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REcENzJA
rozprawy doktorskiej lek. Pauliny Terleckiej pod tytułem:

'Ocena częstości występowania zaburzeń geneĘcznych o charakterze predykcyjnym u chorych
na różne typy patomorfologiczne rako płuca'

Tematyka badań icele rozprawy
Rozprawa doktorska Pani Pauliny Terleckiej to autorskie opracowanie naukowe, w

którym Autorka zwróciła swoją uwagę na choroby nowotworowe, które stanowią drugą w
kolejności przyczynę zgonów w Polsce, po chorobach układu krążenia, odpowiadając za około

30% zgonow. Należy podkreślić, że choroby nowotworowe stanowią narastający problem

zdrowotny i społeczny, a tym samym posiadający silne oddziaływanie ekonomicłne. Zjawisko to
jest ściśle powiązane ze stylem życia obecnego społeczeństwa oraz z faktem wzrostu średniej

długości życia, która w ciągu ostatnich 150 lat wzrosła o około 40 lat i obecnie waha się w
granicach 78 lat, nie uwzględniając płci. Pomimo szeregu lat badań w kierunku poznania

molekularnych podstaw procesu nowotworzenia, to zrozumienie procesu transformacji
nowotworowej ciągle pozostaje ogromnym wyzwaniem dla nauki, z raĄi na heterogenność

zmian metabolicznych; jednakże, nie jesteśmy bezbronni, ponieważ realizowane liczne prace

badawcze przynoszą pozytywne rezultaty w formie innowacyjnych metod diagnostyki i terapii,
pozwalających (w niektórych przypadkach) na skuteczną terapię chorób nowotworowych. W

szczególności powiązanie innowacyjnych metod opartych na tzw. celowanej terapii
przeciwnowotworowej oraz zaawansowanej diagnostyki otwiera drogę do tzw.

spersonalizowanej terapii, w ramach działań pod wspólną nazwą 'spersonalizowanej medycyny',

Działania Autorki wpisują się w najnowsze trendy naukowe, a w przedstawionej do oceny pracy

zamieszczono wyniki prac badawczych skierowanych na ocenę metod diagnostycznych w

kierunku wykrycia zmian genetycznych w komórkach nowotworowych raka płuca, jako

potencjalnych charakterystycznych cech w prognozowaniu rozwoju/progresji i terapii choroby

nowotworowej. Należy podkreślić, że podjęte działania to ambitne zamierzenia, które

skierowane są na złożone zjawisko, jakim jest ogromna heterogenność zmian w obrębie
komórek nowotworowych, a przede wszystkim zmiany związane z niestabilność informacji
genetycznej, czego przejawem są liczne reorganizacje informacji genetycznej. Obserwowana,
heterogenność jak i kompleksowość zmian w obrębie komórek nowotworowych wymusza tzw.

indywidualne podejście, tj. analizę poszczególnych zmian genetycznych w poszczególnych

przypadkach chorobowych i traktowania ich jako indywidualnych problemów naukowo-

terapeutycznych. Aby sprostać wymogor,n 'personalizacji' w terapii, jednym z kluczowych działań
jest diagnostyka na bazie, której może byś podjęte właściwe postępowanie medyczne, Autorka
za cel swoich prac wzięła tzw. profilowanie zmian genetycznych na poziomie DNA jak i mRNA, w
nowotworach NDRP (niedrobnokomórkowy rak płuca). Zasadniczym celem analitycznym był gen

MET kodujący białko będące białkiem receptorowym o aktywności kinazy tyrozynowej, a przede r{
wszystkim wykrycie zmian genetycznych w obrębie tego genu i korelacja zmian na poziomie

molekularnym z aspektami klinicznymi i demograficznymi, w kontekście spersonalizowanej #
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terapii.

tech n iki

o becn ie

posiada

pani paulina Terlecka zastosowała szereg technik w zakresie biologii molekularnej, jak

pCR (qpCR, RT-pcR czy RT-qpCR), FlsH oraz najnowsze podejŚcie analityczne NGS, które

'święcitriumfy'w zakresie nowoczesnej diagnostyki medycznej, co wskazuje Że Autorka

doskona le opanowany wa rsztat eksperymenta lny.

Ocena pracy
przedstawione do oceny opracowanie to zestaw wieloautorskich prac naukowych, które

ukazały się w czasopismach naukowych o charakterze międzynarodowym. W skład roZPraWY

doktorskiej weszły cztery prace naukowych opublikowane w czasoPismach: Scientific RePorts,

Journal of personalized Medicine,żx - Oncology in Clinical Practice, W trzech Pracach Autorka

jest pierwszym autorem, co jest wskazaniem że Doktorantka aktywnie uczestniczyła we

wszystkich etapach realizacji zadań naukowych, począwszy od realizacji zasadniczYch działań

analitycznych i wykonanie znacznej części eksperymentów, redagowanie manuskrYPtu, co

wskazuje na kluczowy udział Doktorantki w realizacji wszystkich prac naukowych (potwierdzone

w przedłożonych oświadcze'niach autorów). Opracowanie zostało zaopatrzone autorskim

wstępem; zawiera, cel pracy, materiały i metody, wyniki w formie zamieszczonych Publikacji,

podsumowanie, streszczenie, literaturę wrazze spisem tabel i rycin.

pierwsza część opracowania to autorski wstęp tworzący obraz tematyki naukowej, w

której Autorka się porusza. Zasadniczym tematem jest rak płuca, a opracowanie podnosi szereg

kwestii dotyczących epidemiologii, kliniki jak i aspektów biologii raka płuca. l tak, Autorka

przybliżyła aspekt epidemiologiczny, wskazując że rak płuca odpowiada za Ż7% wszystkich

zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce. Następnie, Autorka wskazała na czynniki

ryzyka,jak czynniki środowiskowe/ a przede wszystkim palenie papierosów, ale takŻe wskazując

na oddziaływania synergistyczne jak wpływ azbestu czy radonu, a wpływ palenia paPierosów,

oraz pojawienie się e-papierosów. Duży nacisk Autorka położyła na czynniki genetYczne,

uwypuklając role zmian genetycznych w obrębie tzw. protoonkogenów, w szczególnoŚci

wskazała, że w nie-drobnokomórkowym-raku-płuca - NDRP dominują mutacje w takich genach

jak: Tp53 czy CDKN2A. W dalszej kolejności, Autorka zwróciła swoja uwagę na diagnostykę raka

płuca, poprzez analizę obrazu klinicznego, badania obrazowe, diagnostykę inwazYjną i

patomorfologię oraz diagnostykę laboratoryjną. Autorka dostarczyła takŻe bardzo wyczerpującą

klasyfikację patomorfologiczną oraz klasyfikację stopni zaawansowania raka płuca, JednakŻe,

zasadnicza część wstępu to ,ustosunkowanie się do diagnostyki w kwalifikacji ChorYCh dO

spersonalizowanego leczenia .NDRP, uwzgl.ędniając zmiany w genach EGFR, ALK czY ROSI;

zwróciła ona uwagę także na inne zestawy markerów genetycznych jak BRAF, RET, NTRK7-3

HERA2, KRAS, czy przede wszystkim MET, ktory był jednym z zasadniczych celów badawczych

Doktorantki. ponadto, Doktorantka uwzględniła także zmiany w poziomie białka PDL1, które jest

celem w immunoterapii. W końcowej cześć, Autorka poświeciła znaczną czeŚĆ wstępu leczeniu

NDRp, a przede wszystkim spersonalizowanym metodom, korelując wyniki diagnostYczne W

zakresie poszczególnych markerów, czy to genetycznych czy białkowych, cze$o rezultatem są

ryciny #L i z,schematycznie opisujące strategię spersonalizowanej terapii. Scharakteryzowała t
ona także inne klasyczne metody leczenia wraz z ich oceną, Podsumowując, Autorka E
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przygotowała bardzo obszerny wstęp, będący opracowaniem stanu wiedzy na temat raka płuca

- przede wszystkim NDRP, opisując kluczowe aspekty związane z diagnostyką i leczeniem.

Opracowanie to wskazuje, że Autorka posiada gruntowną wiedzę, co pozwala Jej na krytyczne

podejście do problemu, co jest kluczowe dla kreatywnej pracy naukowej.

Druga część opracowania to zamieszczone cztery publikacje naukowe; w tym, pierwsza do której

chcę się odnieść to publikacja w czasopiśmie Journal of Personalized Medicine. Publikacja ta jest

opracowaniem przeglądowym i stanowi kontynuację zaprezentowanego wstępu w pracy

doktorskiej, skupiając uwagę wyłącznie na genie kodujący białko MET, będące białkiem

receptorowym o aktywności kinazy tyrozynowej (ang. Mesenchymal-Epithelial Transition

Factor|. W zaprezentowanej pracy Autorka opisała mutacje w genie MET, metody diagnostyczne

oraz rolę mutacji w kontekście terapii, które mogą mieć zastosowanie u chorych na NDRP;

dokonana 'meta-analiza' wskazała jednoznacznie, że diagnostyka molekularna w obrębie genu

MET niesie w sobie wysokie wartości predykcyjne, sugerując że powinna być rutynowo
stosowana u chorych na NDRP, co stanowi wysoką wartość dodaną w kontekście opracowania
innowacyjnych terapii spersonalizowanych. W pracy tej, pomimo ogromnego bagażu informacji

klinicznych, Autorka także zawarła informacje na temat zmian genetycznych w obrębie genu

MET; Doktorantka skupiła swoją uwagę przede wszystkim na zaburzeniach w dojrzewaniu pre-

mRNA (zaburzenia w obróbce w rejonie intronu 13 i 1,4 oraz zaburzenia w obrębie eksonu ].4 -
'skipping mutations", METex14'), które zostały zidentyfikowane jako zmiany genetyczne

prowadzące do utraty domeny CBL, odpowiedzialnej za regulację ilości białka w komórce, a brak

domeny CBL jest odpowiedzialne za pojawienia się nadmiarowej ilości białka MET i aktywację

szlaku kinaz MAP. Jednakże, nasuwa się pytanie czy są te jedyne zmiany, które mogą

powodować takowy fenotyp; np. pojedyncze mutacje mogą prowadzić do aktywacji białka,

zmiany zwane 'gain-of-function'a doskonałym przykładem jest białko RAS. W związku ztym czy
znane są Doktorantce inne aberracje w obrębie białka MET prowadzące do jego aktywacji i czy

można je wziąć pod uwagę jako czynniki predykcyjne w terapii raka płuca.

Kontynuacją tematyki związanej z białkiem MET podjętej w opracowaniu przeglądowym

są dwa opracowania w zakresie tzw. 'case reports', które ukazały się w czasopiśmie Oncology in

Clinical Practice. Początkowo, Doktorantka przeprowadziła analizę w kierunku identyfikacji
jakościowej i ilościowej genu MET wykorzystując materiał badawczy uzyskany od pacjentki, u

której zdiagnozowano NDRP; Doktorantka przeprowadziła analizę NGS (na bazie D\lA i RNA)

analizując 52 geny związane z rozwojem nowotworów w formie guzów litych, identyfikując

między innymi w obrębie genu MET tzw,'skipping mutation" - METex14; obserwacja ta została

także potwierdzona analizą RT-qPCR. Na bazie obserwacji klinicznych oraz przebiegu terapii,
Doktoranta dokonała analiz korelacyjnych, wskazu jąc że zastosowanie immunoterapii w formie
pembrolizumabu u chorych z mutacją METex14, w szczególności w przypadku gdy wykazano

wysoki poziomu białka PD-LI w komórkach nowotworowych, może być podejściem skutecznym.

Obserwacja ta otwiera drogę do podjęcia badań klinicznych w kierunku opracowania terapii cĘ
skojarzonej opartej na immunoterapii i inhibitorach kinazytyrozynowej MET. 
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W dalszej kolejności Doktoranta rozszerzyla prace badawcze i przeprowadziła analizę

przesiewową w kierunku identyfikacji zmian genetycznych w obrębie genu MET, wykorzystując

materiał biologiczny pobrany of 26 pacjentów chorych na gruczołowego raka płuca. Co ciekawe,

nie zidentyfikowała mutacji METex14, ale analiza F|SH wskazał na możliwośĆ amplifikacji genu

MET w obrębie badanego materiału; wykorzystując analizę qPCR, Doktorantka wskazała, że L)

57% chorych zanotowano amplifikację genu MET w materiale genetycznym, a dodatkowa

analiza poziomu mRNA wykorzystując RT-qPCR wskazała na podwyższąną ilość mRNA,

pozytywnie korelując z danymi qPCR. Należy podkreślić, że wykonany zestaw analiz to doskonały

przykład zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych, które mogą przynieŚĆ pozytywne

rezultaty w badaniach predykcyjnych. W tym miejscu chciałbym się zapytać, jak Doktorantka

odniosła by się do tzw. 'ekspansji analitycznej/diagnostycznej' w zakresie biologii białka MET,

tzn. czy można zastosować analizy w kierunku detekcji poziomu białka MET oraz aktywacji

szklaków sygnałowych jak na przykład kinazy MAP. Analizy na poziomie DNA czy mRNA,

zapewne przyno§zą interesujące wyniki, ale to białko jest zasadniczym elementem kształtującym

metabolizm komórki; należy podkreślić, że amplifikacja genu na genomie nie zawsze związana

jest z podwyższoną jego ekspresją i syntezą białka, a co więcej, nawet podwyższona ilośĆ mRNA

nie warunkuje większego poziomu białka w komórce; fakt ten jest związany z tym, że ekspresja

znacznej części mRNA w komórkach eukariotycznych jest regulowana na poziomie translacji, a

tym samym pewna frakcja mRNA w określonych warunkach może być w formie 'uśpionej' i nie

wykorzystywanej przez maszynerię translacyjną. W kontekście tych danych, ciekawy jestem czy

jest możliwe przeprowadzenie przesiewowej analizy z wykorzystaniem techniki 'western

blotting', która mogłaby wskazać na zmiany ilościowe białka MET (czy także jego aktywację -
detekcja formy fosforylowanej), niezależnie od fluktuacji genetycznych, które mogą ale nie

muszą mieć wpływ na biologię białka MET. Podsumowując, jak wynika z analiz podjętych przez

Doktorantkę, zastosowanie nowych, bardziej precyzyjnych technik analitycznych, RT-qPCR vs

FlsH, może przynieść nowe zaskakujące wyniki, jednoznacznie wskazując, że wynik

diagnostyczny jest zależny od zastosowanej metody. W tym kontekście nasuwa się dodatkowe

pytanie, czy były rozpatrywane inne podejścia analityczne, które mogły by wnieść dodatkowe

informacje na temat zmian genetycznych w obrębie genu MET, np, analiza sekwencji DNA w

kierunku określenia plimorfizmu w obrębie sekwencji kodującej białko MET, czy zmiany

sekwencji mRNA w obrębie 5'UTR czy 3'UTR; analizy te mogĘ by dopełniĆ obraz związany z

fluktuacjami genetycznymi genu MET na poziomie mRNA, w analizowanym materiale

biologicznym.

W zakres realizowanych prac badawczych Doktorantki weszły także analizy molekularne

i ich ocena w kontekście innych'metod diagnostycznych, w korelacji z terapią chorych, u których

zdiagnozowano NDRP. Doktorantka skupiła się na takich genach jak ALK i ROS7, wykorzystując

technikę RT-qPCR vs takie analizy jak FISH, NGS czy lHC, a wyniki zostały opublikowane w

czasopiśmie Scientific Reports, Analizy Doktorantki wskazały, że technika RT-qPCR jest skuteczną

analizą, jednakże brak było LOO% korelacji z innymi analizami, wskazując na 'pozorną'

zawodność metody RT-qPCR w pewnym zakresie analiz, tzn. obecność wyników z grupy 'false-

positive' lub 'false-negative'. W konsekwencji, Doktorantka wskazała że zastosowana metoda
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posiadani organiczoną czułość w kontekście detekcji zmian genetycznych w obrębie badanych

genów; w przeprowadzonej dyskusji wskazała, że znaczenie może mieć jakość materiału

genetycznego. W tym miejscu po części przyznaję rację Doktorantce, ale chciałbym podkreŚliĆ,

że z punktu widzenia czułości techniki PCR per-se, analiza ta należy do najbardziej czułych metod

diagnostycznych w biologii molekularnej, pozwalając na detekcję zmian genetycznych w formie

mutacji pojedynczych nukleotydów w DNA czy RNA; ale, faktycznie, jakość analizy zależy przede

wszystkim od jakości uzytego materiału genetycznego, a ma to kluczowe znaczenie w analizie

jakościowo-ilościowej mRNA za pośrednictwem RT-PCR. W związku z tym, w Świetle

poczynionych obserwacji i użytego materiału badbwczego, czy Doktorantka widzi możliwoŚci

udoskonalenia podejścia analitycznego na bazie RT-qPCR. Co ważne, analizy diagnostyczne

Doktorantki zostały także skorelowane z terapią chorych z zaawansowanym NDRP wskazując, że

wykorzystanie terapii celowanej, czy to w formie immunoterapii czy inhibitorów kinaz

tyrozynowych u pacjentów ze zdiagnozowanymi zmianami genetycznymi w obrębie genów AIK i

RoS1 znacząco wydłuża przeżycie chorych, w przeciwieństwie do braku spersonalizowanego

leczenia chorych u których wykryto korzystne czynniki predykcyjne ale zastosowano klasyczną

chemioterapię; wyniki te jednoznacznie wskazują na ogromne korzyści i potencjał w synergii

diagnostyki mole ku la rnej i tera pii celowa nej.

Ostatnim elementem opracowania jest podsumowanie, którym Doktorantka dokonała

syntezy otrzymanych wyników, wskazując na fakt iż obecnie analizy genetyczne o charakterze

predykcyjnym stanowią kluczowy element w innowacyjnej spersonalizowanej terapii raka płuca,

a zastosowanie metod molekularnych jak techniki PCR czy NGS otwierają nowe możliwoŚci

diagnostyczne.

Wniosek końcowy
Przedstawiona do oceny praca doktorska to autorskie opracowanie naukowe lek. Pauliny

Terleckiej, które spełnia standardy stawiane opracowaniom tego typu. Stwierdzam, Że

przeprowadzone analizy w zakresie molekularnej diagnostyki genetycznej wraz z korelacją

terapii chorych u których zdiagnozowano różne typy patomorfologiczne raka płuca przyniosły

oryginalne wyniki naukowe i wnoszą wartość dodaną, która w znaczący sposób rozszerza naszą

wiedzę na temat zastosowania innowacyjnych terapii celowanych w połączeniu z diagnostyką

molekularną. Doktorantka posiada profesjonalny warsztat naukowy w zakresie analiz
genetycznych, co czyni Ją osobą która może podjąć ambitne zadania naukowe. Podsumowując,

rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art.].3 Ustawy z dnia t4 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i,tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z
żoI7 r, poz,L789 ze zm.| w związku z art,L79 ust.]. i 2 ustawy z 3 lipca żOL8 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. żO18 poz,1,669) i wnoszę
do Rady Naukowej ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych, Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, o dopuszczenie Pani lek. Pauliny Terleckiej, do dalszych etapó
p rzewod u dokto rskiego.
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