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Ocena rozprawy doktorskiej  

na temat „Wartość prognostyczna oraz predykcyjna polimorfizmów pojedynczych 

nukleotydów genów kluczowych w usuwaniu kompleksów immunologicznych  

w toczniu rumieniowatym układowym”, 

którą przygotowała lek. Aleksandra Majdan 

pod kierunkiem: prof. dr hab.n.med. Teresy Małeckiej-Massalskiej. 

 

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą o złożonych uwarunkowaniach 

genetycznych i niejednorodnym obrazie klinicznym. Dzięki postępowi w badaniach nad 

patogenezą TRU, szczególnie badaniach asocjacyjnych całego genomu (GWAS), ustalono 

istnienie związku między konkretnymi allelami związanymi z chorobą a objawami klinicznymi 

TRU, które wspierają profilowanie genetyczne jako potencjalnie przydatne narzędzie do 

przewidywania objawów choroby i bezpośredniego spersonalizowania leczenia. W 

pierwszym badaniu genomowo-fenotypowym obejmującym cały genom wybrano 22 

uprzednio ustalone loci podatności na TRU i opracowano genetyczny indeks ryzyka (GRS) dla 

TRU definiujący liczbę alleli ryzyka wystąpienia choroby. Pozwolił on wyodrębnić w TRU 3 

grupy fenotypów: związany z wysokim GRS (obejmujące wiek w chwili rozpoznania, 

autoprzeciwciała anty-dsDNA, owrzodzenia jamy ustnej oraz zaburzenia immunologiczne i 

hematologiczne), fenotyp związany z loci pojedynczego ryzyka (w tym zajęcie nerek i 

zapalenie stawów) oraz fenotyp bez znanych powiązań genetycznych (z obecnością zapalenia 

błon surowiczych, zaburzeń neurologicznych, nadwrażliwości na światło oraz rumienia 

motylowego i krążkowego). Kolejne badania asocjacji genotyp-fenotyp pozwalają uzyskać 

bardziej szczegółowy obraz markerów genetycznych związanych z konkretnymi objawami 

klinicznymi, prezentując ważny wgląd w rolę genetyki w manifestację narządową TRU.  
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Upośledzenie usuwania kompleksów immunologicznych i komórek apoptotycznych 

prowadzą do inicjacji i podtrzymania odpowiedzi autoimmunologicznej i przewlekłego stanu 

zapalnego w TRU. Identyfikacja związku choroby z genami biorącymi udział w tym szlaku 

zapewnia wsparcie merytoryczne uzasadniające praktyczne znaczenie tego zagadnienia w 

badaniach nad TRU. Tematem omawianej pracy jest ocena roli polimorfizmów pojedynczych 

nukleotydów (SNP) genów ITGAM, CRP i MAMDC1, których produkty białkowe regulują 

proces usuwania kompleksów immunologicznych w TRU. Powyższe SNP nie były wcześniej 

poddane badaniom lub wyniki dostępnych badań są niekonkluzywne. 

Wybór tematu badań podjętych przez lekarz Aleksandrę Majdan jest zatem uzasadniony 

zarówno ze względu na znaczenie kliniczne omawianego zagadnienia jak i na faktyczny 

niedostatek wiedzy w tym zakresie.  

Przedstawiona do oceny praca ma formę dwustronnego wydruku komputerowego w twardej 

oprawie, zawierającego 156 numerowanych stron tekstu. W tekście rozprawy zamieszczono 

38 tabel i 20 rycin. Lista piśmiennictwa zawiera 148 pozycji. Poza spisem treści praca zawiera 

także wykaz używanych skrótów. 

Struktura pracy jest typowa dla prac badawczych w naukach biomedycznych.  

Pracę rozpoczyna „Wstęp” poświęcony charakterystyce obrazu klinicznego, zasadom 

rozpoznawania i metodom oceny aktywności TRU. Opisano także uwarunkowania 

genetyczne TRU, uwzględniając aktualny stan wiedzy na temat genów, których SNP były 

przedmiotem prowadzonych badań. Treść tej części pracy doktorskiej wskazuje na bardzo 

dobre przygotowanie autora do pracy badawczej. Na szczególną uwagę zasługują 

podrozdziały dotyczące apoptozy i netozy.  Należy podkreślić, że te skomplikowane 

zagadnienia z kręgu patofizjologii i immunologii zostały przedstawione w sposób zwięzły lecz 

zrozumiały. Warto również rozważyć poszerzenie tej części pracy o rozdział całościowo 

obejmujący zagadnienie usuwania kompleksów immunologicznych z krótkim zarysem stanu 

prawidłowego oraz sytuacji stwierdzanej w TRU.   

W części trzeciej, „Uwarunkowania prowadzonych badań” należałoby uzupełnić wśród 

przesłanek wyboru tematu badań: znaczenie kompleksów immunologicznych i zaburzonego 

ich usuwania w patogenezie TRU.   

W rozdziale czwartym zawarto cel pracy, który został sformułowany poprawnie i jest w pełni 

uzasadniony współczesnym piśmiennictwem. Celem głównym rozprawy była ocena roli SNP 
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genów ITGAM, CRP i MAMDC1, na obraz kliniczny TRU:  aktywność procesu chorobowego i 

wystąpienie określonych postaci klinicznych.   

Rozdział piąty „Materiał badany” przedstawia charakterystykę demograficzną i ogólną 

charakterystykę kliniczną badanej grupy. Badania przeprowadzono u 80 chorych na TRU 

pozostających pod opieką Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Mediana wieku rozpoznania choroby wynosiła 29 lat a 

czasu trwania choroby 6 lat. Badana grupa charakteryzowała się umiarkowaną aktywnością 

TRU określaną skalą SLEDAI-2K. Bardzo dobrym rozwiązaniem było wydzielenie wśród 

chorych podgrup klinicznych biorąc pod uwagę dominujące objawy, na które było 

ukierunkowane leczenie. Jest to zgodne z koncepcją personalizacji postępowania 

medycznego w związku ze zróżnicowaniem w patogenezie i obrazie klinicznym TRU.  

Rozdział szósty zawiera metodykę oceny aktywności choroby, która poza skalą SLEDAI-2K 

uwzględnia badania serologiczne, badania funkcji nerek i aktywności zapalnej. W 

omawianym rozdziale przedstawiono także przebieg prac w części genetycznej projektu: 

metodę wyboru badanych SNP, izolację i ocenę wyizolowanego DNA oraz reakcję multipleks 

SNaPshot PCR. Umożliwia ona przeprowadzenie wielu reakcji PCR jednoczasowo oraz jest 

efektywna kosztowo. Opisane w sposób bardzo rzetelny metody badania, wraz z podanym 

sposobem prowadzenia obliczeń statystycznych stanowią rękojmię wiarygodności 

uzyskanych wyników.  

Wyniki badań przedstawione zostały w rozdziale siódmym, w formie tabel i rysunków. 

Przejrzysty układ tabel ułatwia szybką ocenę gromadzonych rezultatów badania. Pragnę w 

tym miejscu podkreślić bardzo staranną szatę graficzną opracowania. 

Z uwag odnośnie tej części pracy pragnę nadmienić, że nie ma potrzeby szczegółowego 

opisywania danych, które zostały zaprezentowane w tabelach (str.69-77). Można natomiast 

umieścić uogólnienia lub wnioski z porównań danych między sobą.  

   W kolejnej części pracy, „Dyskusja”, Autorka konfrontuje wyniki swoich badań z wynikami 

podobnych badań uzyskanych w innych ośrodkach. Umiejętnie korzystając z licznych pozycji 

zebranego przez siebie piśmiennictwa podaje w jakim stopniu wyniki badania są zgodne z 

obserwacjami uzyskiwanymi przez innych badaczy.   
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   Wnioski w sposób bardzo zwięzły i precyzyjny oddają cały sens przeprowadzonych badań. 

Poczynione przez Autorkę spostrzeżenia przedstawiają istotną wartość naukową, a wnioski 

mogą być wykorzystane do dalszych badań nad patogenezą TRU.  

Pracę zamykają streszczenia w języku polskim i angielskim, spis tabel, rycin i piśmiennictwa 

oraz wzory formularzy wykorzystanych w badaniu.  

Objętość poszczególnych rozdziałów jest adekwatna do ich zawartości. 

Mając nadzieję, że praca będzie opublikowana w formie dostępnej szerszemu gronu 

reumatologów pragnę zwrócić uwagę na właściwą pisownię:  

- polskich nazw leków modyfikujących przebieg choroby: mykofenolan mofetylu (str.13), 

rytuksymab (str.15, 53), 

- terminu: komórki dendrytyczne plazmacytoidalne (str.32, 44, 45) 

- angielskich terminów: polymyositis, dermatomyositis (str. 14, 46) 

- nazwy: testu Kruskala-Wallisa (str.68), indeksu uszkodzenia SLICC/ACR DI (str.15) 

- słów: nadekspresja (str.31), spoza, co najmniej (str.46),  

- powtórzenie: opieki (str.53) 

-ominięcie słowa: umiarkowanej aktywności TRU (str.53) 

- we wskazanych tabelach należy umieścić jednostki niektórych parametrów (str.69-77). 

Te drobne usterki nie umniejszają wartości merytorycznej pracy, którą oceniam bardzo 

wysoko.      

 Stwierdzam, że praca spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim.  

 Mam zatem zaszczyt zwrócić się do Wysokiej Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem o dopuszczenie lekarz Aleksandry Majdan 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.                                                  Dr hab. n. med. Marzena Olesińska 

Prof.nadzw NIGRiR 
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