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.   rozprawy doktorskiej lek. ned. Lilianny Kolodziej-Spirodek

pt. Wplyw procesu nowotworowego i zapalnego trzustki oraz cukrzycy typu 2 na
stezenie wybranych marker6w biologicznych.

wykonana na podstawie uchwaly Rady  ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki medyczne
Uniwersvtetu Medvcznego w Lublinie  i Disma Przewodniczacego Radv z dnia 25.06.2021r.

Rak trzustki stanowi okolo 2 °/o wszystkich nowotwor6w zlosliwych, a cz?sto§6 wyst?powania

to 8-10 nowych przypadk6w   na  100 tys., mieszkahc6w rocznie   w krajach uprzemystowionych.  Pod

wzgl?dem   §miertelno§ci   zajmuje   5   miejsce   w§r6d  kobiet  i   6   u  in?Zczyzn   sposr6d  wszystkich

nowotwor6w.  Pomino,  poprawy jako§ci  badah  obrazowych  oraz  zwi?kszenia  ich  dost?pno§ci  rak

trzustki nadal jest roapoanawany   zbyt p6ino.  Jest to spowodowane brakiem typowych i wczesnych

objaw6w, w poczatkowych stadiach przebiega wrecz bezobjawowo, dodatkowo  cechuje sic wysoka i

wczesna inwazyjnoscia miejscowa oraz odlegla. Obecnie nie rna metod o wystarczajapej skuteczno§ci

diagnostyczmej,  dajapej  mozliwo$6  wykrycia    raka  trzustki    we  wczesnym  stadium.  W  licznych

badaniach naukowych, autorzy staraja si? okresli6 precyzyjnie patomechanizm rozwoju raka, czyrmiki

ryzyka oraz identyfikacj? wczesnych  marker6w procesu rozwoju raka trzustki. Celem tych badah jest

uzyskanie roxpozmania raka trzustki we wczesnych fazach rozwoju oraz wykazanie korzy§ci  z badal

przesiewowych.

Lek. med. Lilianna Kofodziej-Spirodek majap na uwadze zlozong oraz trudna diagnostyk? raka

trzustki  we  wczesnych  stadiach  oraz  wyniki  wielu  badah  zajmujacych  si?  problematyka  ustalenia

marker6w biologicznych, kt6re moglyby by6 wykorzystane w badaniach przesiewowych, podjcta pr6b?

ustalenia  czy  markery  biologiczne  taki  jak   adrenomedulina  i   adiponektyna,   moga  pehi6  rol?

nieinwazyjnych metod w diagnostyce raka trzustki.

Przestana do oceny rozprawa doktorska lek. Lilianny Kolodziej-Spirodek jest oryginalna praca

badawcza i rna charakter monografii.  Zostala wykonana pod opieka naukowa Prof.  dr hab.  n.  med.

Haliny Cichoz-Lach  w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownia Endoskopowa Uhiwersytetu

Medycznego w Lublinie.



Roaprawa liczy 70 stron, zawiera 25 tabel,  11 rycin oraz obejmuje 97 pozycji pismiermictwa

zagranicznego i polskiego. Uklad poszczeg6lnych rozdzial6w jest typowy dla tego typu opracowania

naukowego. Przed wst?pem, na stronach 4-6, 1ek. Lilianna Kofodziej-Spirodek zamie§cila spis tre§ci,

na stronach 7-9 alfabetyczny wykaz zastosowanych skr6t6w, a wykaz tabel i rycin na stronach 10-12.

Informacja  o  uzyskaniu  zgody  Komisji  Bioetycznej  Okr?gowej  Izby  Lekarskiej  w  Rzeszowie,  na

prowadzenie badania jest umieszczona na stronie 24.

We  wst?pie  na  stronach   13-23,  Autora  przedstawia  zagadnienia  takie  jak  epidemiologia,

czyrmiki  ryzyka,  objawy  kliriczme,  diagnostyka,  1eczenie,  rokowanie  lub  powiklania,  osobno  dla

poszczeg6lnych schorzeh  w podrozdzialach: rak trzustki, przewlekle zapalenie trzustki i cukrzyca typu

2. Autora   rozprawy doktorskiej szczeg6lna uwag? zwraca na mechanizmy lezape u podstaw zwiazku

raka trzustki i cukrzycy oraz przewleklego zapalenia trzustki, kt6re sprzyjaja progresji guza, poprzez

promocje   przezycia   kom6rek   nowotworowych   oraz   ich   wzrost   w   wysoce   desmoplastycznym

mikrosrodowisku, kt6re obejmuj a hiperinsulinemi?,  insulinoopomos6, przewlekly stan zapalny,  stres

oksydacyjny i hiperglikemi?. Markerami biologicznymi mogacymi bra6 udzial w tych mechani2mach

jest adrenomedulina i adiponektyna, wla§nie te markery zostaly poddane analizie przez  doktorantk?.

We  wst?pie  na  stronach  20-22,  lek.  med.    Liliarma  Kolodziej-Spirodek  przedstawia  mechanizmy

dzialania  adrenomedulinay  i  adiponektynay  i  ich  znaczenia  w  wyst?powaniu  r6inych  schorzch,

wykazujap celowo§6 badania tych marker6w w raku trzustki, przewlekbm zapaleniu trzustki i  cukrzycy

typu 2, jako marker6w laczapych te schorzehia.

Ta wst?pna cz?S6 pracy doktorskiej zostala bardzo szczeg61owo opracowana w oparciu o liczne

pi§miennictwo,  Autorka wykazal  si?  bardzo  dobra  znajomoscia podj?tego  tematu  twiadczy  o  t)in
spos6b  om6wionej  problematyki,   podkreslajacy  znaczenie   adrenomeduliny  i  adiponektyny  jako

marker6w biologicznych mogacych mie6 znaczenie w diagnostyczne raka trzustki.

W kolejnym rozdziale lek. Lilianna Kolodziej -Spirodek  przedstawi±a zalozenia i cel pracy (str.

23 ). Zalozeniem pracy byla pr6ba oceny st?Zeh wybranych biomarker6w w grupach pacjent6w z rakiem\
trzustki, przewlekbm zapaleniem oraz cukrzyca typu 2, w celu oceny ich przydatno§ci  do nieinwazyjnej

diagnostyki raka trzustki.

Cele szczeg61owe badania obejmowaly:  Pr6b? okreslenia optymalnego punktu odci?cia dla badanych

parametr6w .diagnostycznych,  kt6re  pozwolilyby  na  r6inicowanie  pacjent6w  i  rakiem  trzustki  a

przewleklym zapaleniem. Ocena przydatno§ci st?Zenia w surowicy lowi adrenomeduliny i adiponektyny

w wykrywaniu raka trzustki w grupie pacjent6w z  cukrzyca typu '2.  Kolejny cel to  ocena cz?sto§ci

wyst?powania zaburzed gospodarki w?glowodanowe, stwierdzanych de novo lub w okresie ostatnich 6

miesi?cy,   w§r6d   pacjent6w       z   rakiem   trzustki.   Ostatni   eel   to   pr6ba   opracowania   modelu

matematyc2nego  szacujacego  prawdopodobiedstwo  wystapienia  raka  trzustki,  gdy  altematywnym

rozpoznaniem jest przewlekle zapalenie trzustki lub cukrzyca typu 2.
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W  rozdziale  Materialy  i  Metody  (strony  24  i  24)  1ek.  med.  Lilianna  Kofodziej-Spirodek

przedstawila   szczeg6Iowo   kryteria  wlapzenia   i   wylapzenia   dla  poszczeg61nych   badanych   grup

pacjent6w oraz metodyk? badah. Badana grupach to 123 chorych, w t)in 55 pacjent6w z rozpoznaniem

rck trzustki, 33 pacjent6w z przewlekbm zapaleniem trzustki i 35 chorych   z cukrzyca typu 2.

Analiz?   statystyczma   (   strona   27),   Doktorantka   przeprowadzila   za   pomoca   programu

STATISTICA     a    za    pomoca    analizy    regresji    logistycznej     podjcta    pr6b?    modelowania

prawdopodobichstwa   wystapienia   raka   trzustki   w   stosunku   do   altematyunych   schorzeh   czyli

przewleklego zapalenie trzustki i cukrzycy typu 2, na podstawie warto§ci paranetr6w laboratoryjnych,

a takze cech demograficznych i wskaznik6w somatycznych.

Kolejny rozdzial zawiera wyniki badah (str. 28-5 0), kt6re lek. med. Lilianna Kofodziej-Spirodek

przedstawila  w  postaci  opisowej  oraz  w  25  tabelach  i  na  11  rycinach.  Ryciny  obrazuja    st?Zenia

ozmaczanych paralnetr6w, kt6rych wyniki zostalyjuz przedstawione dokladnie w tabelach oraz wykresy

krzywych  ROC   (  rycina  6-11).   Wyniki   badanych  marker6w  biologicznych   (adrenomeduliny   i

adiponektyny) w grupie chorych z rakiem trzustki i przewlekbm zapaleniem trzustki -strona 31, a dla

gray rck trzustki i cukrzyca typu 2 -strona 35.   Doktorantka oceniajap st?genie badanych marker6w

biologicmych nie  stwierdzifa   znamiennej  statystycznie r6Znicy pomi?dzy gnipa  chorych  z iakiem

trzustki,  a  grupa  chorych  z  przewlekbm  zapaleniem  trzustki.     Natomiast,  cia  adrenomeduliny  i

adiponektyny     w  grupach  chorych  z  rakiem  trzustki  a  cukrzyca. typu  2  wykazano  znamienna

statystycznie r6inic?, przy czym st?Zenie dla adrenomeduliny bylo iiizsze w grupie  z rakiem trzustki, a

dla adiponektyny wyzsze. Podrozdzialy 4.4 i 4.5, zawieraja analiz? ROC dla diagnostyki raka trzustki,

gdy altematywna diagnoz? stanowi przewlekle zapalenie trzustki lub cukrzyca typu 2, wyniki analizy

ROC  dla adrenomedulinay i adiponektyny w poszczeg6lnych por6wnaniach zilustrowano wykresami

krzywych ROC na rycinach 6 i 7 oraz  10 i  11. Ostatnie podrozdzialy, przedstawiaja  modele regresji

logistycznej w diagnostyce rcka trzustki wzgl?dem altematywliego roapomania przewleklego zapalenia

trzustki -podrozdzial 4.6, a dla altematyunego roapoznania cukrzycy typu 2 -podrozdzial 4.7.

Doktorantka wykazala, Ze skuteczno§6 diagnostyczma iodelu regresji logistycznej opartego o

dane  stezenia  bilrfubiny,  wieku  i  plci  pacjent6w  w  diagnostyce  raka trzustki  wobec  altematywnej

diagnozy przewleklego  zapalenia trzustki-  wynosi  94°/o  czulo§ci    i  89°/o  specyficzno§ci.  Natomiast,

skuteczmos6   diagnostyczna   modelu   regresji   logistyczmej   opartego   o   warto§ci   aminotransferazy

asparaginianowej,    glukozy,    adrenomeduliny  i  adiponelrtyny  w  diagnostyce  rcka  trzustki  wobec

altematyunej diagnozy cukrzycy t)pu2 - wynosi 90°/o czulosci  i 83°/o specyficzno§ci. Wprowadzerie

do tego modelu dodatkowo wskaznika masy ciala, zwi?ksza czulo§6 do 95%, a specyficzmo§6 do 90°/o.

Posta6 matematyczna otrzymanego modelu przedstawiona jest na stronie 5 0.
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W dyskusji (strona 51-57) lek. med. Lilianna Kofodziej-Spirodek   om6wila wyniki wlasnych

badah i por6wnala je z wynikami irmych autor6w zajmujapych  si? ta tematyka.  W tej  cz?Sci pracy

Doktoranta,  wykazuje  bardzo  dobra zmajomo§6  tematu  i  dobre  opanowanie  pi§mielinictwa.  Nalezy

podkre§1i6,  Ze zar6wno w bardzo obszemym dobrze opracowanym wst?pie, przemyslanej  wnikliwie

analizie statystycznej, ale takze w  dyskusji, lek. Liliarma Kolodziej-Spirodek  wykazuje si? swobodna

umiej?tno§6 poshigiwania si? danymi z pi§miennictwa.

Lek ned. Lilianna Kofodziej-Spirodek koriczy prac? 1 wnioskiem g16wnym i 4 szczeg61owymi.

Doktorantka w  swojej  pracy  wykazala potencjalnq przydatno§6   adrenomeduliny  i  adiponektyny  w

nieinwazyjnej  diagnostyce raka trzustki  wsr6d pacjent6w z  cukrzyca typu  2.  Matematyczma posta6

modelu mogapego shizy6 jako nieinwazyjna metoda w diagnostyce r6inicowej tych schorzed opartajest

na  analizie  regresji  logistycznej,  a   kluczowymi  parametrami  laboratoryjnymi  sa:  adrenomedulina,

adiponektyna, aminotransferaza asparaginianowa, glukoza Zapznie ze wskaznikiem masy ciala. Wysoka

czulo§6 i specyficznos6 tego modelu, jest gwarancja j ego przydatno§6 w diagnostyce klinicznej.

Kolejna cz?§6 przedstawionej do oceny pracy doktorskiej to piiniennictwo ( str.  59-66 ), zawiera 97

pozycji  literaturowych.  Pi§miemictwo  jest  bardzo  starannie  opracowane,  cytowane  jest  w  pracy

doktorskiej wediug kolejnosci omawianego problemu

Streszczenia pracy w j?zyku polskim i angielskim (str. 67-70) sa zwi?Zle i zawieraja wszystkie

najistotniejsze   dane   pozwalajace   na   zapoznanie   si?   z  jej   trescia,   aczkolwiek   powinny   zosta6

umieszczone przed pi§miennictwem, a nie na kohcu pracy.

Oceniana  praca  doktorska  lek.  ned.   Lilianny  Kolodziej-Spirodek    jest  oryginalna  prac?

badawcza. Dotyczy waznego zagadnienia klinicznego, jakim jest rck trzustki, a w szczeg6lno§ci jego

wczesna diagnostyka. Pomino, znacznego post?pu technik diagnostyc2nych, rck trzustki nadal hue jest

roapozmawany w poczatkowych stadiach, wczesne roapoananie gwarantowaloby zwiekszenie szansy na

calkowitewyleczenie.OpracowanyprzezDoktorantk?modelmatematycznyopartynaanalizieregresji

logistyczmej cechuje si? wysoka czuloscia okolo 95°/o oraz specyficzno§cia hiemal 90°/o, w diagnostyce

raka trzustki w grupie chorych z cukrayca typu 2.  Dlatego, in.odel ten moze zosta6 wykorzystany   w

diagnostyce nieinwazyjnej,  by6  moze  w badanych przesiewowych  w  §r6d pacjent6w  z rozpoznana

cukrzyca typu 2. Ponadto, Doktorantka oznaczala badane markery,   adrenomeduline i adiponektyne w

surowicy  krwi,  w  dost?pnej  literaturze  markery  te  byly  oznaczane  w  tkance  nowotworowej  i  na

modelach zwierz?cych.

Doktorantka jasno przedstawila eel  swoich badal,  kt6ry w pelni  zrealizowal.  W tej  bardzo  dobrze

zaplanowanej i wykonanej pracy lek.  Lilianna Kofodziej-Spirodek,   przedstawila  bardzo dokladnie i

wiarygodnie  wyniki    swoich  badari,  wykorzystujap  skomplikowane  metody  analizy  statystycznej,
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jednocze§nie Doktorantka w prosty i zrozumialy spos6b przedstawia te analizy, kt6re jednozmacznie

potwierdzaja wysuni?te wnioski.

Praca napisana jest  poprawnym j?zykiem  polsking  a wyniki  badal  sa udokumentowane  i

przedstawione w postaci bardzo dobrych technicznie tabel i rycin. Praca doktorska lek. med. I:ilianny

Kofodziej-Spirodek   stanowi  nie tylko  wartosciowy przyczynek pozmawczy,  ale posiada tez  istotne

zmaczenie  klinic2me. Dowodzi dojrzalo§ci doktorantki i jej zdolno§ci i umiej?tno§ci prowadzenia pracy

naukowej wykorzystuj ap prawidiowo zlozona analiz? statystyczna.

Przed podsumowaniem oceny chcialabym poda6 kilka uwag :

>    Brak  grupy  kontrolnej   zdrowych  ochotnik6w.   Uwazam  Ze,  w  analizie  st?Zefi  badanych

marker6w  (adrenomeduliny  i  adiponektyny)  w  3  r6Znych  grupach  chorych,  powirmo  bye

odniesienie do stezenia tych marker6w w grupie zdrowych ochotnik6w.

>     Charakterystyka grup chorych powima dodatkowo zawiera6 stopied zaawansowania danego

schorzenia (np. Grupa z rakiem trzustki- obecno§6 przerzut6w, w dyskusji przedstawiono prace

w kt6rej  wykazano  korelacje  pomi?dzy  st?Zeniem  adrenomeduliny  a przezyciem  5  -1etnim

chorych. Podzial tej glupy chorych na 2 podgrupy uwzgl?dniajap obecnos6 przerzut6w, bylby

dodatkowym zmaczacym elementem  w analizie st?2eh badanych marker6w).

>    W  charakterystyce  grup  chorych,  brak  podziafu  na palapych  i  niepalapych  papierosy,  t)in

bardziej Ze w dost?pnych badaniach wykazano zwiazck pomi?dzy st?Zeniem adiopnektyny a

paleniem papieros6w.  W dyskusji   Doktorantka zwraca uwage na brak takiej  analizy w jej

badaniu.

>    Ciekawym    dodatkowym    elementem    w    bedaniu,    byloby   przeprowadzenie        analizy

por6wnawczej  grupy chorych z rakiem trzustki, a grupa chorych z ostrym zapaleniem trzustki.

Jaka wynika z badah   u  13°/o  chorych ostre zapaleliie trzustki  wyprzedza rozpo2manie raka

trzustki.

>    Uwaga techniczna -streszczenia powinny zosta6 umieszczone przez piiniennictwem.

Powyzsze  uwagi  podalam  z  obowiazku  recenzenta.   By6  moze  b?da  one  pomocne  przy

przygotowywaniu ewentualnych publikacji lub beda inspiracj a cia Doktorantki do prowadzenia

dalszych badah  w tej  tematyce.  Pragn? jednck podkre§li6, Ze uwagi te w Zadnym stopniu nie

obnizaja warto§ci ocenianej niezwykle interesujacej i wainej pracy badawczej, jaka podj?1a  si?

przeprowadzi6 i przedstawi6 w formie pracy doktorskiej lek. med. Lilianna Kolodziej-Spirodek.

Warto§6  tej  pracy  polega  bowiem  na  starannym  zaplanowariu  zagadnienia  badawczego,

suniiennym  wykonaniu  badari  i  starannym  przeanalizowaniu  wynik6w,  przejrzyst)rm  ich

przedstawieniu     i     warto§ciowym     przedyskutowaniu     z     uwzgl?dnieniem     dost?pnego

pisnriennictwa.
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W  podsumowaniu  uwazam,  Ze  roxprawa  doktorska  lek.  med.  Lilianny  Kolodziej-Spirodek

spehia fomalne wymagania okreslone  w ustawie   o  stopniach naukowych  i tytule naukowym,  w

zwiapku  z powyzszym przedkladan Wysokiej  Radzie  ds.  Stopni  Naukowych  w  dyscyplinie  nauki

medyczne   Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o  dopuszczenie lek.  Lilianny Kofodziej-

Spirodek do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Jednoczesnie   zwracam   si?   do   Wysokiej   Rady   ds.   Stopni   Naukowych      Uniwersytetu

Medycznego  w Lublinie  z wnioskiem o wyr6inienie przedstawionej do recenzji  rozprawy doktorskiej

lek. ned. Lilianny Kolodziej-Spirodek.

Prof. dr hab. med. Danuta Owczarek
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