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Ocena rozprawy doktorskiej lek. Szczepana Pabisia pt.: ,,Analiza szlaku

kynureninowego u pacjent6w z lagodnym rozrostem gruczolu krokowego oraz

towarzyszqcym mu przewtektym zapaleniem prostaty, poddanych leczeniu

zabiegowemu z powodu dolegliwo9ci ze strony dolnych drog moczowych (LUTS) ".

Zar6wno tagodny rozrost gruczolu krokowego, jak teZ przewlekle zapalenie prostaty,

to tematy istotne z nie tylko z punktu widzenia klinicysty, bowiem stanowiq one niemal

potowg ambulatoryjnych porad urologicznych oraz okolo 40% hospitalizacji na oddzialach

urologii, ale tak2e patofizjolog6w, a przede wszystkim samego pacjenta - mqilczyzny

najczgsciej po 50-tym roku zycia. Dane literaturowe szeroko wskazujq na zaanga2owanie

uktad6w hormonalnych, czynnikow egzogennych orcz ukladu immunologicznego w

patofizjologii obu schorzefi. Prostata, podobnie jak inne narzqdy (elito, ptuca) uwazana

jest za organ immunokompetentny. Stala obecno6c limfocytow, makrofagow warunkuje

wysokq reaktywno6c wobec innych ukladow metabolicznych w tym kinureninowego.

Przemiany tryptofanu szlakiem kinureninowym od wielu lat znajdujq sig w centrum

zainteresowania licznych badaczy. Z powodu ,,wszechobecnosci" kinurenin w kom6rkach

organizmu zwiqzki te odgrywajq niezwykle wahnq rolq w utrzymaniu homeostazy

og6lnoustrojowej, a zaburzenia w ich metabolizmie mogq skutkowac licznymi

schorzeniami.

W Swietle przytoczonych powyzej danych uwaZam, 2e wybor tematu pracy

doktorskiej jest w petni uzasadniony.

Rozprawa doktorska ma klasycznq strukturq, zawiera 98 stron, 8 rycin, 12 tabel oraz

wykaz az 305 pozycji piSmiennictwa.

We wstqpie Autor w przystqpny, syntetyczny spos6b na 11 stronach, podal aktualne

dane z pi5miennictwa dotyczqce fizjologii i patologii gruczolu krokowego. Szczegolnq

uwagQ poSwiqcitlagodnemu rozrostowi oraz przewleklemu zapaleniu prostaty.W kolejnym

rozdziale Doktorant opisal zaangalowanie ukladu immunologicznego w opisane powyzej

procesy, zwrociN uwagQ na immunokompetentno5c gruczolu krokowego. Nastqpna czqS6

dotyczy enzymatycznych przemian tryptofanu szlakiem kinureninowym, ktory zostal w



czytelny sposob przedstawiony graficznie. Autor swoje zainteresowania zogniskowal na

dwoch metabolitach tryptofanu kinureninie, kt6ra zapoczqtkowuje caty szlak

metaboliczny tryptofanu i jest kluczowym 2rodlem kolejnych zwiqzkow oraz kwasie

kynureninowym, ktory od wielu lat jest w centrum zainteresowania l icznych grup

badawczych w tym takze Pana prof. Tomasza Kockiego. Doktorant zamieScil l iczne

informacje dotyczqce przemian enzymatycznych tryptofanu, opisal udzial enzym6w

biorqcych udzial w regulacji stqzen kinurenin: 2,3-dioksygenazy tryptofanowei oraz 2,3'

dioksygenazy indolowej, podal tak2e czynniki, ktore modulujq aktywno6c tych enzymow

oraz konsekwencje ustrojowe. W dalszej czqsci rozdzialu zatytulowanego ,,|Alsfqp" Autor

skoncentrowal swojq uwagg na kinureninie, opisat jej przypuszczalny wplyw na prawidtowe

procesy zachodzqce na poziomie komorkowym oraz podkre5lil udzial tego zwiqzku w

modulowaniu aktywnoSci ukladu immunologicznego na drodze modulowania aktywnoSci

receptora arylowo-wqglowodorowego (AhrR). Kolejny podrozdzial ,,Wstqpu" dotyczy

kwasu kynureninowego. Autor szczegolowo scharakteryzowal len zwiqzek pod wzglgdem

aktywnoSci farmakologicznej, opisat efekty dzialania zar6wno w oSrodkowym ukladzie

nerwowym, jak te2 w tkankach obwodowych. Doktorant zwr6cil uwage na szerokie

spektrum aktywno5ci biologicznej kwasu kynurenowego, jego udzial w schorzeniach

neurologicznych, kardiologicznych, gastroenterologicznych, onkologicznych a takze

zdolno6ci oddziatywania na uklad immunologiczny.

Tak skonstruowany rozdzial uzasadnil celowo6i podjqtych badafi - cel pracy zostal

ujgty w pigciu punktach. Pierwszy dotyczyl oceny stq2enia tryptofanu i jego dw6ch

metabolitow kinureniny i kwasu kynureninowego w osoczu pacjentow z lagodnym

przerostem stercza, poddanych zabiegowi resekcji tego gruczolu. W drugim punkcie Autor

zaplanowal okreSlic zale2no6ci jaki wystqpujq pomigdzy ocenianymi zwiqzkami w tkance

stercza u pacjent6w z Nagodnym rozrostem gruczotu krokowego z oraz bez przewlektego

zapalenia prostaty. Trzeci punkt obejmowal pomiar stqzenia tryptofanu i jego wybranych

metabolit6w w osoczu tych samych pacjentow jak w punkcie drugim z uwzglgdnieniem

procesu zapalnego. W kolejnym etapie Doktorant zaplanowat ocenq korelacji pomiqdzy

metabolitami tryptofanu w osoczu oraz tkance prostaty. Ostatnim krokiem byla ocena

zalezno$ci ocenianych zwiqzk6w w tkance gruczolowej, a stq2eniem osoczowego PSA w

opisanych powyzej stanach chorobowych.

Na kolejnych sze6ciu stronach zostal przedstawiony rozdzial zatytuNowany: ,,Material

i metodf'. Autor scharakteryzowal poszczegolne grupy pacjentow zakwalifikowanych do

badar'r (zostala uzyskana zgoda Lokalnej Komisji Bioetycznej).



W czqsci dotyczqcej pozyskiwania materialu badawczego Doktorant wskazal, 2e

grupQ badanq stanowili pacjenci w wieku 52-83 lata, z kolei grupq kontrolnq osoby w wieku

17-39 lat. Niewqtpliwie, tak du2a rohnica mo2e wprowadzac istotne trudno6ci

interpretacyjne, wyciqganie nieuprawnionych wnioskow, bowiem wtaz z wiekiem ro6nie

aktywno$6 ukladu kinureninowego, co skutkuje wzrostem stgzen zarowno w tkankach, jak

tez w surowicy metabolitow tryptofanu. Tak na marginesie, sam Doktorant wspomnial o tej

zaleZnoSci we wstqpie swojego opracowania na str.25.

Zabraklo mi takze szerszych informacji o kryteriach wykluczenia, przyktadowo:

pacjenci z przewleklq chorobq nerek, zaburzeniami gospodarki wgglowodanowej itp.,

bowiem w tej grupie chorych dochodzi do ewidentnej aktywacji szlaku kinureniowego.

W dalszej czqsci Doktorant zamieScil informacje dotyczqce zar6wno

wykorzystywanej aparatury badawczej, uzytych w analizach odczynnikow chemicznych,

jakte2 opisat techniki pomiarowe. Na uwagQ zastuguje pedantyzm z jakim potraktowal

prezentacjg metody chromatograficznego oznaczania tryptofanu i jego metabolitow.

Rozdzial koriczy opis analizy statystycznej, ktora zostata wykorzystana do oceny

uzyskanych danych.

,,Wyniki' - calo5c tego rozdzialu mieSci siQ na kolejnych dziewigciu stronach

zawierajqcych tekst, ktory wspierany jest czterema podwojnymi wykresami oraz

dwunastoma tabelami.

Mam uwagq dotyczqcq wynikow zamieszczonych w tabelach, ktore przedstawiajq

stq2enia tryptofanu oraz jego metabolitow w szlaku kinureninowym. Dane przedstawiono

w postaciwarto6ci Srednich, odchylenia standardowego, mediany oraz wartoSci minimalnej

i maksymalnej. Co mial na celu powy2szy zabieg? W pierwszej kolejnoSci uzyskane wyniki

winny by6 poddane analizie testem Shapiro-Wilka (o czym napisat Autor w czq6ci

dotyczqcej opisu analizy statystyczne), a nastqpnie po uzyskaniu odpowiedzi, czy mamy

do czynienia z rozkNadem normalnym, czy te? nie, wyniki powinny byc przedstawione jako

mediana, warto$c minimalna i maksymalna dla danych rozkNadu, ktory nie odpowiada

rozkfadowi normalnemu lub wartosc Sredniq i odchylenie standardowe dla rozkladu

normalnego. Umieszczenie wszystkich informacji wprowadza pewien statystyczny

nieporzqdek, co moze skutkowac utrudnieniem dalszych analiz. Tym bardziej powyZsza

uwaga ma swoje uzasadnienie, 2e w ostatniej kolumnie w tabelach Autor umie5cit warto56

,,p", ktora zostata odczytana na podstawie testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya

(informacjq o nim podano jedynie w podrozdziale 3.6 str. 37), a opis wynikow jest bardzo

skr6towy, wrQcz encykloPedYcznY.



Przedstawione ryciny w tej czqSci oceny statystycznej sq zrozumiale i czytelne,

analiza statystyczna prawidNowa, ten element opracowania nie budzi wqtpliwosci. Wydaje

siq, 2e przedstawienie danych dotyczqcych stgzei ocenianych zwiqzkow w tkance

gruczolu krokowego w formie graficznej, tak jak to poczyniono w surowicy, znakomicie

zwigkszyloby czytelno6c prezentowanych wynikow. Podobna ,,graficzna" sugestia dotyczy

takze oceny korelacji pomiqdzy stg2eniami tryptofanu i jego metabolitow w surowicy, a

zmianami stq2efi w tkance gruczolu krokowego , czy le2 PSA.

Mam uwagq dotyczqcq pewnego sformulowania, ktore wielokrotnie pojawia siq w

opracowaniu doktorskim. Z pewnoSciq nale|y unikad okre5lenia "poziom" tryptofanu, czy

kinureniny, kt6ry u|yly zamiast "stqZenie" nalezy do Zargonu. Natomiast jest poprawny w

takich frazach, jak: stgzenie utrzymuje siq na (akim6) poziomie, stg2enie osiqga poziom

graniczny itd.

Jeszcze jedna, drobna sugestia dotyczqca nomenklatury, ot62 przy opisie stqzen w

momencie gdy podajemy wartoSciw molach, je6li objqto6d przeliczeniowa dotyczy litra (tak

jak to Doktorant prawidlowo opisal na rycinach) nie ma koniecznoSci podawania objgto6ci,

bowiem w domy5le jest zawsze litr ,,pM lub pM/L", z kolei, gdy warto5c molowa podawana

jest na gram tkanki, wtedy nie powinno uZywac siq duzej litery,,pM/l9", a zapis powinien

wyglqdac nastqpujqco:,,pmol/9".

,,Dyskusja" zalmuje kolejnych dwana6cie stron, gdzie Doktorant omawia wyniki

wNasne i konfrontuje je z dostqpnymi danymi. Autor wykazal sig dobrq znajomoSciq

omawianych zagadnien, swobodnie porusza siq w tematyce rozprawy. Pomimo dosyd

zlo2onych, trudnych pod wzglqdem interpretacyjnym wynikow wlasnych badan Doktorant

z powodzeniem ,,broni" swoich koncepcji. Autor ma SwiadomoSd pewnych ograniczeh,

ktore wptywajq na koncowe wnioski. Wydaje siq, 2e istotna czq56 opisowa dotyczqca

przewleklego zapalenia gruczolu krokowego powinna byl z tej czqsci rozprawy byd

p rze n ies i o n a d o r ozdziaNu zatytulowa n eg o,, Wsfqp".

Szczegotowe rozwaZania zostaly zakoficzone o5mioma wnioskami, w mojej ocenie

wniosek czwarty zostat sformulowane zbyt odwa2nie. Nie do kor'rca jestem przekonany,

czy ocena aktywno5ci IDO (na podstawie stosunku KYN/TRP) moZe byc markerem

procesu zapalnego w obrgbie gruczolu krokowego - jak to zasugerowal Doktorant (str.53)

oraz wniosek 4. Moje obawy spowodowane sq wybitnie niskq specyficzno5ciq tego

parametru, bowiem aktywnoS6 IDO ro5nie we wszystkich stanach zapalnych, niezaleZnie

od etiologii (bakteryjna, wirusowa, grzybicza), w licznych schorzeniach o96lnoustrojowych,

praktycznie dotyczqcych kazdego narzqdu, w chorobach rozrostowych itp. Wydaje siq, Ze

dobry marker, to parametr, kt6ry dedykowany jest do okre6lonego narzqdu, a raczej jego
4



dysfunkcji. Z pewnoSciq, PSA spetnia definicjq takiego parametru wobec gruczolu

krokowego, jest znakomicie bardziej specyficzny, ni?lDO, KYN, czy KYNA.

Podobna sytuacja ma miejsce Wzy wniosku 6, gdzie Doktorant powiqzat obni2one

stqzenie tryptofanu w surowicy pacjent6w z lagodnym rozrostem prostaty i

wspolistniejqcym stanem zapalnym z zaburzeniami nastroju w tym depresji. W pracy nie

oceniano stanu emocjonalnego pacjentow, nie przeprowadzono analizy testow

wskazujqcych na obni2ony nastr6j, zatem s4 to jedynie teoretyczne rozwalania, kt6re

oczywiscie moge byc czynione w rozdziale zatytulowanym ,,Dyskusja", jednak nie powinny

znale26, siq we wnioskach, ktore wynikajq z przeprowadzonych badan.

Dokladnie ten sam tok my5lenia uzylbym Wzy wniosku 7 , gdzie Autor stwierdzil, 2e

podwyZszone stg2enie metabolit6w tryptofanu w tkance gruczolu krokowego moZe

wptywad na inicjacjq zmian w gruczole krokowym w kierunku karcynogenezy - nie

przeprowadzono w tym kierunku jakichkolwiek badafr, a zaproponowany schemat

mySlenia oparty jest przede wszystkim na dostqpnej literaturze.

Tym nie mniej, poczynione ptzeze mnie powy2ej uwagi stanowiq niewqtpliwie

element do dyskusji, ktory z pewnoSciq Doktorant rozwinie w czasie obrony swojej

rozprawy.

W mojej ocenie praca jest bardzo interesujqca, posiada duLy potencjal badawczy.

Poniewa2 szlak kinureninowy jest bardzo dynamicznym metabolicznie uktadem,

niewqtpliwie bezpo6redni pomiar aktywnoScienzym6w uczestniczqcych w przemianach na

poszczeg6lnych etapach degradacji kinureniny (mam na mySli ocenQ ekspresji bialek i

gen6w) bylby bardzo interesujqcq kontynuacjq tematu. Z pewnoSciq, Doktorant moglby

uzyskad odpowied2 na liczne pytania, ktore pojawity sig w trakcie realizacji obecnego

projektu.

Chcialbym podkreSlic, 2e powy2sze sugestie absolutnie nie umniejszajq w

jakimkolwiek punkcie warto6ci i poziomu ocenianej rozprawy, sq w du2ej mierze bardzo

indywidualnym spojrzeniem na pracg Doktoranta,

Przedstawionq mi do oceny pracQ oceniam pozytywnie, jest cennym osiqgniqciem

Autora, niewqtpliwie posiada obok walor6w teoretycznych takze pewne znaczenie

praktyczne. Uwa2am, 2e odpowiada ona wymogom stawianym dysertacjom doktorskim.

Dlatego tez wnoszQ do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauki

Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek. Szczepana Pabisia

do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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