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Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś                                                                Katowice, 29.09.2015 

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

ul. Dąbrowskiego 25 

40-032 Katowice 

Recenzja 

rozprawy doktorskiej Lekarza Pawła Jarosza 

na stopień naukowy doktora nauk medycznych 

pt. „Immunomodulacyjne działanie inhibitorów kinazy tyrozynowej BCR-ABL u chorych na 

przewlekłą białaczkę szpikową” 

Przedstawiona do recenzji rozprawa została zrealizowana pod naukową opieką dr hab.n.med. Marii 

Cioch w Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. 

Prof. Feliksa Skubiszewskiego  w Lublinie. 

 

Przewlekła białaczka szpikowa jest schorzeniem, w którym postęp w zakresie podstawowych 

metod badawczych biologii molekularnej znajdujących zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej 

oraz dostęp do nowoczesnych terapii zmieniły zarówno algorytm wyboru leczenia jak i wydłużyły czas 

przeżycia pacjentów a także wpłynęły na poprawę jakości życia. Inhibitory kinazy tyrozynowej 

wprowadzone do leczenia przewlekłej białaczki szpikowej w 2000r są jednym z pierwszych leków tzw. 

terapii celowanej.  Wieloletnie doświadczenia związane z ich stosowaniem oraz możliwość 

wykorzystywania nowoczesnych metod badawczych zostały umiejętnie wykorzystane w podjęciu 

tematu badawczego ocenianej rozprawy doktorskiej. W długoletnich obserwacjach okazało się, że 

inhibitory kinaz oprócz efektu redukującego liczbę komórek nowotworowych mogą wykazywać 

również efekt immunomodulacyjny. Według nielicznych doniesień na ten temat, uważa się że zmiany 

takie mogą występować  z różną częstością i o różnym nasileniu, zależnie od rodzaju stosowanego 

leku, inhibitora kinazy tyrozynowej. Ten aspekt działania inhibitorów kinazy tyrozynowej został przez 

Doktoranta ustanowiony głównym celem badawczym. 

Podjęły temat badawczy uważam za bardzo ważny i aktualny. Większość badań u chorych na  

przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinazy tyrozynowej zawiera się wokół reakcji 

na leczenie i ocenie redukcji transkryptu BCR/ABL.  Prospektywne badania mobilizacji różnych 

subpopulacji limfocytów w trakcie stosowanego leczenia imatynibem, dasatynibem i nilotynibem są 

oryginalnym problemem badawczym oceniającym aspekty działania inhibitorów kinazy tyrozynowej  

nie związane bezpośrednio z ich działaniem hamującym na kinazę BCR-ABL.   

Recenzowana praca liczy 114 strony, układ jest typowy dla rozpraw doktorskich. Tekst 

podzielono na 6 rozdziałów, zachowano odpowiednie proporcje pomiędzy treścią poszczególnych 

rozdziałów.  Tabele i ryciny zamieszczono w tekstach rozdziałów w miejscu ich omawiania. Spis treści 

z podaniem stron, spis stosowanych skrótów ułatwiają  zapoznanie się i analizę rozprawy.  Praca 
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napisana została poprawnie językowo i stylistycznie. Nieliczne błędy interpunkcyjne i literowe, które 

zdarzają się, np. na stronie 23 nie wpisano numerów tabel, w których podano kryteria odpowiedzi na 

leczenie imatynibem według ELN i PALG, błędnie również zatytułowano niektóre z tabel, np. tabela 

IV.15. nosi tytuł „Ekspresja antygenów typowych dla komórek NK..”  podczas, gdy w treści tabeli 

znajdują się liczby komórek NKT,  oraz Tabela IV.14 opisana jako „Ekspresja antygenów komórek NKT 

(Foxp3+/CD4+/CD25 high), podczas gdy ta charakterystyka antygenowa odpowiada komórkom Treg i 

wynika to również z treści tabeli i zamieszczonego powyżej tabeli tekstu. Na szczęście błędy te  nie 

utrudniają zrozumienia rozprawy. 

Na zakończenie opracowania przedstawiono streszczenie w języku polskim i angielskim oraz 

podano spis piśmiennictwa liczący 142 pozycje. Piśmiennictwo jest aktualne a jego dobór oraz zasady 

powoływania świadczą o wiedzy Doktoranta i umiejętności odpowiedniego wykorzystywania źródeł.     

We wstępie Doktorant szczegółowo omówił dane kliniczne oraz etiopatogenezę przewlekłej 

białaczki szpikowej, leki mające zastosowanie w jej leczeniu,  w tym gównie inhibitory kinazy 

tyrozynowej BCR-ABL1 a także subpopulacje limfocytów, których ocenę zaplanowano w badaniu.  

Informacje zawarte we wstępie w sposób umiejętny i wyczerpujący  uzasadniają podjęcie tematu 

badawczego i sformułowany cel pracy. 

Celem pracy było: „Wykazanie wpływu trzech obecnie stosowanych inhibitorów kinazy 

tyrozynowej: imatnibu, nilotynibu i dazatynibu na różne populacje limfocytów: B, T pomocnicze, 

supresorowe i regulatorowe, a także komórki NK. Uzyskane w cytometrze przepływowym wyniki 

zestawiono z obrazem klinicznym: odpowiedzią na leczenie, a także występowaniem innych efektów 

ubocznych o charakterze immunologicznym, w tym wysięku opłucnej.”  

W rozdziale cel pracy przedstawiono również zdanie, że  „Wyjaśnienie zjawiska limfocytozy 

pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat mało znanych mechanizmów działania inhibitorów kinazy 

tyrozynowej, co może mieć istotne implikacje kliniczne i pomóc w wyborze najwłaściwszego 

inhibitora dla danego pacjenta.”     

Grupę badaną 37 pacjentów zaprezentowano szczegółowo w rozdziale materiał i metody. 

Rozpoznanie przewlekłej białaczki szpikowej ustalono zgodnie z kryteriami WHO 2008 

cytogenetycznymi i biomolekularnymi, określono wskaźnik Sokala i wydzielono 3 grupy 

prognostyczne: o rokowaniu dobrym, pośrednim i złym. Grupę kontrolną dobrze dobraną pod 

względem charakterystyki  klinicznej (wiek, płeć) i parametrów hematologicznych  stanowiło 23 

zdrowych dawców.  Panel badań obejmował oznaczenia subpopulacji limfocytów: B (CD19+), T 

(CD3+), T-pomocniczych (CD3/CD4+), T-supresorowych (CD3/CD8+), NK (CD3-CD16+CD56+) i NKT 

(CD3+CD16+CD56+) oraz T-regulatorowych. Oznaczenia prowadzono w krwi obwodowej stosując 

odpowiednio dobrane zestawy przeciwciał monoklonalnych i  wykorzystując fluorymetr przepływowy 

BD FACSCanto II.   W końcowym etapie badania oceniano odsetek komórek pozytywnie 

wyznakowanych przeciwciałami monoklonalnymi. Ważnym, z punktu widzenia oceny zależności 

zmian subpopulacji limfocytów od rodzaju stosowanego inhibitora kinazy tyrozynowej, jest fakt, że 

badania prowadzono po 3 miesiącach stosowania leku. Eliminuje to możliwość wpływu wcześniejszej 

terapii, w tym również innego niż oceniany inhibitor kinazy tyrozynowej, na wyniki prowadzonych 

oznaczeń.   
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Wyniki badań opracowano statystycznie stosując program Statistica 9.0 for Windows. 

Dobór metod badawczych i opracowania statystyczne są prawidłowe i w opinii recenzenta nie budzą 

zastrzeżeń.  

Wyniki badań przedstawiono w sposób opisowy oraz zawarto w tabelach i rycinach, dzięki 

temu ich prezentacja jest przejrzysta. Kolejność omawiania uzyskanych wyników jest logiczna. 

Przeanalizowano liczbę limfocytów oraz odsetek limfocytów B,  limfocytów T (CD3+),  limfocytów T-

pomocniczych, supresorowych, komórek NK komórek NKT i komórek Treg, stwierdzane w całej 

analizowanej grupie chorych oraz w grupach wydzielonych zależnie od rodzaju inhibitora kinazy 

tyrozynowej stosowanego w leczeniu.   Wyniki wszystkich badań poddano analizom statystycznym. 

Wartości dla poszczególnych subpopulacji stwierdzane w całej grupie pacjentów porównano z grupą 

kontrolną osób zdrowych. Kolejno dokonano porównania subpopulacji limfocytów w zależności od 

rodzaju leku stosowanego przez chorego. Wyniki poszczególnych analiz statystycznych i ich 

interpretację zaprezentowano w odpowiednich fragmentach rozdziału.  Opisując uzyskane wyniki 

Doktorant używa sformułowania, że są to „wartości ekspresji antygenów CD..na komórkach 

jednojądrzastych”.  Biorąc pod uwagę informację zawartą w rozdziale „Materiał i metody” wydaje się, 

że prostszym a zarazem bardziej dokładnym sformułowaniem byłoby np. określenie „odsetek 

komórek z ekspresją CD” . Zastrzeżenie moje dotyczy wyłącznie stosowanego nazewnictwa i jest 

jedynie sugestią recenzenta. Wartość merytoryczną prezentowanych wyników oceniam natomiast 

jako prawidłową. 

Opisując uzyskane wyniki obserwacji Autor stwierdził, że wyższe wartości limfocytozy 

występowały u chorych leczonych dasatynibem  lub nilotynibem w porównaniu z grupą leczoną 

imatynibem.  W całej grupie pacjentów leczonych analizowanymi inhibitorami kinazy tyrozynowej 

stwierdzono znamiennie niszą zawartość limfocytów B i znamiennie wyższą  - limfocytów NK.  Analiza 

komórek NK podczas stosowania różnych kinaz tyrozynowych wykazała różnice w zależności od 

rodzaju leku,  znamienności stwierdzono pomiędzy osobami leczonymi dasatynibem a grupą 

kontrolną a także pomiędzy  grupami osób leczonymi imatynibem i nilotynibem.  W badaniach 

potwierdzono również wpływ stosowanych inhibitorów kinazy na limfocyty T regulatorowe, co  jest 

cennym i nowatorskim spostrzeżeniem Doktoranta. 

W badaniach nie stwierdzono wpływu leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej na komórki T 

cytotoksyczne, T pomocnicze i NKT. 

Wyniki analiz statystycznych przeprowadzonych badań zostały podsumowane w  rozdziale 

zatytułowanym „Wnioski”.  

Zaprezentowane wyniki badań dokumentują zrealizowanie założonego celu badawczego w 

pełnym zakresie.   

W rozdziale Omówienie, liczącym 15 stron maszynopisu, Doktorant w sposób  pełny i 

obiektywny analizuje wyniki wszystkich własnych obserwacji z danymi z piśmiennictwa.  Dotychczas 

nie wyjaśniono patogenezy rozwoju limfocytozy a  jej powiązanie z występowaniem 

niehematologicznych objawów ubocznych takich jak np. retencja płynów i wysięk w opłucnej może 

wskazywać na immunologiczną patogenezę tych objawów.  Interpretacja obserwacji dobrej 

odpowiedzi na leczenie pacjentów z przewlekłą białaczka szpikową i zmian w zakresie subpopulacji 
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limfocytów u badanych pacjentów leczonych dasatynibem, u których  wystąpiło to powikłanie 

kliniczne została umiejętnie wykorzystana przez Autora do wysunięcia przypuszczenia o potencjalnym 

związku pomiędzy wystąpieniem limfocytozy,   w tym limfocytozy LGL ( limfocytów T cytotoksycznych 

i komórek NK), a skutecznością terapii.  

W przeprowadzonych badaniach będących przedmiotem rozprawy doktorskiej, znamiennie 

wyższe wartości limfocytozy NK występowały w grupie chorych leczonych dasatynibem, w 

porównaniu z  limfocytozą stwierdzaną u osób zdrowych oraz u chorych stosujących pozostałe dwa 

badane inhibitory: nilotynib i imatynib.  Nie stwierdzono natomiast zwiększenia komórek T 

cytotoksycznych, T pomocniczych i NKT. Wyniki badań Doktoranta znajdują potwierdzenie w 

spostrzeżeniach innych autorów w zakresie zwiększania się liczby komórek NK podczas stosowania 

dasatynibu.   

Przeprowadzone przez Doktoranta badania subpopulacji limfocytów T regulatorowych 

wykazując zmniejszenie ich liczby są dodatkową informacją potwierdzającą możliwość wpływu 

inhibitorów kinazy na zmniejszenie hamującego działania tych komórek i tym samym na 

„promowanie” występowania zjawiska limfocytozy podczas terapii.   

W opinii Recenzenta oryginalnym spostrzeżeniem jest stwierdzenie obniżenia liczby 

limfocytów B (największe podczas stosowania nilotynibu i dasatynibu) a także limfocytów T 

regulatorowych (największe podczas leczenia dasatynibem).     

Doktorant podjął również próbę oceny znaczenia rokowniczego limfocytozy. W badanej 

grupie chorych, u tych z pacjentów, którzy nie uzyskali odpowiedzi molekularnej na leczenie, wartości 

limfocytozy były poniżej mediany. Przedstawiona informacja z piśmiennictwa, że wystąpienie 

limfocytozy w czasie leczenia dasatynibem ma związek z głębokością odpowiedzi molekularnej ale nie 

przekłada się na wydłużenie PFS i OS, wobec małej liczebności grupy badanej nie znajduje 

jednoznacznego potwierdzenia w prowadzonych przez Doktoranta obserwacjach. Jednakże 

zaprezentowane uzasadnienie wyników prowadzonych analiz pośrednio przemawia za 

prognostycznym znaczeniem wystąpienia limfocytozy u chorych leczonych inhibitorami kinazy 

tyrozynowej a szczególnie przy stosowaniu dasatrynibu. 

Wnioski sformułowano w  postaci siedmiu punktów, z których część ma formę 

szczegółowego omówienia uzyskanych wyników.  

1. Inhibitory kinazy tyrozynowej stosowane w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową 

wywierają działanie immunomodulacyjne poprzez pobudzanie niektórych subpopulacji limfocytów i 

hamowanie innych. 

2. Najsilniejsze działanie stymulujące układ limfocytów wywiera dasatynib. W badaniu wykazano, że 

liczba limfocytów u chorych leczonych dasatynibem była znamiennie wyższa zarówno w porównaniu 

z chorymi leczonymi imatynibem, jak i nilotynibem (p<0,01). 

3. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej wpływa depresyjnie na układ limfocytów B, co wyraża się 

statystycznie znamiennym zmniejszeniem ekspresji CD19 u chorych w porównaniu z grupą kontrolną 

(p=0,000026). 
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3.A. Największe zmniejszenie ekspresji antygenu CD19 w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono 

u chorych przyjmujących nilotynib i dasatynib i (odpowiednio p=0,000398 i p=0,000430) i 

zdecydowanie mniejsze w grupie chorych leczonych imatynibem (p=0,008627). 

4. Badania nie wykazały istotnego statystycznie wpływu leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej na 

subpopulację limfocytów T (CD3+), T helper (CD3+/CD4+), T supresor (CD3+/CD8+) i NKT 

(CD3+/CD16+/CD56+) (p odpowiednio: 0,112761, 0,494506, 0,744943, 0,120334). 

5. W badaniu stwierdzono pobudzenie przez inhibitory kinazy tyrozynowej komórek NK, co wyraża 

się statystycznie znamiennym zwiększeniem ekspresji CD3/CD16/CD56 u chorych w porównaniu z 

grupą kontrolną. 

5.A. Największą ekspresję CD3/CD16/CD56 stwierdzono u chorych przyjmujących dasatynib w 

porównaniu zarówno do leczonych imatynibem, jak i nilotynibem (p<0,05). 

6. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej wpływa depresyjnie na układ limfocytów Treg, co wyraża 

się statystycznie znamiennym zmniejszeniem ekspresji Foxp3/CD4/CD25high u chorych w porównaniu 

z grupą kontrolną (0,000021). 

6.A. Istotne statystycznie zmniejszenie  ekspresji Foxp3+/CD4+/CD25high stwierdzono w przypadku 

wszystkich inhibitorów, ale największe w przypadku dasatynibu (imatynib p=0,028565, nilotynib 

p=0,003066, dasatynib p=0,000562).  

7. Analiza limfocytozy, wystąpienia wysięku opłucnej i odpowiedzi molekularnej      w grupie chorych 

na CML leczonych dasatynibem wykazała:  

A. Częstsze występowanie wysięku opłucnej z limfocytozą powyżej mediany. 

B. Uzyskanie odpowiedzi molekularnej (MMR lub CMR) u wszystkich chorych (4/10, 40%), u 

których wystąpił wysięk opłucnej, co potwierdza jego korzystne rokowniczo znaczenie. 

C. We wszystkich  przypadkach (2/10; 20%), w których nie uzyskano odpowiedzi molekularnej 

(brak MMR) limfocytoza wynosiła poniżej mediany.  

Doktorant w pełni zrealizował zaplanowane badania i osiągnął założony cel badania. 

Rozprawę doktorską oceniam pozytywnie. Powyższe uwagi krytyczne są głównie natury redakcyjnej i 

interpretacyjnej i nie wpływają na wartość merytoryczną prezentowanych wyników badań.  

Szczególnie wysoko oceniam wybór tematyki i prospektywny charakter badania opartego o 

materiał kliniczny. Uważam, że badania zasługują na kontynuację a w przyszłości mogą mieć również 

implikacje praktyczne. 

Podsumowując, stwierdzam, że oceniona przeze mnie rozprawa Lekarza Pawła Jarosza pt.: 

„Immunomodulacyjne działanie inhibitorów kinazy tyrozynowej BCR-ABL u chorych na przewlekłą 

białaczkę szpikową”  spełnia wszystkie wymogi określone w art. 13.ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 

2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

stawiane rozprawom doktorskim.  
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Wnioskuję do Rady Wydziału I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Lekarza Pawła Jarosza do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

 

Z wyrazami szacunku: 

 

Dr hab.n.med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś 

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 


