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Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Kariny Barszczewskiej pt.: ” Ocena ekspresji kinazy AURORA A i 
AURORA B w raku jajnika oraz w prawidłowych tkankach jajników i jajowodów u pacjentek z 

mutacją BRCA1.” 
 

 

 

Rak jajnika stanowi wciąż jedno z największych wyzwań w ginekologii onkologicznej. Rozwój 

nauk podstawowych, poznanie zagadnień klinicznych tego nowotworu, oraz udoskonalenie technik 

operacyjnych, wciąż nie zapewnia sukcesu terapeutycznego w leczeniu raka jajnika. Znajduje się on na 

drugim miejscu, po raku endometrium, co do częstości występowania wśród nowotworów złośliwych 

w populacji żeńskiej, jest jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet na świecie. Rozpoznanie raka 

jajnika we wczesnych stadiach choroby jest w chwili obecnej wciąż incydentalne i związane z 

procedurami chirurgicznymi wykonywanymi ze wskazań innych niż onkologiczne. Ogromna trudność 

związana z opisywaną powyżej koniecznością diagnozowania tej choroby na wczesnych jej etapach, 

związana jest przede wszystkim z biologią raka jajnika. Prowadząc rozważania nad nowotworami 

jajnika, nie można zapomnieć o jego genetycznej zależności związanej z licznymi mutacjami 

genetycznymi w genach BRCA-1, BRCA-2, CHEK-2, oraz mutacjami w genach naprawy DNA MMR 

(Mismatch Repair). 

 Zaproponowany w 2004 roku przez Kurmana dualistyczny model rozwoju raka jajnika 

wyznaczył molekularno-histopatologiczny podział tego nowotworu na 2 klasy. Obie z nich są 

charakteryzowane przez zaburzenia mutacyjne w genach, które implikują zaburzeniami sygnałów 

transdukcyjnych w komórce, a także w układach międzykomórkowych. Wspomniane zaburzenia, 

związane z przekazywaniem informacji komórkowej stanowią jedno z podstawowych źródeł 

modulujących replikację błędów genetycznych, które w konsekwencji skutkują powstaniem 

aneuploidalnych czy poliploidalnych linii komórkowych. Podziały komórkowe, które są absolutną 

podstawą trwania cyklu życiowego w przyrodzie, regulowane są przeze wiele czynników. Do enzymów 

zapewniających swoiste kontinuum tych mechanizmów, oraz odgrywających istotną rolę w tym 

procesie należą między innymi kinazy serynowo-treoninowe. Ważnym elementem uczestniczącym w 

opisanych powyżej składowych szlaków sygnałowych są kinazy z rodziny AURORA. 
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Podjęte przez doktorantkę badania należy uznać zatem za aktualne i użyteczne klinicznie. 

Kierunek badań, do których włączyła się autorka, a w szczególności poszukiwanie nowych 

biomarkerów w celu umożliwienia wcześniejszego wykrycia nowotworu wydaje się szczególnie 

uzasadnione.  

Doktorantka w przeprowadzonej rozprawie doktorskiej podjęła się oceny ekspresji kinazy 

AURORA A i AURORA B w raku jajnika oraz w prawidłowych tkankach jajników i jajowodów u pacjentek 

z mutacją BRCA1.  

Przedstawiona mi do recenzji praca ma typowy układ rozpraw doktorskich. Opracowanie liczy 

141 stron, zawiera 70 tabel, 11 wykresów, 23 kolorowe fotografie oraz 3 ryciny. Zawiera streszczenie 

w języku polskim i angielskim oraz cytuje 143 pozycje piśmiennictwa. We wstępie doktorantka 

przedstawia epidemiologię i etiopatogenezę nowotworów jajnika w kontekście między innymi 

dualistycznego modelu Kurmana i wsp., ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biologicznego 

kinazy z rodziny AURORA. W zwięzły sposób definiuje mechanizmy działania omawianych kinaz w 

prawidłowych i nieprawidłowych tkankach jajnika ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na 

mechanizm podziałowy w wyżej opisywanych strukturach komórkowych. 

W metodyce doktorantka przedstawiła charakterystykę grupy badanej, oraz kryteria włączenia 

i dyskwalifikacji z badania. Grupę badaną doktorantka podzieliła na dwie części: pierwszą stanowiło 41 

pacjentek z potwierdzonym histologicznie rakiem jajnika, drugą stanowiło 13 kobiet z mutacją genu 

BRCA1 lecz bez obecnej choroby nowotworowej. Grupę kontrolną stanowiły 34 chore, u których 

prawidłową tkankę uzyskano podczas zabiegów związanych z nieonkologicznymi procedurami 

zabiegowymi. Były to pacjentki bez mutacji w genie BRCA1 oraz bez rozpoznanej choroby 

nowotworowej dotyczącej tkanki jajnikowej, jajowodu czy otrzewnej. Wydaje się, że ta część dysertacji 

wymaga większej systematyczności dokonanej charakterystyki opisów obu grup. Charakterystyka grup 

winna jednoznacznie definiować łączność z celem zadanym sobie przez doktorantkę w niniejszej 

dysertacji. Ma to szczególnie istotne znaczenie podczas składania pracy do publikacji w czasopismach 

posiadających istotny wskaźnik oddziaływania. W dalszej części niniejszego rozdziału, doktorantka 

opisała metodykę oznaczeń dotyczącą kinaz AURORA, wykorzystaną w ocenie. Rozdział ten kończy opis 

zastosowanych metod analizy statystycznej wykorzystanych w niniejszej dysertacji. 

Wyniki doktorantka usystematyzowała tworząc osobne podrozdziały dla każdej z badanych 

kinaz. Dokonała analizy ekspresji zarówno w aspekcie ilościowym, jak również jakościowym. W wyniku 

przeprowadzonych badań doktorantka wykazała istotne statystycznie różnice w ekspresji pomiędzy 

badanymi grupami. Różnice te występowały zarówno między dwiema grupami badanymi opisanymi 

powyżej, jak również między każdą z badanych grup, a grupą referencyjną. Na uwagę zasługuje różnica 

ekspresji kinaz pomiędzy guzami wysoko- i niskozróżnicowanymi. Wykazano wysoką ekspresję jądrową 

kinazy AURORA A w tkankach niezróżnicowanego raka jajnika oraz całkowity jej brak w grupie raków 
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zróżnicowanych (zarówno surowiczych, jak i endometrialnych). Doktorantka dokonała ciekawego i 

istotnego spostrzeżenia, iż w przypadku kinazy AURORA B istnieje odwrotna w stosunku do 

przedstawionej powyżej sytuacji, gdzie wyższą ekspresję stwierdzono w komórkach raków 

zróżnicowanych, przy bardzo niskiej ekspresji cytoplazmatycznej i całkowitym braku ekspresji jądrowej 

w tkankach raków niezróżnicowanych. Istotnym elementem wynikającym z badań doktorantki było 

wskazanie bardzo niskiej ekspresji cytoplazmatycznej kinazy AURORA A w grupie pacjentek 

obciążonych mutacją BRCA1. Była ona istotnie niższa nie tylko w porównaniu z tkankami 

nowotworowymi, ale także w porównaniu z tkankami pacjentek z grupy kontrolnej. Pozostając przy 

ocenie chorych z mutacją BRCA1 warte odnotowania są różnice ekspresji kinazy AURORA B w tkankach 

jajników i jajowodów. Zwraca uwagę, że ekspresja cytoplazmatyczna w tkankach jajnika w tej grupie 

była równowartościowa w stosunku do grupy referencyjnej, natomiast w tkankach jajowodu była ona 

istotnie znamiennie wyższa. Analiza ekspresji jądrowej pokazała, iż zaznacza się w przypadku tkanek 

jajnika, z kolei nie wykazano ekspresji jądrowej w komórkach jajowodów. Bardzo niska ekspresja obu 

kinaz AURORA w substancji międzykomórkowej (występująca zarówno w grupach badanych, jak i 

grupie referencyjnej) jest zrozumiała ze względu na fakt, że kinazy AURORA są enzymami 

wewnątrzkomórkowymi biorącymi udział w podziałach komórkowych.  

W przypadku analizy jakościowej autorka dokonała oceny w omawianych grupach, pod kątem 

intensywności odczynu immunohistochemicznego poprzez wybranie z każdego przebadanego 

preparatu trzech pól powierzchni o najbardziej nasilonym odczynie. W przypadku kinazy AURORA A, 

nasilony odczyn stwierdzono w przypadku tkanek niezróżnicowanego raka jajnika. Odczyn średnio 

nasilony został zaobserwowany w przypadku tkanek zróżnicowanego raka jajnika oraz tkanek 

jajowodów kobiet obciążonych mutacją BRCA1. Słabo nasilony odczyn wystąpił w przypadku tkanek 

jajnika pobranych od pacjentek z mutacją BRCA1, jak również tkanek jajnika pacjentek z grupy 

referencyjnej. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku kinazy AURORA B, gdzie nasilony odczyn 

wystąpił w przypadku tkanek zróżnicowanego raka jajnika oraz tkanek jajnika pacjentek z mutacją 

BRCA1. Interesujące jest fakt, że średnio nasilony odczyn wystąpił w przypadku tkanek pobranych od 

pacjentek z grupy referencyjnej, natomiast w tkankach niezróżnicowanego raka jajnika i tkankach 

jajowodów pacjentek z mutacją BRCA1 odczyn był słabo pozytywny. Możemy tutaj zauważyć, że wyniki 

analizy jakościowej pokrywają się komplementarnie z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu analizy 

ilościowej.  Porównując pacjentki ze zróżnicowanym i niezróżnicowanym rakiem jajnika, doktorantka 

stwierdziła, że w tkankach niezróżnicowanego raka jajnika ekspresja kinazy AURORA A jest istotnie 

wyższa niż w przypadku tkanek raka zróżnicowanego. Z kolei w przypadku kinazy AURORA B to tkanki 

zróżnicowanego raka jajnika wykazywały istotnie wyższą ekspresję niż tkanki raka niezróżnicowanego. 

W dyskusji autorka wnikliwie i krytycznie analizuje uzyskane wyniki i zestawia z dotychczasową 

wiedzą na ten temat z literatury. Cenną stroną tej części rozprawy doktorskiej są spójne i logicznie 
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uargumentowane próby wyjaśnienia pojawiających się niekiedy różnic w wynikach w porównaniu do 

badań innych autorów. Krytyczna, dokonana przez autorkę ocena liczebności badanej grupy własnej 

świadczy o dobrym przygotowaniu warsztatowym i zrozumieniu naukowym, oraz stwarza przesłanki 

do dalszej kontynuacji tego tematu. Z obowiązku recenzenta, pragnę również zwrócić uwagę, na 

konieczność większej systematyczności prezentacji dyskutowanych wyników. Będzie to miało 

niewątpliwy wpły w aspekcie publikacji omawianej dysertacji. 

Pracę kończą cztery wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. 

Pozwolę sobie wyrazić jeszcze raz nadzieję, że podjęte przez doktorantkę badania, ciekawe i 

oryginalne, będą kontynuowane. Ważnym elementem, przemawiającym za kontynuacją podjętych 

badań jest konieczność zwiększenia badanej grupy i ewentualna ponowna analiza na większej populacji 

wyselekcjonowanych chorych z rakiem jajnika. Recenzent zdaje sobie sprawę, że wymaga to 

wieloletnich badań, ale trud może zaowocować cennymi, pożytecznymi klinicznie dokonaniami 

naukowymi i wartościowymi publikacjami.  

Podsumowując stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska  lek. Kariny 

Barszczewskiej pt.: ”Ocena ekspresji kinazy AURORA A i AURORA B w raku jajnika oraz w prawidłowych 

tkankach jajników i jajowodów u pacjentek z mutacją BRCA1” spełnia wszystkie warunki stawiane 

rozprawom doktorskim, a drobne uwagi edytorskie wymagające poprawy i uwagi recenzenta nie 

umniejszają wartości naukowej omawianej pracy.  Zwracam się do Wysokiej Rady Naukowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek. Karinę Barszczewską do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 
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