie mikroskopowej, z uwzględnieniem obecności w utkaniu nowotworowym 

melaniny, jak również kształtu komórek;  
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- interpretacji odczynów immunohistochemicznych, niezbędnych do diagnostyki, 

zwłaszcza w postaciach bezbarwnikowych czerniaka złośliwego: S-100 

(odczyn jądrowy) oraz HMB-45 i Melan A (odczyny cytoplazmatyczne).  

 

W wyniku realizacji tematu badawczego powstała jedna publikacja: 

 

Typ publikacji Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Praca oryginalna 2012 1E / pozycja w tabeli 6 0,627 10 

 

II. Neuropatologia doświadczalna 

 

 Badanie apoptozy komórek nerwowych przy wykorzystaniu mikroskopu  
elektronowego transmisyjnego  

 

2003 – 2004 Współpraca z  Prof. Chrysanthy Ikonomidou i jej zespołem 

(Department of Pediatric Neurology, Charitȇ Virchow Clinics, 

Humboldt University, Berlin, Niemcy). 

 

W ramach współpracy międzyośrodkowej, uczestniczyłam w badaniach nad 

apoptozą komórek nerwowych. Po nawiązaniu kontaktu i spotkaniu uzgodnieniowym 

(Berlin, 2003.05.17),  dokonałam oceny w mikroskopie elektronowym transmisyjnym 

śmierci neuronów wzgórza (z morfologicznymi cechami apoptozy) w rozwijających 

się mózgach szczurów, poddanych działaniu  różnych czynników (leków 

cytostatycznych,  wysokiego stężenia tlenu oraz leków przeciwpadaczkowych).  

Z wykonanych badań sporządziłam dokumentację badawczą i  dokumentację 

fotograficzną badanych obiektów w wersji cyfrowej.  

 

Współpraca ta zaowocowała serią publikacji  zestawionych w tabeli poniżej: 

Typ publikacji Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

 

Praca oryginalna 

 

 

2004 

 

1A / pozycja w tabeli 4 8,097 23 

1A / pozycja w tabeli 5 4,389 15 

1A / pozycja w tabeli 6 3,369 13 

Razem 15,855 51 
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 Badanie  w mózgach szczurów zmian neuropatologicznych, będących 
następstwem wzrostu ciśnienia śródbrzusznego 

 

2011 – 2012 Współpraca z Dr n.med.  Wojciechem Dąbrowskim (Klinika 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie). 

 

W ramach współpracy międzyośrodkowej, uczestniczyłam w badaniach 

dotyczących zmian w mózgach szczurów (morfologicznych i biochemicznych w 

zakresie wzrostu poziomu magnezu), jako wyniku niedokrwienia mózgu, będącego 

następstwem wzrostu ciśnienia śródbrzusznego.  

Moja rola w realizacji tego projektu badawczego polegała na: 

- makroskopowej ocenie mózgów szczurów; 

- pobraniu oraz ocenie mikroskopowej wycinków barwionych fioletem krezylu 

z kory czołowej, ciemieniowej i struktur hipokampa (CA1-4, zakręt zębaty) 

mózgów kontrolnych i mózgów po przeprowadzonym doświadczeniu; 

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej obrazów mikroskopowych wraz z 

opisem. 

 

Wyniki badań zostały opublikowane w pracy oryginalnej: 

 

Typ publikacji Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Praca oryginalna 2012 1A / pozycja w tabeli 11 1,378 15 

 

 Badanie rozpadu osłonek mielinowych, glejozy odczynowej oraz udziału 
makrofagów w ognisku zapalnym po ostrym urazie rdzenia kręgowego u 
szczurów 
 

2014-2016 Współpraca z Dr. Jackiem Kwietniem (Department of Pathology 

and Molecular Medicine, Faculty of Health Sciences, McMaster 

University, Hamilton, Ontario, Canada). 

 

W ramach współpracy międzyośrodkowej uczestniczyłam w badaniach 

dotyczących hamującego wpływu dexametazonu na zapalenie istoty białej  po ostrym 

uszkodzeniu rdzenia kręgowego szczura.  
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Moja rola polegała na wykonaniu i ocenie neuropatologicznej: 

- barwienia histochemicznego metodą Klȕver-Barrery (LFB – Luxol Fast Blue), 

celem uwidocznienia resztek osłonek mielinowych po ich rozpadzie; 

- odczynów immunohistochemicznych z przeciwciałem GFAP, celem 

uwidocznienia odczynowych astrocytów, znajdujących się w obszarze glejozy 

odczynowej; 

- odczynów immunohistochemicznych z przeciwciałem CD68, celem 

uwidocznienia nacieku  makrofagów, biorących udział w procesie uprzątania; 

 

 

Współpraca zaowocowała następującymi publikacjami: 

 

Typ publikacji Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Praca oryginalna 
2015 1A / pozycja w tabeli 25 1,233 20 

2016 1A / pozycja w tabeli 32 0,857 15 

Razem   2,090 35 

 

 

 

III. Telepatologia 

 

2000 – 2002 Aktywność w zakresie telepatologii dynamicznej pod kierunkiem  

Prof. dr hab. n.med. Janusza Szymasia (Katedra i Zakład 

Patomorfologii, AM (obecnie UM) w Poznaniu).  

 

Celem telepatologii jest zdalne rozpoznawanie przypadków (w tym 

śródoperacyjne), konsultacja bądź nauczanie na odległość. Rozwój systemów 

telekomunikacyjnych oraz rosnący dostęp do Internetu umożliwił postęp w  zakresie 

telemedycyny, w tym telepatologii, polegającej na teletransmisji obrazów oraz zdalnej 

ocenie preparatu histologicznego  lub cytologicznego. Telepatologia realizowana jest 

w dwóch wariantach: statycznym i dynamicznym. Ten pierwszy operuje cyfrowymi 

wersjami obrazów mikroskopowych dostępnych tylko w trybie „off-line”. Natomiast w 

telepatologii dynamicznej obraz preparatu oglądany jest „on-line” w czasie 

rzeczywistym, dzięki możliwościom zdalnych manipulacji na odległym 
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zrobotyzowanym mikroskopie. W tym trybie patolog może zdalnie poruszać stolikiem 

mikroskopu w dwóch osiach, zdalnie nastawiać ostrość, regulować natężenie światła, 

a także zmieniać powiększenie oglądanego obiektu.  

 

Jako patomorfolog (wówczas w trakcie specjalizacji), wzięłam udział w 

innowacyjnym eksperymencie (jednym z pierwszych w Polsce) z zakresu 

telepatologii dynamicznej z dwoma ekspertami w dziedzinie neuropatologii (Prof. dr 

hab. n. med. Janusz Szymaś – Poznań oraz Prof. dr hab. n. med. Wielisław Papierz 

– Łódź). Eksperyment  polegał na zdalnej diagnostyce przypadków 

neuroonkologicznych. Pomysłodawcą i kierownikiem całego eksperymentu był Prof. 

Janusz Szymaś, uważany za pioniera polskiej telepatologii. Zrobotyzowany 

mikroskop znajdował się w Poznaniu (wraz z wysokiej rozdzielczości kamerą 

cyfrową) i połączony był z komputerem PC, który pełnił rolę internetowego serwera. 

Programy, obsługujące mikroskop oraz kamerę, były automatycznie uruchamiane w 

chwili wybrania przez uczestnika eksperymentu adresu internetowego serwera. Poza 

preparatami histopatologicznymi, udostępnione były również najistotniejsze dla 

przypadku dane kliniczne oraz radiologiczne.  

 

Mój udział polegał na zdalnej diagnostyce przypadków neuroonkologicznych 

wraz z wyżej wspomnianymi ekspertami.  

Po podsumowaniu wyników eksperymentu okazało się, że średnia specyficzność 

metody, czułość metody oraz zgodność rozpoznań wyniosły odpowiednio: 97%, 98% 

i 95%.   

 

Międzyośrodkowa współpraca w zakresie telepatologii dynamicznej 

zaoowocowała następującymi  publikacjami i wystąpieniami zjazdowymi: 
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Typ publikacji / wystąpienia Liczba Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Prace oryginalne 1 2001 1A / pozycja w tabeli 3 3,029 13 

Prace przeglądowe 1 2000 1C / pozycja w tabeli 2 0 0 

Rozdział w książce 1 2002 1D / pozycja w tabeli 1 0 3 

Wystąpienie na zjeździe 

międzynarodowym 

 

3 

2000 

2001 

2002 

*dane konferencji poniżej 

1G / pozycja w tabeli 1 

1G / pozycja w tabeli 7 

 

0 

 

6 

Wystąpienie na zjeździe 

krajowym 

 

3 

2000 

2001 

1H / pozycja w tabeli 6,7 

1H / pozycja w tabeli 11 

 

0 

 

3 

Wystąpienie na posiedzeniu 

naukowym SNP 

 

1 

 

2001 

 

2A / III / 1 

 

0 

 

0 

Razem 10   3,029 25 

*Szymas J, Wolf W, Papierz W, Danilewicz M, Jarosz B: Feasibility of telepathology in neurooncological 
diagnosis, allowing histological images and cases to be viewed by large numbers of students. Vth European 
Congress on Telepathology, July 20 – 23 2000, Aurich, Germany (pozycja nie uwzględniona w bazie bibliografii 
publikacji pracowników  Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).  

 

Z pespektywy czasu, oceniam swój udział w opisanym eksperymencie, przede 

wszystkim jako zaszczyt, ale także jako  bardzo pouczające doświadczenie, które 

skłoniło mnie do podejmowania w przyszłości innowacyjnych wyzwań w różnych 

obszarach medycyny oraz do współpracy zespołach interdyscyplinarnych.  

 

 

IV. Patomorfologia narządowa poza OUN 

  

Jako specjalista patomorfolog, poza neuropatologią, prowadzę 

wielonarządową diagnostykę histopatologiczną i uczestniczę w projektach 

badawczych dotyczących nowotworów oraz procesów nienowotworowych 

zlokalizowanych poza OUN.  

 

 Raki jajnika z nabłonka powierzchniowego (surowicze, endometrioidalne, 
śluzowe) 

 

2009-2012  Współpraca z jednostkami UM w Lublinie: 

 - I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM  

    w Lublinie; 
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 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej UM  

   w Lublinie. 

    

W latach 2009-2012,  jako specjalista patomorfolog, współpracowałam w 

badaniach dotyczących biologii raka jajnika. Mój udział, w tym projekcie badawczym 

polegał w pierwszym etapie na weryfikacji rozpoznań histopatologicznych 74 

przypadków nowotworów złośliwych, wywodzących się z nabłonka 

powierzchniowego jajnika (typ histologiczny nowotworu oraz stopień złośliwości), 

zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją WHO nowotworów jajnika.  

W kolejnym etapie współpracy, po ustaleniu optymalnych rozcieńczeń, 

oceniłam w sumie 370 odczynów immunohistochemicznych w komórkach rakowych i 

podścielisku (zwracając uwagę na stopnień nasilenia odczynu oraz jego lokalizację i 

zasięg)  z następującymi przeciwciałami firmy Santa Cruz Biotechnology (Santa 

Cruz, CA, USA): Cyclin A, Cyclin I, YB-1, VEGF, Flk-1/KDR  (VEGFR-2).  

W przypadku Cykliny A, liczyłam indeks ekspresji (Li - Labeling index) wykorzystując 

program morfometryczny Cell B firmy OLYMPYS, a wynik obliczeń w każdym 

badanym przypadku, przestawiłam  jako odsetek dodatnich jąder komórek rakowych 

na tysiąc ocenionych jąder.  

 W ostatnim etapie mój udział polegał na wykonaniu  dokumentacji 

fotograficznej odczynów immunohistochemicznych w różnych typach histologicznych 

raków jajnika wraz z dokładnym opisem.  

 

Współpraca ta zaowocowała następującymi publikacjami: 

 

Typ publikacji Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Praca oryginalna 2012 1A / pozycja w tabeli 10 3,929 35 

Praca oryginalna 2015 1A / pozycja w tabeli 23 1,895 20 

Razem 5,824 55 
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 Badanie blaszki miażdżycowej 

 

2004-2005 Współpraca między jednostkami Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytet Medyczny) w Lublinie: 

- I Zakład Radiologii Lekarskiej;  

- Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej;  

 

W latach 2004-2005, jako specjalista patomorfolog, uczestniczyłam w badaniach 

morfologicznych dotyczących blaszki miażdżycowej.  

Moja rola w zakresie badania histopatologicznego fragmentu naczynia 

krwionośnego z blaszką miażdżycową, polegała na: 

- makroskopowej ocenie naczynia krwionośnego z dokładnym pomiarem 

naczynia i blaszki miażdżycowej; 

- pobraniu do badania i ocenie mikroskopowej ściany naczynia z blaszką 

miażdżycową, ze zwróceniem uwagi na obecność włóknienia, wapnienia, 

ognisk martwicy oraz nacieku  z limfocytów i jednojądrowych makrofagów; 

- sporządzeniu dokumentacji badawczej i fotograficznej wraz z opisami; 

 

Współpraca ta zaowocowała następującymi publikacjami i wystąpieniami 

zjazdowymi: 

 

Typ publikacji Liczba Rok Pozycja w Załączniku nr 5 IF PK 

Praca oryginalna w 

suplemencie 

 

1 

 

2006 

 

1E / pozycja w tabeli 4 

 

0,353 

 

10 

Wystąpienie na zjeździe 

międzynarodowym 

 

2 

2005 

2006 

1G / pozycja w tabeli 11 

1G / pozycja w tabeli 13 

 

0 

 

0 

Wystąpienie na zjeździe 

krajowym 

 

2 

2005 

2006 

1H / pozycja w tabeli 40 

1H / pozycja w tabeli 47 

 

0 

 

0 

Razem 5   0,353 10 
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 Inne prace badawcze z zakresu patomorfologii narządowej poza OUN 

 

Od 1994 uczestniczyłam (i nadal uczestniczę), jako specjalista patomorfolog, w 

wielu tematach badawczych, których wynikiem są publikacje lub wystąpienia 

zjazdowe dotyczące patologii narządowej poza OUN: przysadki mózgowej, oczodołu, 

tarczycy, krtani, śródpiersia, układu chłonnego, układu oddechowego, układu 

trawiennego, żeńskiego układu rozrodczego, łożyska, gruczołu piersiowego, gruczołu 

krokowego, skóry, kości oraz tkanek miękkich. 

Dorobek z zakresu patomorfologii narządowej poza OUN obejmuje: 10 publikacji,  

4 rozdziały w książkach, 5 wystąpień na zjazdach międzynarodowych oraz 14 

wystąpień na zjazdach krajowych o łącznej wartości: IF=0,944; PK (MNiSW)=58 

(Załącznik nr 5:1A/1,2,7; 1B/5; 1C/1,4,5; 1D/5,6,7,8;  1E/2,3,5; 1G/2,4,5,9,12; 

H/1,2,3,10,13,18,19,28,29,30,34,45,49,69).  

 

 

V. Neuropatologia kliniczna 

 

W roku 1998, jako patomorfolog Katedry i Zakładu Patomorfologii AM w Lublinie, 

rozpoczęłam współpracę z Katedrą i Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 

AM w Lublinie,  początkowo w zakresie wykonywania neuropatologicznych sekcji 

mózgów. Szkolenie w tym zakresie odbyłam u Prof. dr hab.n.med. Wielisława 

Papierza w Łodzi.  

Od roku 2005, jako patomorfolog zatrudniony w Klinika Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, a od 2007 jako neuropatolog, prowadzę 

jednoosobowo bieżącą diagnostykę neuropatologiczną (głównie neuroonkologiczną) 

oraz uczestniczę w tematach badawczych, realizowanych  lub współrealizowanych 

przez zespół kierowany przez kierownika kliniki - Prof. dr hab. n. med. Tomasza 

Trojanowskiego, przedstawionych poniżej. 

 

 Aktywność proliferacyjna glejaków 

Badania aktywności proliferacyjna glejaków są praktyczną kontynuacją moich 

zainteresowań badawczych podjętych w pracy doktorskiej.  Aktywność proliferacyjna 

glejaków badałam stosując dwa przeciwciała:  MIB-1 oraz PCNA. Indeks 

proliferacyjny obliczałam korzystając z programu morfometrycznego Cell B 
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(OLYMPUS) na 1000 komórek nowotworowych w poszczególnych typach 

histologicznych wszystkich linii rozwojowych glejaków, jak również w poszczególnych 

podtypach histologicznych Glioblastoma GIV WHO. Okazało się, że odczyn 

immunohistochemiczny z przeciwciałem PCNA jest znacznie mniej wyrazisty niż z 

przeciwciałem MIB-1, a indeks proliferacyjny znacznie trudniejszy do obliczenia. Z 

tego powodu, do bieżącej diagnostyki neuroonkologicznej w naszej Klinice, używam 

przeciwciała MIB-1. Ocena indeksu proliferacyjnego w nowotworach glejowych, ma 

szczególne znaczenie w drobnym materiale neuroonkologicznym (średnicy 2-3-4 

mm), pobranym drogą biopsji stereotaktycznej z guzów nieoperacyjnych. Indeks 

proliferacyjny ułatwia w takich przypadkach różnicowanie między II a III stopniem 

złośliwości, co jest kluczowe w podejmowaniu dalszych decyzji terapeutycznych.  

Wyniki tych badań były przedstawione w 2 wystąpieniach na zjazdach 

międzynarodowych  oraz 8  wystąpieniach na zajadach krajowych (Załącznik nr 5: 

1G/6,15;  1H/14, 17, 23, 25, 26, 38, 43, 52). 

 

 Inne badania dotyczące nowotworów OUN 

Jako neuropatolog brałam udział w zespołach interdysplinarnych 

prowadzących inne badania dotyczące nowotworów CUN. Mój udział polegał na 

postawieniu precyzyjnego rozpoznania histopatologicznego z materiału 

pooperacyjnego (obejmującego typ histologiczny i stopnień złośliwości) w przypadku 

badań na próbce materiału pobranego podczas operacji, a następnie zamrożonego 

w temperaturze -80oC, bądź dodatkowo wytypowanie bloczka parafinowego  z 

najbardziej reprezentatywnym materiałem w przypadku badań na skrawkach 

parafinowych. Tak przygotowany materiał badawczy przekazywałam do dalszych 

badań wraz z podstawowymi danymi klinicznymi. Badania te dotyczyły w 

szczególności:  

- ekspresji genu Bcl-2 w glejopochodnych guzach mózgu; 

- badania stężenia kwasu kynureninowego (KYNA) w Glioblastoma; 

- zawartości metalotionein w nowotworach mózgu; 

- współczynnika neutrofilowo-limfocytarny a stopień złośliwości glejaka (G1-G4); 

- ekspresji UCP2 i DHTKD1 w Glioblastoma;  

- nadnamiotowych glejaków u dzieci i młodzieży; 

- częstość występowania poszczególnych podtypów histologicznych oponiaków w 

zależności od płci, wieku i lokalizacji; 
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- stężenia kwasu kynureninowego (KYNA) w oponiakach; 

- poziomu ekspresji białek indukowanych niedotlenieniem w oponiakach; 

- przydatności biopsji stereotaktycznej vs biopsji otwartej oraz systemu Laitinena vs 

neuronawigacji Brain-Lab; 

- różnych zmian nowotworowych w CUN (chłoniaki, szpiczak plazmocytowy, 

nerwiak osłonkowy, naczyniak krwionośny zarodkowy). 

 

Dorobek z zakresu innych badań dotyczących nowotworów OUN obejmuje: 5 

publikacji, 2 rozdziały w książkach, 6 wystąpień na zjazdach międzynarodowych oraz 

6 wystąpień na zjazdach krajowych o łącznej wartości IF=2,675; PK (MNiSW)=68. 

(Załącznik nr 5: 1A/8,17,21,26; 1D/3,4; 1E/1; 1G/8,14,16,26,28,30; 

1H/5,41,51,61,74,75).  

 

 Epidemiologia nowotworów CUN 

Wyniki analiz epidemiologicznych, dotyczących nowotworów OUN operowanych 

w Klinice  Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, które 

diagnozowałam lub weryfikowałam patomorfologicznie, zostały przedstawione w 13 

wystąpieniach na zjazdach krajowych.  

(Załącznik nr 5:  1H/8,9,12,15,16,20,21,22,24,31,33,35,39). 

 

 Kazuistyka nowotworów OUN oraz zmian nienowotworowych 

Jako neuropatolog kliniczny, uczestniczyłam w przygotowaniu całych opisów 

przypadków lub w ich części histopatologicznej, począwszy od oceny 

makroskopowej, rozpoznania histopatologicznego, poprzez wykonanie i interpretację 

barwień histochemicznych i/lub odczynów immunohistochemiczych, po sporządzenie 

i opis dokumentacji fotograficznej.  

Opisy przypadków zostały przedstawione w 3 publikacjach, 1 liście do redakcji, 1 

wystąpieniu na zjeździe międzynarodowym oraz 14 wystąpieniach na zjazdach 

krajowych o łącznej wartości IF=3,031; PK (MNiSW)=49.  

(Załącznik nr 5:  1B/2,3;  1C/3; 1F/1;  1G/27; 1H/4,32,36,37,42,46,50, 53, 

54,55,56,57,59,60). 
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6. Pozostała aktywność naukowa i organizacyjna zmierzająca do 
popularyzacji nauki 
 

   6A.  Prezentacje ustne i plakatowe podczas międzynarodowych  
i krajowych zjazdów naukowych: 

 

1998-2017 Udział jako autor lub współautor  82 doniesień na zjazdach krajowych 

(pełny wykaz prac w Załączniku nr 5 /1H). 

 

2001-2017 Udział jako autor lub współautor  34 doniesień na zjazdach 

międzynarodowych (pełny wykaz prac w Załączniku nr 5 /1G). 

 

Podsumowanie formy prezentacji na zjazdach międzynarodowych i krajowych 

 

Forma prezentacji Zjazdy międzynarodowe Zjazdy krajowe 

Referat 14 35 

Plakat 20 47 

Razem 34 82 

 

 

6B. Wystąpienia na posiedzeniach towarzystw naukowych / 
konferencjach / sympozjach nieuwzględnione w Bibliografii 
Publikacji Pracowników w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie:  

 

Posiedzenie / konferencja 
naukowa 

Okres Liczba 
wystąpień 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Patologów 1995-2016 11 

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa 
Patologów 

2006 1 

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich 2001-2010 4 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa 
Neurochirurgów 

2008 1 

Sekcja Neuroonkologiczna Polskiego Towarzystwa 
Neurochirurgów 

2009-2016 4 

Konferencja Konsultacyjno-Informacyjna Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

2008-2010 9 

Inne 2004-2016 8 

Razem 1995-2016 38 

 

Szczegółowe informacje jak: autor lub autorzy / tytuł wystąpienia / wydarzenie / 

miejsce / data - zawarte są w Załączniku nr 5 / 2A.  
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  6C.   Członkostwo w komitetach naukowych / organizacyjnych konferencji 
krajowych i międzynarodowych: 

 

 
Rok 

Konferencje krajowe Konferencje międzynarodowe 
Komitet 

organizacyjny 
Komitet 

naukowy 
Prowadzenie 

sesji 
Komitet 

organizacyjny 
Komitet 

naukowy 
Prowadzenie 

sesji 

2003 1      

2010 2  1    

2011 2 1 1    

2015    1   

2016  1     

Razem 5 2 2 1 - - 

 

Dokładne dane z nazwą i miejscem konferencji znajdują się w Załączniku nr 5 / 2B. 

 

6D. Współudział w realizacji projektów badawczych: 

 

1. Grant MNiSW nr N N401 223734 

Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych 

aminotiadiazoli. 

Kierownik Grantu: Prof. dr hab. Wojciech Rzeski 

Okres realizacji: 2008-2011. 

2. Badania objęte programem MISTRZ Fundacji Nauki Polskiej. 

Mistrz –Waldemar Turski: Kwas kynureninowa w mózgu i poza mózgiem – 

jego rola w fizjologii i patologii (DEC-2011/01/N/NZ4/01131).  

3. Ocena aktywności przeciwnowotworowej in vivo nowej pochodnej 2-amino-

1,3,4-thiadiazoli. Temat Statutowy IMW nr 1.31/10. Kierownik projektu: Mgr 

Małgorzata Juszczak. Okres realizacji: 2010 – 2012. 

4. Projekt badawczy: Korelacja ekspresji białka Dcx i migracji komórek glejaka 

pochodzących od pacjentów, z zastosowaniem kurzego zarodka z żelatynową 

gąbką na błonie kosmówkowo-omoczniowej. UMO-2015/17/N/NZ4/02839 z 

dnia 16.03.2016 r. 

5. Prace własne wewnątrzuczelniane (AM / UM Lublin):  

PW  492/98 Ocena zależności między nasileniem ekspresji antygenów: 

PCNA i Ki-67 a stopniem dojrzałości histologicznej nowotworów 

glejowych centralnego układu nerwowego. 

PW  509/99 Czynniki wzrostu w nowotworach centralnego układu nerwowego  

ze szczególnym uwzględnieniem PCNA i Ki-67. 
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PW  493/00 Czynniki wzrostu w nowotworach centralnego układu nerwowego  

ze szczególnym uwzględnieniem PCNA i Ki-67 (kontynuacja).  

PW  495/01 Ocena współzależności pomiędzy ekspresją Bcl-2 i p53 a 

ekspresją PCNA i MIB-1 w nowotworach glejowych CUN z 

uwzględnieniem stopnia złośliwości biologicznej oraz jej 

wykładników ultrastrukturalnych.  

PW  451/03 Ocena immunofenotypu gruczolaków przysadki mózgowej. 

PW  408/09 Ocena przydatności analizy aktywności proliferacyjnej w różnych  

typach guzów glejopochodnych w diagnostyce histopatologicznej 

pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. 

 

6E.  Nagrody i wyróżnienia: 

 

Nagrody Rektorskie za osiągnięcia naukowe:   

2002 – bez określenia stopnia;  

2012 – I stopnia; 

2013 – II stopnia; 

2014 – II stopnia; 

2015 – I stopnia; 

2016 – I stopnia; 

 

Wyróżnienia: 

 Wyróżnienie  Pracy Doktorskiej przez Radę Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie (Uchwała z dnia 

17.01.2002 r.) 

 

 I Nagroda za referat: „Diagnostyka różnicowa: histopatologiczna oraz 

immunohistochemiczna nowotworów nerwów obwodowych” oraz 

prezentację własnych przypadków na 77. Konferencji Konsultacyjno-

Informacyjnej CMKP, Warszawa,  2008.05.30-31.  
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6F. Członkostwo oraz pełnione funkcje w towarzystwach naukowych: 

Członkostwo: 

1988-nadal Członek Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Patologów.    

2000-2003 Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. 

2002-nadal Członek Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich.   

2013-nadal Członek nadzwyczajny Sekcji Neuroonkologii Polskiego 

Towarzystwa Neurochirurgów. 

2002-2010;   Europejska Konfederacja Stowarzyszeń Neuropatologów 

2018-nadal (Euro-CNS – European Confederation of Neuropathological 

Societies). 

Funkcje: 

2008-2014 Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  Neuropatologów  

Polskich.  

2014-2017 Członek Zarządu  Głównego Stowarzyszenia  Neuropatologów  

Polskich.  

 

6G. Współautorstwo w książce / podręczniku: 

 

2002-2015 Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w 8 książkach.  

Pełne dane bibliograficzne znajdują się w Załączniku nr 5 / 1D. 

 

6H. Recenzja pracy oryginalnej w krajowym czasopiśmie naukowym: 

 

2007 Jedna recenzja dla czasopisma Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine (AAEM);  IF=1,074. 

 

  6I. Współpraca z Wojewódzkim Rejestrem Nowotworów oraz Ośrodkiem 
Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej w Lublinie.  

 

1. Współpraca w zakresie autorstwa / współautorstwa rozdziałów, dotyczących 

patomorfologii nowotworów, występujących w województwie lubelskim, 

finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego 

programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (Załącznik nr 5 / 1D):  

http://www.euro-cns.org/
http://www.euro-cns.org/
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2010 - Patomorfologia stanów przedrakowych i raka jelita grubego; 

2011 - Patomorfologia raka szyjki macicy oraz zmian przedrakowych; 

2012 - Patomorfologia nowotworów żołądka; 

2013 -  Patomorfologia nowotworów skóry oraz zmian przedrakowych;  

2014 - Patomorfologia guzów gruczołu piersiowego;  

2015 - Patomorfologia guzów jajnika; 

 

2. Udział  jako konsultant w trzeciej edycji ICD-O: Urszula 

Wojciechowska, Beata Kościańska, Monika Nowaczyk: 

Międzynarodowa  Klasyfikacja Chorób dla Onkologii (International 

Classification of Diseases for Oncology – ICD-O), Centrum Onkologii – 

Instytut,  Warszawa 2007. 

 

    6J.  Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie oraz Lubelskim 
Oddziałem Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych 

  

1. Udział w konferencji szkoleniowej pt.: „Rak jelita grubego w praktyce 

lekarza rodzinnego” i wygłoszenie referatu: Szubstarski F, Jarosz B: 

Patomorfologia raka jelita grubego. IMW, Lublin 2009.11.21. 

2. Udział w konferencji szkoleniowej pt.: „Rak jelita grubego w świetle 

zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” i wygłoszenie 

referatu: Szubstarski F, Jarosz B: Zmiany przedrakowe i klasyfikacja 

raka jelita grubego wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). IMW, 

Lublin 2010.03.06. 

 

 

6K.   Udział w realizacji badań klinicznych: 

 

2009-2010 Badanie kliniczne III fazy CENTRIC prowadzone przez firmę MERCK  

(EMD 121974-011), dotyczące pacjentów ze świeżo rozpoznanym GBM  

(Glioblastoma GIV WHO) i z metylacją promotora genu MGMT; 

2011  Badanie kliniczne II fazy CENTRIC prowadzone przez firmę MERCK  

(EMD 121974-012), dotyczące pacjentów ze świeżo rozpoznanym GBM  

(Glioblastoma GIV WHO) i nie-metylowanym promotorem genu MGMT; 
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7. Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

7A. Działalność w zakresie dydaktyki przeddyplomowej 

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w Akademii Medycznej 
(obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Lublinie: 
 

Nazwa przedmiotu Kierunek Okres 

 

 

Patomorfologia 

 

Lekarski  

 

1988-2004 
Oddział Stomatologii 

Pielęgniarstwo 

Farmacja 

Analityka Medyczna 

Patologia ogólna Fizjoterapia 2007-nadal 

Ratownictwo Medyczne 2008-2011 

Propedeutyka medycyny Zdrowie Publiczne 2005-2009 

Patologia skóry Kosmetologia 2010 

Neuropatologia Lekarski 2005-nadal 

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim w Akademii Medycznej 

(obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Lublinie: 

 

Nazwa przedmiotu Kierunek Okres 

Pathology English Language Division 1998-2004 

 

Działalność ze studentami w ramach Studenckiego Koła Naukowego 

 

2005  Neurochirurgiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie;  

Opiekun koła: Dr n.med. Witold Janusz;  Opiekun 2 prac:  Dr n.med. Bożena 

Jarosz 

 

W ramach działalności Koła w roku 2005 powstały pod moją opieką 2 prace, 

które zostały zaprezentowane w formie referatów na dwóch krajowych konferencjach 

studenckich, a po uzupełnieniu – w formie plakatów na konferencji Stowarzyszenia 

Neuropatologów Polskich.  

Pełne informacje znajdują się w Załączniku nr 5 / 3A.  
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2006  Neuroonkologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Neurochirurgii  i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie 

Opiekun koła i opiekun 4 prac:  Dr n.med. Bożena Jarosz 

 

W ramach działalności Koła, którego byłam opiekunem,  powstały w roku 2006 

pod moim kierunkiem 4 prace, które zostały zaprezentowane w formie referatów na 

krajowej konferencji studenckiej, a po uzupełnieniu trzy z nich  – również w formie 

referatów na międzynarodowym sympozjum naukowym.  Pełne informacje znajdują 

się w Załączniku nr 5 / 3A.  

 

 

Promotorstwo praz licencjackich 

 

2007 / 2008 Promotorstwo  pięciu  prac licencjackich studentek Wydziału 

Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Obrona prac miała miejsce w 2008 roku.  Wykaz prac (imię i nazwisko 

autora, tytuł) znajduje się Załączniku nr 5 / 3B.  

 

 

7B. Działalność w zakresie dydaktyki podyplomowej 

 

Promotorstwo pomocnicze w przewodach doktorskich 

Funkcja promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich, na wniosek 

promotora Prof. nadzw. dr hab. n.med. Janusza Kockiego, za zgodą Rady I  

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie z dnia 21 grudnia  2017 r:  

 

1. Lek.med. Joanna Kielska-Bolek:  Zastosowanie testu przesiewowego w 

kierunku galaktozemii   u noworodków. 

2. Lek. med. Marcina Bolek:  Ocena przydatności przesiewowego badania 

noworodków w kierunku wrodzonego przerostu kory nadnerczy. 
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Udział jako wykładowca w kursie specjalizacyjnym CMKP dla patomorfologów: 

2005, 2006, 2007, 2011 Patomorfologia nowotworów układu nerwowego;  

Miejsce kursu: Katedra i Zakład Patomorfologii UM  

w Łodzi; 

Kierownik kursu:  Prof. zw. dr hab.n.med. Wielisław 

Papierz;  

 

Głoszenie wykładów podczas kursu: 

1. Patomorfologia nowotworów germinalnych układu nerwowego; 

2. Zastosowanie immunohistochemii w diagnostyce neuroonkologicznej;  

3. Rozetkowe struktury cytoarchitektoniczne w nowotworach neuroepitelialnych.  

4. Prezentacja własnych przypadków glejaków z archiwum Pracowni 

Neuropatologii przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii 

Dziecięcej UM w Lublinie; 

 

Prowadzenie zajęć praktycznych podczas kursu: 

Diagnostyka mikroskopowa nowotworów neuroepitelialnych, zwłaszcza  

glejopochodnych.  

 

Udział jako wykładowca w warsztatach dla patomorfologów „Evaluation and 
optimization of laboratory development IHC 22C3 assay for PD-L1” 
 

Warsztaty zorganizował Instytut Genetyki i Immunologii GENIM w Lublinie dnia 

2017.04.23-24. 

 

1. Wygłoszenie wykładu : Badanie ekspresji PD-L1 u chorych na NDRP – 

doświadczenia własne. 

2. Prowadzenie zajęć praktycznych – oglądanie preparatów z odczynami 

immunohistochemicznymi oraz omówienie wyników.  
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Działalność na rzecz specjalizacji z Neuropatologii 

 

2011 Opracowanie zestawu zadań testowych w dziedzinie „Neuropatologia”   

do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, na zlecenie Centrum 

Egzaminów Medycznych w Łodzi (umowa nr 706/2011 z dn. 2011.06.15). 

 

2017  Powołanie na Członka Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Neuropatologia  

(Akt powołania z dn. 2017.09.26).  

 

 

8. Działalność zawodowa 

 

Kursy / szkolenia zawodowe 

 

W latach 1990-2017 uczestniczyłam w 58 kursach / szkoleniach 

(specjalizacyjnych / doskonalących), podnoszących moje kwalifikacje zawodowe: 

 

Zasięg kursu Liczba kursów 

Krajowy 43 

Krajowy / międzynarodowy 11 

Zagraniczny 4 

Razem 58 

 

Pełny wykaz  (nazwa kursu, miejsce, rok) w Załączniku nr 5 / 4. 

 

Udział w międzynarodowych programach kontroli jakości 

 

Kontrola jakości organizowana przez European Society of Pathology (ESP) 

2014  W zakresie oznaczania mutacji genu EGFR (oznaczenie odsetka utkania 

nowotworowego w ocenianych skrawkach) oraz rearanżacji genu ALK 

(oznaczenie odsetka utkania nowotworowego w ocenianych skrawkach oraz 

ocena ekspresji nieprawidłowego białka ALK) u chorych z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca; 

2015 j.w. 

2016 j.w. 
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2016 W zakresie oznaczania mutacji w genie KRAS, NRAS i BRAF u chorych z 

rakiem jelita grubego (oznaczenie odsetka utkania nowotworowego w 

ocenianych skrawkach);  

2017 U chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w zakresie: 

-  oznaczania mutacji genu EGFR (oznaczenie odsetka utkania 

nowotworowego  

   w ocenianych skrawkach); 

-  rearanżacji genu ALK (oznaczenie odsetka utkania nowotworowego  

   w ocenianych skrawkach oraz ocena ekspresji nieprawidłowego białka ALK); 

-  ekspresji PD-L1 (oznaczenie odsetka utkania nowotworowego  

   w ocenianych skrawkach oraz ocena ekspresji białka PD-L1); 

2017 W zakresie oznaczania mutacji w genie KRAS, NRAS i BRAF u chorych z 

rakiem jelita grubego (oznaczenie odsetka utkania nowotworowego w 

ocenianych skrawkach);  

2018  j.w. 

 

Kontrola jakości organizowana przez European Molecular Quality Network 

(EMQN): 

2016 W zakresie oznaczania mutacji genu EGFR (oznaczenie odsetka utkania 

nowotworowego w ocenianych skrawkach) u chorych z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca; 

2016 W zakresie oznaczania mutacji w genie KRAS, NRAS i BRAF u chorych z 

rakiem jelita grubego (oznaczenie odsetka utkania nowotworowego w 

ocenianych skrawkach);  

  

Udział w krajowych programach kontroli jakości 

 

2005 Międzylaboratoryjna kontrola jakości: Analiza Kontroli Jakości – III edycja. 

Klub Miłośników Immunohistochemii.  

2007 Program zapewnienia jakości w Patomorfologii Polskiego Towarzystwa 

Patologów POLQA: Technologie immunohistochemiczne. Certyfikat nr 

63/2007 dla Pracowni Neuropatologii przy Klinice Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie.  
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Nadzorowanie od 2005 roku (do chwili obecnej) funkcjonowania Pracowni 
Neuropatologii przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii 
Dziecięcej UM w Lublinie 
 

Uruchomienie nowych metod diagnostycznych: 

1. Uzupełnienie barwień histochemicznych, niezbędnych do rutynowej 

diagnostyki histopatologicznej; 

2. Wprowadzenie śródoperacyjnych badań histopatologicznych (z 

wykorzystaniem kriostatu) oraz badań cytologicznych - „squash smears”  (z 

wykorzystaniem barwienia błękitem metylenowym);  

3. Uruchomienie metody immunohistochemicznej z wykorzystaniem ok. 30 

przeciwciał m.in. do oznaczania immunofenotypu gruczolaków przysadki 

mózgowej oraz przerzutów (w tym raka płuca); 

4. Wdrożenie programu morfometrycznego  Cell B (OLYMPYS, Nr kat. 

E0430432) i wprowadzenie obliczania indeksu proliferacyjnego MIB-1 do 

rutynowej diagnostyki histopatologicznej nowotworów układu nerwowego 

 

Stały, bieżący nadzór nad organizacją i wyposażeniem pracowni. 

 

 

Osiągnięcia zawodowe w zakresie informatyki medycznej 

 

W latach 1988-1992, pracując jako asystent w Katedrze i Zakładzie 

Patomorfologii (obecnie Patomorfologii Klinicznej) Akademii Medycznej (obecnie 

Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie,  zrealizowałam projekt, którego celem było 

wdrożenie systemu informatycznego, obsługującego pracownię diagnostyki cyto- i 

histopatologicznej.  W trakcie realizacji projektu odbyłam w roku 1990 

dwumiesięczną wizytę studyjną w Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam, 

Holandia,  której celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem szpitalnego i 

ogólnokrajowego informatycznego systemu zbierania danych patomorfologicznych 

PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief), 

obejmującego całą  Holandię. Wiedzę zdobytą w trakcie tej wizyty wykorzystałam 

podczas pracy nad systemem MICRO-PATH, który był problemowo zorientowaną 

bazą danych, przeznaczoną do wspomagania pracy usługowej, administracyjnej i 

naukowej pracowni histopatologicznej i cytologicznej.  System ten był pierwszą 
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zinformatyzowaną bazą danych paromorfologicznych w Katedrze i Zakładzie 

Patomorfologii  AM  w Lublinie, której zaprojektowanie oraz wdrożenie w aspektach 

merytorycznym i organizacyjnym, z wyjątkiem stworzenia oprogramowania 

użytkowego,  było moim indywidualnym osiągnięciem. 

 Mój wkład, poza aspektami koncepcyjnymi i organizacyjnymi,  polegał  

również na przetłumaczeniu na język polski ok. 2800 terminów topograficznych i ok. 

1000 terminów morfologicznych usystematyzowanego mianownictwa w patologii 

(SNOP - Systematized Nomenclature of Pathology), na bazie którego powstało 

usystematyzowane mianownictwo w medycynie (SNOMED - Systematized 

Nomenclature of Medicine ). Polskie wydanie SNOMED-u ukazało się dopiero pięć 

lat później,  tj. w roku 1997. Oprogramowanie użytkowe systemu MICRO-PATH 

powstało w Pracowni Programowania i Analiz Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, w 

ramach współpracy międzyośrodkowej. Do moich zadań należało również szkolenie 

personelu technicznego i lekarskiego w zakresie obsługi systemu. 

 

System MICRO-PATH został wdrożony w następujących jednostkach: 

1. Katedra i Zakład Patomorfologii Akademii Medycznej w Lublinie  

(obecnie Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie). W latach 1992-1998 system MICRO-PATH funkcjonował jako 

jedyna baza danych histopatologicznych / cytologicznych w zakładzie. Do 

chwili obecnej stanowi archiwum wyników badań z okresu pełnego 

funkcjonowania;  

2. Pracownia Patomorfologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w 

Lublinie  

(obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie).  

W latach 1994-2000 system MICRO-PATH funkcjonował jako baza danych 

histopatologicznych / cytologicznych w pracowni. 

3. Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. 

W latach 2002-2011 system MICRO-PATH funkcjonował jako jedyna baza 

danych histopatologicznych / cytologicznych w zakładzie. Do chwili obecnej 

stanowi archiwum wyników badań z okresu pełnego funkcjonowania. 

 




