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R E C E N Z J A 

Rozprawy  doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych pani lekarz 

Justyny Stempkowskiej – Rejek pt. „Ocena dynamiki stężenia interleukiny 37 i 

rozpuszczalnych antygenów CD14 i CD163 w surowicy pacjentów zakażonych 

ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), leczonych antyretrowirusowo 

oraz pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), 

leczonych bezpośrednio działającymi lekami przeciwwirusowymi. 

Promotorem pracy doktorskiej jest pan dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, zaś 

promotorem pomocniczym dr n. med. Joanna Krzowska-Firych. 

 

Odkrycie wirusów HIV i HCV to dwa najdonioślejsze wydarzenia naukowe XX wieku w 

dziedzinie chorób zakaźnych. Chociaż w obu przypadkach opracowano skuteczne leczenie 

przeciwwirusowe, jedynie w stosunku do zakażenia HCV można uzyskać całkowitą eradykację 

typu „cure”. W przypadku zakażenia HIV co prawda dochodzi do zahamowania replikacji 

wirusa, ale efekty utrzymującej się minimalnej replikacji prowadzą do aktywacji 

immunologicznej, mającej swoje konsekwencje w wyższym ryzyku niektórych chorób nie 

związanych z HIV, jak na przykład zawał serca. Zarówno w przypadku zakażenia HIV, jak i HCV 

nie udało się opracować skutecznej szczepionki profilaktycznej. Dlatego też naszą uwagę 

ponownie koncentrują się wokół immunolpatogenezy obu zakażeń.  

W ostatnich latach zwrócono uwagę w szczególności na obecność i dynamikę stężeń 

niektórych biomarkerów w surowicy krwi, starając się określić ich przydatność prognostyczną, 

ale także lepiej zrozumieć mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na HIV i HCV. Idąc za tym 

trendem w swojej pracy doktorantka podjęła się analizy roli trzech parametrów, interleukiny 

37 (IL-37) oraz rozpuszczalnych antygenów CD14 (sCD14) i CD163 (sCD163), w 

patomechanizmach zakażenia HIV i HCV.  

IL-37 jest nowo odkrytą interleukiną występującą w wielu prawidłowych komórkach i 

tkankach. Jej poziom zmienia się w różnych procesach patologicznych, w tym w chorobach 

nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych. Sugeruje się także jej rolę w hamowaniu 

wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Dlatego też IL-37 może okazać się także 

narzędziem terapeutycznym. Jej rola w patofizjologii chorób przewlekłych, również HIV i HCV, 
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nie jest jeszcze poznana, chociaż ukazują się już prace wykazujące istotną dynamikę tego 

parametru w zależności od leczenia przeciwwirusowego. Prac tych jest zdecydowanie więcej 

w kontekście leczenia HCV, niż HIV.  

Natomiast sCD14 jest biomarkerem aktywacji immunologicznej zależnej od translokacji 

jelitowej drobnoustrojów i potwierdzonym markerem prognostycznym przeżycia pacjentów z 

zakażeniem HIV w przewlekłej fazie choroby. Stąd też postuluje się możliwą korelację 

pomiędzy stężeniem IL-37 a sCD14. Uważa się także, że oba parametry mogą wykazywać 

istotną dynamikę stężeń. Wpływ leczenia antyretrowirusowego na ten proces oraz 

współwystępowanie innych procesów zapalnych (jak zakażenia bakteryjne) nie były jak 

dotychczas dokładnie analizowane. Rola sCD14 w zakażeniu HCV nie jest ustalona.  

Ostatni z wybranych w badaniu parametrów, antygen sCD163, jest uznanym markerem 

aktywacji immunologicznej. U osób z zakażeniem HIV wykazano jego związek z 

zachorowaniami bezpośrednio nie zależnymi od zakażenia HIV, jak  na przykład incydenty 

sercowo-naczyniowe. sCD163 postrzegany jest jako specyficzny marker aktywowanych 

monocytów i makrofagów, które biorą także udział w procesie włóknienia wątroby. Stąd 

koncepcja analizy stężeń tego parametru oraz ich dynamiki w populacji pacjentów z 

zakażeniem HCV. 

 

W związku z powyższym dobór tematyki pracy, jak również pomysł prowadzenia 

równoczasowo badań w obszarze HIV i HCV uważam za wysoce trafny i aktualny naukowo, jak 

również bezpośrednio związany z rozwojem polskiej medycyny klinicznej. 

W pierwszych trzech rozdziałach pracy autorka przedstawia epidemiologię, biologię, 

immunopatogenezę, obraz kliniczny i obecne możliwości leczenia zakażenia HIV i HCV. Część 

ta jest opracowana poprawnie i oparta na 198 pozycjach piśmiennictwa. W mojej ocenie jest 

jednak zbyt obszerna i jedynie częściowo powiązana z istotą i celem pracy badawczej. Aspekty 

dotyczące epidemiologii, taksonomii wirusów oraz diagnostyki można pominąć jako nie 

związane z głównym nurtem pracy. Na cele przyszłej publikacji proponuję ograniczyć wstęp do 

opisu biologii wirusów oraz immunopatogenezy obu zakażeń, który przeprowadzony jest z 

kolei w sposób trafny i zwięzły. Autorka właściwie cytuje dotychczasowe badania naukowe w 

tej dziedzinie, szczególnie koncentrując się na doniesieniach z ostatnich lat.  

W rozdziale czwartym doktorantka charakteryzuje badane parametry oraz 

podsumowuje dotychczasową wiedzę  na ich temat uzasadniając tym samym pięć 

wyznaczonych celów pracy. Pierwsze trzy dotyczyły oceny stężenia IL-37, CD14 i CD163 w 

grupie osób zakażonych HIV i HCV w porównaniu do grupy kontrolnej, dodatkowo w grupie 

osób zakażonych HIV przed, miesiąc po oraz 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia 

antyretrowirusowego oraz w grupie osób z zakażeniem HCV przed oraz 3-6 miesięcy po 

leczeniu przeciwwirusowym. Cel czwarty obejmował analizę związku w/w biomarkerów z 

czasem trwania zakażenia, drogą zakażenia, koinfekcją krętkiem bladym, poziomem wiremii 

oraz liczbą limfocytów CD4 i CD8 u pacjentów z HIV. Cel piąty to analiza wpływu stopnia 

zwłóknienia wątroby, statusu leczenia oraz aktywności aminotransferaz na stężenia badanych 

biomarkerów w grupie pacjentów z zakażeniem HCV. 
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Kolejna część pracy określa jej metodologię. W badaniu uczestniczyło 90 pacjentów w 

wieku od 24 do 85 lat. Osoby objęte badaniem znajdowały się pod opieką Poradni 

Hepatologicznej oraz Poradni Diagnostyczno-Leczniczej, przy Klinice Chorób Zakaźnych 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie w okresie od października 

2015 roku do stycznia 2018 roku. Spośród wszystkich osób badanach wyodrębniono trzy 

grupy: grupę 16 osób zakażonych HIV, grupę 64 osób zakażonych HCV oraz grupę kontrolną 

liczącą 10 osób. W metodach opisano precyzyjnie kryteria kwalifikacji do badania,  schematy 

leczenia przeciwwirusowego w zakażeniu HIV i HCV oraz zakres parametrów uwzględnionych 

w analizach. Podano właściwie scharakteryzowano metody oznaczania parametrów 

laboratoryjnych i stopnia włóknienia wątroby. Klarownie opisano metodologię statystyczną. 

Badanie przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Warto zwrócić uwagę, że autorka z dbałością uwzględnia zmiany jakim ulegały 

rekomendacje dotyczące leczenia HCV i uwzględniając dla niektórych pacjentów 3, a nie 6-cio 

miesięczny zakres SVR.   

Wyniki pracy przedstawiono na 32 stronach, 35 tabelach i 24 rycinach. Opis wyników 

przeprowadzony jest w sposób logiczny i przejrzysty. Niektóre zmienne opisane są jednak w 

sposób zbyt szczegółowy, stosując równoczasowo prezentację liczbową w tabeli i graficzną na 

wykresie. Na cele przyszłych publikacji proponuję aby autorka wybrała formę jedną z tych 

form. Podobnie liczbę tabel można znacząco zmniejszyć poprzez przedstawienie kilku 

zmiennych w jednej.  Natomiast porównanie badanych parametrów przed i po leczeniu 

znacznie czytelniej prezentowałoby się na wspólnym wykresie uwzględniającym zarówno 

grupy badane, jak i kontrolną (jak np. na wykresie nr 19). Wskazane przeze mnie aspekty nie 

stanowią jednak błędu i nie umniejszają wartości naukowej pracy. 

W pierwszej części wyników przedstawiono analizy dotyczące HIV. Autorka wykazała 

istotne statystycznie wyższe stężenia IL-37 oraz sCD163, u pacjentów zakażonych HIV, w 

stosunku do grupy kontrolnej, przed leczeniem oraz po miesiącu leczenia. Natomiast po 

sześciu miesiącach leczenia parametry te uzyskały poziom obserwowany w grupie kontrolnej. 

W przypadku sCD14 istotnie wyższe stężenia względem oznaczeń w grupie kontrolnej 

obserwowano zarówno przed, jak i po rozpoczęciu leczenia. Nie można jednak wykluczyć, że 

arbitralnie przyjęty okres 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia może być niewystarczający dla 

normalizacji w/w parametru. Warto byłoby powtórzyć jego oznaczenie po 12 miesiącach 

leczenia, lub wyznaczyć indywidualny punkt czasowy dla każdego pacjenta w zależności od 

dynamiki spadku wiremii HIV. Wyżej opisane zależności nie różniły się przy stratyfikacji ze 

względu na drogę transmisji HIV. Aktywacja immunologiczna jest w sposób bardzo ścisły 

powiązana z dynamiką replikacji HIV i odpowiedzi immunologicznej na tą replikację. Autorka 

przedstawia także analizę korelacji pomiędzy badanymi parametrami a wiremią HIV, CD4 i 

CD8. Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że w przypadku wielu nowych biomarkerów mamy do 

czynienia z problemem typu „causality”, a więc sytuacji w której związek przyczynowy 

wskazuje na zależność między dwoma zdarzeniami, w którym jedno zdarzenie ma wpływ na 

drugie. Dlatego też wyniki takich analiz, nawet jeżeli statystycznie istotne, zazwyczaj nie 

rozstrzygają problemu. Na poczet przyszłych publikacji proponowałabym natomiast 
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stratyfikację grupy ze względu na wyjściowy poziom wiremii HIV, CD4 i CD8. W analizie 

zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami wykazano silną korelację dodatnią 

pomiędzy stężeniem IL-37 a stężeniem sCD14 oraz IL-37 a sCD163.  

Ciekawym elementem badania jest analiza zależności biomarkerów od czasu trwania 

infekcji, a więc zwrócenie uwagi na okres naturalnego przebiegu choroby nie modyfikowanego 

leczeniem. Wykazano, że czas leczenia mierzony od daty jego wykrycia, dodatnio koreluje z 

wartościami stężeń IL-37 przed rozpoczęciem  leczenia oraz po 6 miesiącach trwania leczenia 

– im dłuższy był czas trwania zakażenia tym wyższe wartości stężeń IL-37 obserwowano. 

Podobną zależność stwierdzono w przypadku sCD14, natomiast nie obserwowano istotnych 

statystycznie korelacji między czasem trwania zakażenia a stężeniem sCD163.  

Dodatkowo autorka analizowała wpływ zakażenia T. pallidum w wywiadzie. Dynamika 

spadku IL-37 i sCD163 po rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego w grupie bez infekcji 

krętkiem była podobna do tej zaobserwowanej w ogólnej grupie pacjentów. W grupie 

pacjentów z przebytym zakażeniem krętkiem w wywiadzie nie zaobserwowano istotnych 

statystycznie różnic w stężeniach biomarkerów.  

Należy podkreślić, że stratyfikacja na podgrupy w większości przypadków prowadziła 

do bardzo małej liczby pacjentów – np. jedynie trzech pacjentów w całej grupie zakaziło się 

HIV poprzez dożylne stosowanie narkotyków i tylko u czterech osób stwierdzono w wywiadzie 

kiłę. Elementem dobrej praktyki prezentowania wyników prac naukowych, który chciałabym 

tutaj przywołać, jest podawanie liczebności podgrup.  

W drugiej części wyników przedstawiono analizy dotyczące zakażenia HCV. Nie 

stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w wartościach stężeń IL-37 przed leczeniem i 3-6 

miesięcy po jego zakończeniu, w grupie osób zakażonych HCV, w porównaniu z grupą 

kontrolną. Spadek wyjściowego stężenia IL-37, obserwowany po zakończeniu terapii nie był 

istotny statystycznie. Zanotowano istotnie statystycznie większe stężenia IL-37 przed 

leczeniem i po zakończeniu leczenia u osób z zaawansowanym włóknieniem wątroby, 

wyrażonym sztywnością tkanki wątrobowej powyżej 10 kPa. Spadek stężenia IL-37 u 

pacjentów z wyższym włóknieniem wątroby nie był istotny statystycznie. Nie zanotowano 

także istotnej korelacji z aktywnością transaminaz będącą wykładnikiem aktywności zapalnej. 

Status dotyczący dotychczasowego leczenia w tej grupie badanych nie wpłynął istotnie 

statystycznie na stężenie IL-37 oraz jego zmianę po zakończeniu leczenia. Nie stwierdzono 

istotnego wpływu leczenia na stężenia sCD14 i sCD163 ani korelacji ze stopniem zwłóknienia 

czy aktywnością ALT przed i po leczeniu DAA. Jedynie zaobserwowano istotnie wyższe 

wartości stężeń powyższych zmiennych przed rozpoczęciem leczenia w grupie osób 

zakażonych HCV z zaawansowanym stopniem włóknienia wątroby, wyrażonym sztywnością 

tkanki wątrobowej powyżej 10 kPa. Jednakże nie stwierdzono istotnego wpływu stopnia 

włóknienia wątroby na wartości stężeń sCD14 i sCD163 3-6 miesięcy po zakończeniu leczenia. 

 

Na wstępie dyskusji autorka podsumowuje nadal istniejące problemy związane z 

zakażeniem HIV i HCV oraz nakreśla przyszłe kierunki badawcze. To wartościowe opracowanie 

oraz celne uwagi powinny się jednak znaleźć we wstępie do pracy, będąc jednocześnie 

wprowadzeniem i uzasadnieniem badań podjętych przez doktorantkę. Na cele przyszłej 
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publikacja proponuję taką modyfikację. Powyższe uwagi czynię z obowiązku recenzenta, 

natomiast w mojej ocenie nie umniejszają one wartości uzyskanych wyników i opartych na 

nich wniosków. 

Należy podkreślić, że dyskusja przeprowadzona jest w sposób bardzo dojrzały i sama w 

sobie stanowi cenny materiał publikacyjny. W profesjonalnie dokonanej analizie 

piśmiennictwa autorka wnikliwie porównuje swoje wyniki do publikacji innych grup 

badawczych. W stosunku do swojej pracy jest obiektywna i krytyczna. Autorka prowadzi także 

ciekawą dyskusję w zakresie rozbieżności w badaniach biomarkerów w zależności od 

charakterystyki i liczebności grup badanych. W planowanych publikacjach proponuję 

przedyskutowanie także ograniczeń badania wynikających z niezrównoważenia grup 

badanych i grupy kontrolnej pod względem wieku. Zwłaszcza w przypadku porównań z grupą 

pacjentów z HCV, którzy byli średnio o 20 lat starsi od grupy kontrolnej. Ponadto interesujące 

byłoby opisanie takich cech jak wskaźnik masy ciała, stosowanie substancji psychoaktywnych, 

czy palenie wyrobów tytoniowych. Co prawda mała liczebność grup uniemożliwia 

przeprowadzenie analiz wielowymiarowych, tym nie mniej pozostaje pytanie czy tak istotne 

parametry mogące wpływać na aktywację immunologiczną były zrównoważone w grupach 

badanych i grupie kontrolnej. 

Na koniec pracy autorka przedstawia dziesięć głównych wniosków, które odpowiadają 

postawionym celom badawczym. Autorka potwierdza możliwą rolę IL-37, sCD14 i sCD163 

w patogenezie zakażenia HIV. Ponadto wnioskuje, że stężenia IL-37 oraz sCD14 mogłyby 

posłużyć jako pośrednie wykładniki czasu trwania zakażenia w przypadku trudności 

w ustaleniu jego daty.  

Stężenie IL-37 silnie dodatnio koreluje ze stężeniami sCD14 i sCD163, znanymi markerami 

prognostycznymi przeżycia wśród osób zakażonych HIV, co pozwala na wnioskowanie, że IL-

37 może mieć znaczenie prognostyczne w szacowaniu ryzyka zgonu w zakażeniu HIV oraz 

może być wykładnikiem minimalnej replikacji, u pacjentów skutecznie leczonych 

antyretrowirusowo. Proponuje także kontynuację badania na większej grupy osób, aby ten 

związek udowodnić. Autorka wnioskuje także, że u osób zakażonych HIV wywiad wskazujący 

na kiłę wiąże się z brakiem istotnego statystycznie spadku stężenia IL-37 i sCD163, ale nie 

sCD14, podczas trwania terapii antyretrowirusowej, co może wskazywać, na utrzymujący się 

przetrwały stan zapalny mimo leczenia ARV w grupie osób z koinfekcją HIV/Treponema 

pallidium. Ten wniosek wydaje się jednak zbyt optymistyczny, biorąc pod uwagę, że jest oparty 

na analizie grupy czterech pacjentów a historia leczenia kiły nie jest dostępna.  

 

Następnie autorka wnioskuje, że osoby zakażone HCV z zaawansowanym włóknieniem 

wątroby (>10 kPa) mają wyższe stężenie IL-37 przed i po zakończeniu leczenia DAA, dlatego IL-

37 mogłaby posłużyć jako pośredni parametr wskazujący na zaawansowanie włóknienie 

wątroby. Osoby zakażone HCV z zaawansowanym włóknieniem wątroby, wynoszącym 

powyżej 10 kPa mają istotnie statystycznie wyższe stężenie sCD14 i sCD163 tylko przed 

leczeniem DAA. Stopień zaawansowania włóknienia wątroby i aktywność aminotransferaz nie 

korelują ze zmianami stężenia IL-37, sCD14 oraz sCD163 – zarówno przed, jak i po leczeniu 

HCV. Autorka wnioskuje więc, że rola tych parametrów w procesie włóknienia i zapalenia 
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wątroby jest mało istotna. Leczenie HCV nie wpływa także  na zmianę stężenia IL-37 oraz 

sCD14 i sCD163 u osób zakażonych HCV 

Na końcu pracy autorka umieszcza streszczenie. Ta część prac zazwyczaj pomijana jest 

przez recenzentów. Jednak w tym przypadku postanowiłam odejść od konwencji i podkreślić, 

że streszczenie pracy zostało wykonane w sposób perfekcyjnie odzwierciedlający jej treść, co 

biorąc po uwagę obszerność pracy i wielowymiarowość analiz nie było sprawą prostą. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje także wyjątkowa dbałość językowa i stylistyczna oraz 

logiczna i konsekwentna narracja prowadzona przez autorkę w całej pracy doktorskiej. 

Sprawia to, że pracę czyta się z prawdziwą przyjemnością.  

 

Na koniec należy podkreślić, że we współczesnej literaturze istnieje niewiele prac 

badawczych weryfikujących przydatność IL-37 w prognozowaniu przebiegu zakażenia HIV i 

HCV, oraz możliwości wykorzystania tej interleukiny w procesach terapeutycznych. 

Przeprowadzona praca ma więc charakter pionierski i z pewnością zostanie przyjęta do druku 

w międzynarodowym czasopiśmie medycznym z wysokim współczynnikiem wpływu (Impact 

Factor). Dlatego też szczerze zachęcam autorkę do jak najszybszego przygotowania i 

zgłoszenia manuskryptu. 

 

Podsumowując praca pani lekarz Justyny Stempkowskiej – Rejek jest dziełem oryginalnym, 

podejmuje zagadnienia ważne dla nowoczesnej praktyki medycznej oraz wnosi nowe wartości 

do obranej dziedziny nauk. W mojej ocenie praca odpowiada wymogom stawianym 

rozprawom na stopień doktora nauk medycznych. 

 

Tym samym wnioskuję do Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie pani lekarz Justyny Stempkowskiej – 

Rejek do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Biorąc pod uwagę skalę i aktualność poruszonego problemu, jak również przyszłe implikacje 

wyników na praktykę medyczną wnioskuję także do Rady ds. Stopni Naukowych w 

dyscyplinie nauk medycznych o wyróżnienie tej pracy doktorskiej. 

 

 

 

 


