
 
 

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
III Katedra Chirurgii 

90-647 Łódź | pl. Gen. Józefa Hallera 1 

tel. (042) 639 30 68, 639 37 38-9 | fax. (042) 639 34 02 
e-mali: chirtwarzszczek@skwam.lodz.pl 

www.umed.pl | umed.pl/uczelnia/struktura/jednostki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temat podjęty przez doktorantkę jest bardzo ważny klinicznie. Ponieważ choroba 

wywołana przez zębopochodną torbiel rogowaciejącą pomimo łagodnego wyglądu 

histologicznego cechuje się agresywnym przebiegiem klinicznym tj. daj e wznowy niszczy 

kości może ulegać nadkażeniom bakteryjnym prowadząc do groźnych powikłań 

zapalnych i złamań żuchwy. Jest jedna z najczęściej obserwowanych torbieli żuchwy i 

szczęki. Leczenie jest niewdzięczne dla lekarzy i często okaleczające dla pacjentów. 

Badanie białek szlaku sygnałowego sonic hedgehog i związanych z nim efektów 

molekularnych zwiększa nasz potencjał w walce z torbielą rogowaciejącą i daje na dzieje 

na przyszłe opracowanie skutecznych procedur leczniczych dla pacjentów dotkniętych 

choroba. Z tego względu uważam, że temat podjęty przez doktorantkę jest bardzo 

ważny. 

Dysertacja ma typowy układ rozprawy naukowej. Bardzo dobrym pomysłem jest 

umieszczenie spisu użytych skrótów na początku pracy.  

Wstęp pracy jest niezbędnym i klarownie napisanym wprowadzeniem w zagadnienia 

związane ze problematyka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej. W 12-tu 
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Sprawa: Ocena rozprawy doktorskiej pani lek. dent. Katarzyny Kopeć-Chaheb 

“Ocena korelacji stopnia immunoekspresji podoplaniny, białka Patched (PTCH), Ki-67 

i topoizomerazy II z obrazem klinicznym i radiologicznym zębopochodnej torbieli 

rogowaciejącej” 
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podrozdziałach autorka opisuje: definicję, historię prowadzonych badań i nomenklaturę; 

patogenezę z należytym uwzględnieniem opisu szlaku sygnałowego sonic hedgehog; 

morfologię; epidemiologię; lokalizację; obraz kliniczny; różnicowanie; obraz 

radiologiczny; metody leczenia; rokowanie i nawrotowość; zespół Gorlina-Goltza; oraz 

markery diagnostyczne. Pomimo trudnych dla klinicysty zagadnień, czyta się bardzo 

dobrze ten 40-stronnicowy tekst. Zwraca uwagę bardzo dobrze dobrany materiał 

radiologiczny. 

Cel pracy jest postawiony jasno: 

1. Próba oznaczenia i oceny immunoekspresji podoplaniny, białka Patched (PTCH), Ki-67 

i topoizomerazy II w zębopochodnej torbieli rogowaciejącej. 

2 Ocena wystąpienia zależności między immunoekspresją podoplaniny, białka Patched 

(PTCH), Ki-67 i topoizomerazy II, a obrazem klinicznym i radiologicznym zębopochodnej 

torbieli rogowaciejącej. 

Materiał został zebrany z 2-ch ośrodków: Lubelskiego i Krakowskiego. W sumie udało się 

zebrać 41 zestawów zarchiwizowanych danych klinicznych, radiologicznych i 

anatomopatologicznych pacjentów leczonych z powody zębopochodnej torbieli 

rogowaciejącej. Autorka podała kryteria włączenia, szczegółowo opisała metodę oceny 

danych klinicznych w tym metodę eoceny wyników leczenia, radiologicznych i 

histopatologicznych. W ten sposób uzyskano duża liczbę cech opisujących znaczenia 

wyników badania markerów proliferacji. Jest to szczególnie ważne dla poznania 

znaczenia klinicznego nowego markera jakim jest podoplanina. W tym miejscu dysertacja 

staje się bardzo ciekawa. 

Ostatecznie do grupy badanej włączono dane 23 pacjentów objętych leczeniem z 

powodu zębodpochodnej torbieli rogowaciejącej. Zastosowane metody oceny 

statystycznej są prawidłowo dobrane. 
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Rozdział Wyniki szczegółowo opisuje dane zdobyte w tym bardzo nowoczesnym 

warsztacie naukowym. Lek. dent. Katarzyma Kopeć - Chehad stwierdziła: 

1. ekspresja białka Ki-67 i topoizomerazy II alfa w komórkach warstwy przypodstawnej 

nabłonka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej występuje znacznie częściej i jest 

znacznie bardziej nasilona, niż w przypadku innych torbieli kości szczękowych, 

2. podoplanina wykazuje silniejszą ekspresję w warstwie podstawnej i przypodstawnej 

nabłonka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej, niż w innych torbielach kości 

szczękowych. 

3. zakażenie zawartości zębopochodnej torbieli rogowaciejącej wiąże się z większą 

częstością występowania ekspresji podoplaniny w warstwie przypodstawnej nabłonka 

oraz z częstszym występowaniem większego nasilenia ekspresji podoplaniny w obrębie 

okolicznych naczyń limfatycznych. 

4. wraz ze zwiększającą się liczbą warstw nabłonka zębopochodnej torbieli 

rogowaciejącej wzrasta nasilenie ekspresji białka PTCH, a zmniejsza się ekspresja 

topoizomerazy II alfa. 

5. wraz z wiekiem pacjenta, ekspresja topoizomerazy II alfa w warstwie przypodstawnej 

nabłonka zębopochodnej torbieli rogowaciejącej występuje istotnie rzadziej, i ekspresja 

podoplaniny w obrębie nabłonka jest mniej nasilona. 

6. słaba ekspresja PTCH w nabłonku zębopochodnej torbieli rogowaciejącej występuje 

istotnie częściej w grupie 21–40 latków, niż w pozostałych grupach wiekowych (do 20 lat 

i powyżej 40 lat). 

Wprowadzanie nowych metod diagnostycznych rozszerza horyzonty rozpoznania podstaw 

onkognezy ma znaczący wpływ i daje nadzieję na opracowanie nowych metod leczenia. 

Wykorzystanie przez Doktorantykę markerów proliferacji komórkowej [zwłaszcza białka 

Patched i podoplaniny] daje nadzieję na ocenę patobiologii badanej zmiany, poznanie jej 

wpływu na cechy kliniczne, a także określenie czynników prognostycznych. 
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Dyskusja jest przeprowadzona merytorycznie z należytym krytycyzmem, aktualnym 

piśmiennictwem i w sposób ciekawy. To zwięźle i jednoznacznie napisany rozdział, który 

w pełni dokumentuje zrozumienie znaczenia przeprowadzonych badań. 9 wniosków jest 

częściowo zacytowaniem wyników. Jednak wśród nich znajdują się odpowiedzina 2 cele 

postawione w pracy. Doktorantka stwierdziła brak zależności między stopniem 

immunoekspresji markerów proliferacji, a cechami radiologicznymi zębopochodnej 

torbieli rogowaciejącej oraz większością badanych cech klinicznych (z wyjątkiem wieku). 

Przeprowadzone badania wnoszą nowe informacje dla diagnostyki i rokowania u 

starszych pacjentów z zębopochodna torbielą rogowaciejąca. O wartości pracy stanowi, 

możliwość kontynuacji badań w kierunku przewidywania wznów. 

Praca wykonana jest starannie, zawiera 201 pozycji piśmiennictwa.  

Wnoszę, zatem, do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych Lubelskiego w dyscyplini enuk 

medycznych Uniwersytetu Medycznego o dopuszczenie lek. dent. Katarzyny Kopeć-

Chehab do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie występuję o 

przyznanie wyróżnienia ze względu na wielowymiarowość i wagę przeprowadzonych 

badań naukowych. 
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