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Przedstawiona do oceny praca dotyczy ważkiego problemu jakim są nowotwory
skóry, stanowiące pO\Nażny problem społeczny i ekonomiczny. W ostatnich
latach obse rwujemy znaczący wzrost liczby zachoroW3J1 w Po lsce, wyn i kający
m.in . z częstego korzystania z solariów i łatwości przemleszcza111a S H; do
gorących stref klimatycznych przez okres całego roku .
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Oceniana praca liczy 107 stron wydruku komputerowego, w tym na 9 stronach
zostały
164
pozycje
plS1TI1ennictwa
źródłov.,1ego
zestawionych
i monograficznego. Wyniki badań własny.ch zestawiono w 9 tabelach i 38
rycinach. Autor dzieli pracę w sposób klasyczny na 9 dz i ałów obejmujących:
wstęp z przeglądem p i śmiennictwa, założen i a i cele pracy, materiał
i metody,
dyskusję, wni oski, wy m ie ni one wyżej
wyn iki badań i ich omówienie,
piśmiennictwo oraz streszczenie w języku polskim i angielsk im. W załącznikach
przeds tawiono kartę pacjenta, kaltę kwa lifikacji do zabiegu, a n k i etę do
znieczulenia miejscowego, kartę przyjęcia pacjenta do Szpitala, oświadczenia,
zgodę na zab ieg ope racyjny, i ns t rukcję po s tę powania z materiałem pobranym
do badań oraz inst rukcję postępowania z wynikami badań hi stopatologicznych.
Ws t ęp

w sposób zwięzły, ale przy tym wyczerpujący omawia
współczesny stan wiedzy na te mat guzów skó ry. Skóra stanowi najw i ększy
2
narząd człow i eka, zajmuje powierzchnię 1.5-2 m , ajej masa wynosi 4-6 kg.
Skóra składa się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek
sk łada się z keratynocytów i tworzy warstwy podstawną, kolczystą, ziarn i stą
i rogOVlą. Melanocyty, komórki Langerhansa - uczestniczące w reakcjach
immunologicznych oraz komórki Merkla, wolno adaptujące się receptory czucia
to kolejne skJadowe nas kórka . W skórze właściwej zbudowanej z tkanki łącznej
z wł óknami kolagenowym i typu I i III oraz wł ókn a m i sprężysty m i z n aj d uj ą się
fibroblasty, rnastocyty, e lementy morfotyczne krwi , naczyn ia krwionośne
i \vlókna nerwowe. Morfolog icznie wyróżnia s i ę w niej warstwę brodawkową,
graniczącą z naskó rkiem, podbrodawkową oraz siateczkową. \V skórze znajdują
się także przydatki skórne, do któ rych zaliczamy gruczoły łoj owe , potowe oraz
mieszki włosowe, włosy i paznokcie. Tkankę podskórną sta nowi tkanka
tłuszczowa i łączna. Każda z opisanych struktur może być punktem rozwoju
nowotworu skó ry. Skóra spełnia wie le funkcji, jedną z najważniejszych jest
ochrona przed promieniowaniem UV. Procesy fotostarzenia i uszkodzen ia skóry
pracy

przez prom ieni owani e UV wp ływają istotnie na zmiany rozrostowe skóry
w postaci guzów łagodnych i złośliwych. Stopiell uszkodzenia skóry ko reluje
z fototypem skóry. W roku 1975 Fitzpatrick wyróżnił VI fototypów skóry na
podstawie obserwacji reakcji skórnych na światło słoneczne. Trzy pierwsze
typy są szczególnie narażone na oparzenia słoneczne i potencjalny proces
nowotworzen ia. Starzenie skó ry spowodowane jest czynn ikami endogennymi
i egzogennymi. Czynniki endogenne to: uwarunkowani a genetyczne, zaburzenia
układu
immunologicznego, neuroendokrynnego, uszkodzenia wynikające
z działania wol nych rodników i toksyn; czynniki egzogenne to przede
wszystkim działanie promieniowania słonecznego, skażenie otoczenia, klimat,
niehigieniczny tryb życia, stres oraz infekcje. W obrazie klinicznym starzenia
skóry obserwujemy pojawienie s i ę zmarszczek, przebarwień, te leangiektazji,
zmian zanikowych oraz zmian przerostowych. Fotostarzenie lO jeden
z
głównych
czynników
prowadzących
do powstawania zmian
nowotworowych skóry. Nowotwory skóry podzielono na nowotwory łagodne
i złośliwe. Nowotwory złoś liwe na: nieczerniakowe nowotwory skól)', które
stan o wią 97% przypadków oraz czerniaka złośliwego, który stanowi po zostałe
3%. Nieczerniakowe nowotwory skóry to: raki, mię sak i , chłon i a ki i przerzuty
z innych narządów. Raki to: rak podstawnokomórkowy (80%)
i rak
kolczystokomórkowy (20%) przypadków. Nowotwory zł ośliwe skóry sta nowią
1/3 wszystkich nowotworów występujących LI ludzi rasy białej i ich dynam ika
rozwoju ciągle rośnie. W Stanach Zjednoczonych Ame ryk i Północnej
odnotowuje s i ę ok. 2 mln nowych
przypadków rocznie.
Rak
podstawnokomórkowy (BCC) jest naj częstszą postac i ą nowotworu złośliwego
skóry, wywodzi s i ę z komórek warstvvY podstawnej naskórka. Rak
kolczystokomórkowy (SCC), \Nywodzący się z warstwy kolczystej naskórka
jcst drugim co do często ści występowania nowotworem zIośliwym skó ry. SCC
cech uje się niskim stopniem zróżnicowania, naciekaniem otoczenia
i skłonnością do przerzutowania. Il ość niemelanocytowych nowotwo rów skóry
w Polsce jest znacznie niedoszacowana, wyni ka to z faktu leczenia przez wielu
specjal istów (chirurg, ch irurg plastyk, chirurg dziecięcy, laryngolog,
dermatolog, ginekolog) oraz brakiem obow i ązku zgłaszania przypadków
nowotworu przez prywatne Gabinety Lekarskie. Czerniak skóry (CMM) ze
względu na łatwość dawania prze rzutów nalezy do
najgroźniejszych
nowotworÓw skóry. Dynamika zapadalności na ten nowotwó r przewyższa
nasilenie zapadal ności na inne nowotwory i wykazuje stał ą tend encję
wzrostową. Czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów zł'ośliwych skóry obok
uszkodzenia słonecznego są
immunosupresja, predyspozycje genetyczne,
fenotyp skóry oraz obecność zm ian o charakterze zmian przedrakowych. Do
stanów przedrakowych zaliczamy l11.in. rogowacenie sło neczn e, rogowacenie
starcze czy chorobę Bowena. Najczęstsze guzy i nabłonkowe rozrosty łagodne
skóry to: rogowiak ko lczystokomórkowy, rogowacenie łojotokowe , torbiele
naskórkowe,
gruczolak
potowy,
brodawczaki.
Nowotwory
łagodne

/
i nienabłonkowe ła go dne z miany rozrostowe skóry to znamiona barwnikowe
oraz włókniaki. Li c zną grupę stanowią tłuszczaki, guzy pochodzenia
meze nchymal nego , wy wod zące się z tkanki podskórnej. Sporadycznie zmiany
o charakterze ła godnym \vspółistnieją z nowotworami złośl iwymi , stąd
konieczność
weryfikacji
histopatologicznej.
rstnieje
wie le
metod
terapeutycznych no wotworów skóry, jednak radyka lne

z

ocen ą histop atolog iczną

wydaje

W piśmiennictw ie polskim

się być metodą

i st niej ą

u sunięc i e

chirurgiczne

naj skuteczniejszą .

bardzo nieliczne anal izy zbiorcze

dotyczące

usuwan ia zmian skórnych, stąd jak cel swoich badań Au tor podjął próbę: l)
sprawdzeni a jaki był podzial populacyjny operowa nych pacjentów, 2) analizy
częstości występowania zm ian z wiązanych z nadmi e rną ekspozycją na
promieniowani e s ło neczne, 3) oceny częstości wys tępowan ia zm ian skórnych
w pow i ązaniu z obecnośc i ą ogólnoustrojowyc h chorób narządowych.
Badan iami

objęto

1990 pacjentów leczonych chirurgicznie w Szpitalu Chirurgii
Małoinwazyjnej i Rekon strukcyyjnej w Bielsk u-Białej z powodu zmian
skórnych w latach 2009-2012. Do badań włączono pacjentów z towarzyszącymi
chorobami ogólnoustrojowym i. Wykonano retros pektywną analizę
ankiet,
wypelnionych przez pacj entów poddanych leczeniu chirurgicznemu metodą
wyc i ęcia lub ablacji laserowej laserem CO,. U każdego pacjenta wykonano
weryfikację
histopatologiczną
usuniętych
zmian skó rnyc h.
Zab ieg i
wykonywane były w większości przypadków w znieczu leni u miejscowym.
W przypadku zmian łagod n ych i BCC nie podej mo wano dal szych czynności
leczniczych, w przypadku SCC wykonywano szerokie wycięcie zmiany.
W przypad ku braku radykal ności zabiegu viyko nywano poszerzenie gran icy
cięcia lub abl a cj ę l aserową z następową oceną histopatologiczną . Ka żd e mu
pacjentow i za lecan o wizy t ę kontrolną po 6 tygodn iac h i 6 miesiącach .
Dla opracowa nia statystycznego wyników wykorzystano test Chi-kwadrat ora z
test t-Studenta.
\Vyn iki anali zy metod chi rurgicznego leczenia wskazują, że zdecydowaną
w i ększość pacjentów stanowiły kobiety powyżej 60 roku życia. Średni wiek
kob iet wy n osił 50.2 ± 18.1 lat, a mężczyz n 50.7 ± 19. 1 lat. Najwię cej kobiet
zgł asza ło s i ę w wieku 40-60 lat, najwięcej mężczyzn w wieku 50-70 lat. BMI
u wszystkich ana li zowanych był niższy niż 30%. Nowotwory złośliwe
nabłonkowe występ owa ły u 9 .7% pacjentów, czerniaka złośliwego rozpoznano
u 0.65% badanych. Najczęstszym nowotworem z loś li wym by ł BCC,
występujący w 8.84% przypadków, głównie u starszych kobiet z lokalizacją na
twarzy. Naj czę stsz ymi nowotworami ł agodnymi nienabło n kowymi były
wł ókniaki
m i ękkie,
tłu szczaki
i naczyniak i, natomiast wśród zmian
nienowotworowych n a błon kowych przeważały znamiona barwnikowe (37 .29%

przypadków) i rogowaceni e łojotokowe (14.02% przypadkó w). Znam iona
barw nikowe były typowe d la osób poniżej 40. roku życia . Stwierdzono większą
częs tość występowania nowotworów pochodzenia n abłonkowego ł agod n ych jak
i złośl i wych u pacjentów o bc ią żonych inny mi chorobami ogólnoustrojowymi,
starszych, z przewagą kobi et. Takiej zależ noś ci nie stwierd zono w przypadku
zmian rozrostowych nabłon kowych za wyjątk iem rogowacenia sł on ecz nego .
Obserwowane zmiany dotyczyły w większości okolic ana tomi cznych
narażonych na działanie prom ieniowani a słonec z nego .
Uzys kane wyn ik i bad ań zo s tał y op isane przez Autora w czytelny sposób w
postaci tabel rycin. Badaniem objęto relatywnie dużą grupę chorych i jest to
liczba wystarczająca dl a z realizowania postawionego celu pracy.
W dyskusji Autor w sposób dowodzący dobrej znajomości po djętej tematyki
omawia wyniki badań wła sny ch , porów n ując je z wy ni ka mi uzyskiwanymi
przez innych autorów.
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Zakotlczeniem pracy są wnioski , Autor sformułował ki lka wniosków, które
znajdują potwierdzenie w uzyskanych wynikach i są w kil ku aspektach zbi eżn e
z wynikami uzyskanymi w innych ośrodkach . O sobami zgła szaj ącymi s i ę w celu
usunięcia zmian patol ogicznych były kobiety w wi eku 40-6 0 lat i mężczyźni
w wi eku 50-70 lat.
Miejsca narażon e na eks pozycję na prom ie ni owanie
słoneczne są naj częstszą l okalizacją usuwanych zmi an . Zmiany pojawiały się
naj częśc i ej LI pacjentów starszych i chorujących na choroby ogólnoustrojowe.
W ankiec ie zabrakło pytani a odn ośn ie motywacji pacjentów poddającyc h s i ę
zabiegom (młode kobiety ł mę żczyźn i ze wzg l ędów kosmetycznych?) oraz
wskazania specjalności lekarza k i erującego (dermatolog, lekarz rodzinny,
inny?). W związku z preze ntowaną p rac ą nasuwa się pa rę pytał1: czym
kierował s i ę Autor przy wyborze grup wiekowych?, czy badaniami
objęto
ty lko osoby pełnoletn ie? Wedłu g obecnie obowiązuj ącego m ianownictwa BeC
i SCC są rakami p l askon abłonkowymi , jedynie w nome nklatu rze anatomopatologicznej określen ie płasko nabłonkowy jest tożsame z okreś len i em
ko lczystokomórkowy.
In te res uj ące
byłoby
okre ś l e ni e
odsetka wznó w
miejscowych i dokładna ich loka lizacja na twarzy z podzi ałem na górne,
środk owe i dol ne piętm. By ć może dod atkowy p od ział pacjentów ze względu
na rodzaj choroby współistniejącej
dałby jeszcze więcej i nte resujących
info rmacji.
\V ankieci e zawarto pytania na temat palenia papierosó w
i stosowania używek, i n teresujące byłoby wi ęc określeni e jaki był odsetek
nowotworów li palących lub nadużywających alkoholu?, czy pacjenci byli
leczen i immun osupre sj ą lub z powodu innych c horób nowotworowych?, j aki by ł
odsetek w ieloogniskowego występowania nowotworów?, czy odnotowano
pacjentów, u któ rych usuwano więcej niż j edną zmianę lub byli operowal1l
wielokrotnie?
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Oceniana praca jest dobrze zredagowana, proporcje między rozdziałami zo stały
praw i dłowo zachowane. Usterki są bardzo nieliczne i łatwe do usunięcia . Należą
do nich tzw. "l iterówk i" . Na uwagę zasługuje ta k że dobrze dobrane
piśmiennictwo, v.'Yczerpujące real izowan y temat. Praca ta jest nowatorska,
ponieważ w krajo wym piśm i enni ctw i e brak tego typu anali z zbiorczych
dotyczących chirurg ic znego leczeni a zmian sk órnych.
Reasu m ując,

Autor wy kazał się dobrym przygotowaniem teoretyc znym,
umiejętnością zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji kl in icznych oraz
badań analitycznych, a także zdo lnością krytycznej dyskusj i naukowej. Stąd
uważam, że praca doktorska lek. med. Tomasza Sirka pt. "Anali za usuniętych
zm ia n skórnych w Szp italu Chirurgii Maloinwa zyjnej i Rekonstrukcyjnej
w B ielsku-Bi ałej w latach 2009-20 12" spelnia wymogi stawiane rozprawom na
stop i eń doktora medycyny, co upoważnia mnie do przedłożenia Wysokiej
Radzie Wyd z i ału
Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach wniosk u O dopuszczenie lek. med. Tomasza S irka do dalszych
eta pów przewodu doktorskiego .

Pozn ań,

dnia l O li stopada 20141".

