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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wilińskiej 

pt.: „Analiza poziomu ekspresji genu NANOG w komórkach macierzystych człowieka” 

wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Janusza Kockiego, 

przy udziale promotora pomocniczego: dr hab. n. med. Ireny Waleckiej-Herniczek 

w Zakładzie Genetyki Klinicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Badania na biologią i wykorzystaniem komórek macierzystych (KM) w medycynie regeneracyjnej 

prowadzone są od lat przez liczne laboratoria na świecie, celem opracowania optymalnych podejść w 

aplikacji tych komórek w terapiach różnych schorzeń u pacjentów. Obecnie znanych jest szereg 

rodzajów KM, których właściwości i potencjał regeneracyjny różnią się w zależności od ich 

pochodzenia oraz stopnia zróżnicowania.  

Co istotne, właściwości biologiczne oraz potencjał do różnicowania się KM w różne typy komórek 

różnych tkanek, zależy od ekspresji szeregu genów, które odpowiadają za swoistą „gotowość” danego 

typu KM do uruchomienia konkretnych programów różnicowania komórkowego. Z kolei w 

komórkach o najwyższym potencjale różnicowania, tzw. KM pluripotencjalnych, dominuje ekspresja 

genów, które odpowiadają w szczególności za proliferację tych komórek oraz za ich utrzymanie w 

stadium niezróżnicowanym, tj. w tzw. stadium pluripotencji.  

Do tego typu genów należy m.in. gen kodujący białko NANOG, który stanowi jeden z kluczowych 

czynników transkrypcyjnych regulujących ekspresję innych genów związanych z pluripotencją KM. 

Wysoką ekspresję tego genu obserwuje się przede wszystkim w KM pluripotencjalnych, w tym m.in. 



 
 

KM embrionalnych pozyskiwanych z zarodków, jak również indukowanych pluripotencjalnych KM 

(tzw. komórek iPSCs). Co interesujące, produkty ekspresji genu NANOG zaobserwowano także w 

komórkach o charakterze multipotencjalnym, w tym we frakcjach ludzkich KM mezenchymalnych/ 

stromalnych (MSCs) izolowanych z różnych tkanek, co może świadczyć o obecności wśród tych 

komórek rzadkiej wczesnej rozwojowo subpopulacji komórkowej spełniającej kryteria KM 

pluripotencjalnych lub o aktywacji tego genu w pewnych warunkach związanych z niszą tkankową lub 

stanem klinicznym dawcy. Zatem poznanie warunków, w których dochodzi do zwiększonej ekspresji 

genów pluripotencji, w tym genu NANOG, w ludzkich komórkach MSCs może mieć istotne znaczenie 

dla potencjalnej możliwości regulacji ich potencjału różnicowania, co z kolei mogłoby zostać 

wykorzystane w regeneracji tkanek u pacjentów.  

  

Przedstawiona mi do oceny praca doktorska Pani mgr inż. Agnieszki Wilińskiej wpisuje się we 

wspomniane trendy badawcze. Doktorantka podjęła się w swojej pracy m.in. oceny ekspresji genu 

NANOG oraz KLF4 w ludzkich komórkach MSCs izolowanych z galarety Whartona sznura 

pępowinowego oraz mleka ludzkiego oraz jej korelacji z wybranymi parametrami klinicznymi dawcy 

materiału tkankowego, z którego izolowano MSCs. Doktorantka badała ekspresję tych genów również 

w ludzkich KM krwiotwórczych (HSCs) pozyskiwanych z mobilizowanej krwi obwodowej, 

stanowiącej materiał przeszczepowy stosowany w hematologii i onkologii w celu rekonstytucji układu 

krwiotwórczego u pacjentów z nowotworami. 

 

Formalny opis rozprawy i ocena edytorska 

Przedstawiona do oceny praca doktorska liczy 203 strony i zachowuje typowy układ rozprawy 

doktorskiej. Rozprawę rozpoczyna Wykaz skrótów, Spis treści, po których następuje Streszczenie pracy 

w języku polskim oraz Summary w języku angielskim. Zasadniczą część pracy otwiera bardzo 

obszerny i wielowątkowy, 71-stronicowy Wstęp zaopatrzony 15-oma rycinami oraz 5-oma tabelami 

ilustrującymi omawiane informacje. Po nim następuje 2-stronicowy rozdział Założenia i cel pracy oraz 

obszerny 25-stronicowy rozdział Materiał i Metody, obejmujący opisy materiału badawczego oraz 

procedur eksperymentalnych zastosowanych przez Doktorantkę w pracy badawczej, zaopatrzony w 12 

tabel oraz rycinę. Kolejny rozdział Wyniki obejmuje 39 stron, na których Doktorantka umieściła opis 

wyników uzyskanych przez nią w czasie realizacji pracy doktorskiej, które zilustrowała za pomocą 11 

wielopanelowych rycin i wykresów oraz 12 tabel. Dalej umieszczono 2-stronicowy rozdział Wnioski 

oraz liczący 19 stron rozdział Dyskusja, po których następuje rozdział Bibliografia obejmujący 291 

pozycji literaturowych oraz wykaz źródeł internetowych oraz aktów prawnych, z których korzystała 

Doktorantka w swojej pracy. Pracę kończą Spis rysunków, Spis tabel oraz Spis wykresów.  



 
 

Podsumowując, przedstawiona mi do oceny praca doktorska zawiera wszystkie części formalne 

przewidziane dla prac doktorskich i spełnia wymogi formalne stawiane rozprawie doktorskiej zawarte w 

art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stawiane rozprawie 

doktorskiej. 

Uwagi do części edytorskiej: 

Pod względem edytorskim praca doktorska jest przygotowana bardzo starannie, z dbałością  zarówno o 

stronę językową, jaki i graficzną pracy. Ryciny, wykresy i tabele są bardzo staranne, czytelne i 

informatywne. W czasie czytania zwracają uwagę jedynie pojedyncze błędy interpunkcyjne oraz 

stylistyczne, które jednak nie umniejszają jakości rozprawy. Pojawiają się również nieliczne, 

niefortunne sformułowania, np. na str. 33: „embrionalne KM można pozyskiwać z oocytów i nasienia 

podczas zabiegów zapłodnienia in vitro”, czy też 34, zdanie odnośnie zmiany stanu heterochromatyny. 

Zasadniczo wskazane uchybienie nie obniżają mojej wysokiej oceny strony edytorskiej rozprawy. 

 

Ocena merytoryczna 

Streszczenie pracy, przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim, zostało 

przygotowane przez Doktorantkę starannie; jest informatywne i w sposób wyczerpujący przedstawia 

uzasadnienie podjęcia badań oraz podsumowanie wyników rozprawy doktorskiej. 

We Wstępie Doktorantka przedstawiła właściwie dobrany zestaw informacji dotyczący tematyki 

jej rozprawy doktorskiej, ułatwiający czytelnikowi zrozumienie badań przedstawionych w dalszej 

części jej rozprawy doktorskiej.  

W pierwszej części Doktorantka przedstawiła informacje dotyczące historii badań oraz ogólnej 

charakterystyki komórek macierzystych, jak również różnych źródeł, z których pozyskuje się dziś 

ludzkie KM, w tym informacje odnośnie materiału biologicznego, który wykorzystywała w swojej 

pracy doktorskiej, tj. m.in. sznura pępowinowego oraz mleka ludzkiego. Ma to istotne znaczenie, 

ponieważ badania nad komórkami rezydującymi np. w mleku ludzkim są stosunkowo nowe i mało 

rozpowszechnione i ta część Wstępu dobrze wprowadza czytelnika w w/w tematykę i uzasadnia 

podjęci badań przez Doktorantkę. W tej części Doktorantka opisała także charakterystykę różnych 

rodzajów ludzkich KM, w tym w szczególności różne populacje komórek MSCs pozyskiwanych z 

różnych tkanek ludzkich, a także komórki HSCs. W związku z tym, że w pracy badała ekspresję 

genów pluripotencji, Doktorantka opisała także przykłady różnych typów KM pluripotencjalnych, 

które wykazują naturalnie wysoką ekspresję m.in. genu NANOG. W tej części Wstępu Doktorantka 



 
 

przedstawiła także wybrane przykłady zastosowań KM w medycynie regeneracyjnej, wskazując na 

potencjał tych komórek dla obecnych i przyszłych zastosowań u pacjentów. 

W kolejnej części Wstępu Doktorantka przedstawiła aspekty związane z różnicowaniem KM, jak 

również ich hodowlą, poświęcając szczególną uwagę aspektom metodycznym związanym z hodowlą 

ludzkich komórek MSCs w warunkach  in vitro. 

W ostatniej części Doktorantka skupiła się na opisie m,in. genów, które badała w swojej pracy, tj. genu 

NANOG oraz KLF4, w tym przedstawiła szczegółowo ich produkty białkowe stanowiące czynniki 

transkrypcyjne oraz ich rolę w regulacji ekspresji innych ważnych genów komórkowych, w tym 

związanych z proliferacją oraz pluripotencją KM. Przedstawiła także wybrane, dotąd poznane 

odkrycia odnośnie roli białka NANOG w KM nowotworowych, co ma istotne znaczenie w kontekście 

jej dalszych badań z udziałem komórek HSCs pozyskiwanych z tkanek pacjentów z nowotworami 

krwi. 

 

 

Uwagi do Wstępu: 

1) Na str. 29 Doktorantka przedstawia skład mleka kobiecego, co uważam za bardzo cenne dla 

czytelnika, ale pomija jeden z ważnych składników, jakimi są pęcherzyki zewnątrzkomórkowe 

(EVs) również zidentyfikowane w mleku, a pełniące rolę ważnych mediatorów komunikacji 

międzykomórkowej. Czy Doktorantka mogłaby przybliżyć krótko w czasie obrony co wiadomo 

odnośnie właściwości i funkcji EVs pochodzących z mleka. 

2) Wyjaśnienia wymaga stwierdzenie na str. 29/30 sugerujące, że synteza mleka następuje  

„z prekursorów krwi matki w komórkach w pęcherzykach gruczołu piersiowego”.  

Co Doktorantka miała na myśli?  

3) Na str. 35 Doktorantka stwierdza, że „o właściwościach multipotencji mezenchymalnych KM 

świadczy obecność antygenów: STRO-1, CD105 oraz CD166”. Co Doktorantka ma na myśli?  

W jaki sposób te antygeny wskazują na multipotencję MSCs?  

4) Na str. 39 Doktorantka opisuje właściwości antygenowe dwóch populacji MSCs: tj. ze sznura 

pępowinowego (UC-MSCs) oraz galarety Whartona (WJ-MSCs). Proszę Doktorantkę o 

wyjaśnienie czym różnią się te dwie populacje i czy rzeczywiście są to dwie różne populacje 

MSCs, czy jedna która występuje w literaturze pod innymi nazwami. 

5) Na str. 49 Doktorantka użyła niewłaściwego merytorycznie sformułowania odnośnie komórek 

powstałych w wyniku procesu SCNT, że „obserwowano ich różnicowanie do 



 
 

pluripotencjalnych komórek”. Cofanie się reprogramowanych genetycznie komórek do 

wcześniejszego stadium rozwojowego na poziomie przede wszystkim jądra komórkowego  

- nie jest procesem różnicowania. A proces SCNT - obok znanego dziś powszechnie 

reprogramowania komórek do stadium iPSCs - jest de facto rodzajem reprogramowania jądra 

komórkowego, a nie „transformacji”. Efekt tego procesu nie zachodzi na drodze różnicowania. 

6) Na str. 69 Doktorantka pisze o dwóch izoformach białka NANOG. Czy obie izoformy są 

zaangażowane w utrzymanie pluripotecji, czy tylko któraś z nich? W przypadku np. produktów 

genu kodującego białko OCT-3/4, wiadomo o kilku izoformach, z których tylko de facto 

izoforma OCT-3/4A jest zaangażowana, jako czynnik transkrypcyjny, w utrzymanie 

pluripotecji. Czy tak jest również z izoformami NANOG? 

7) W niektórych miejscach, kiedy Doktorantka przywołuje oryginalne i ważne dla pracy 

doniesienia naukowe w danym obszarze, brakuje istotnych referencji - np. na str. 21, 28, czy też 

na str. 36, gdy Doktorantka opisuje potencjał różnicowania MSCs w różne linie, w tym z listków 

innych niż mezodermalny, co jest dziś przedmiotem dyskusji naukowej i należałoby poprzeć tę 

informację referencjami. 

8) Zastrzeżenie budzi tłumaczenie i użycie w kilku miejscach nazwy enzymu telomerazy jako 

„telomeraza odwrotnej transkryptazy” – z j. ang.: telomerase reverse transcriptase. Nazwa jest 

myląca. Jako, że telomeraza jest polimerazą DNA wykorzystującą jako matrycę RNA i 

odbudowującą DNA telomerów na drodze odwrotnej transkrypcji, jej pełną polskojęzyczną 

nazwę należałoby raczej przetłumaczyć, jako „telomeraza o aktywności odwrotnej 

transkryptazy”. 

 

Założenia i cel pracy zostały sformułowane właściwie, w odniesieniu do części merytorycznej i 

uzasadnienia podjęcia badań przedstawionego we wstępie do pracy. 

 

W sekcji Materiał i Metody Doktorantka w sposób bardzo dokładny i szczegółowy przedstawiła 

zarówno opis materiału badawczego, jak i metod eksperymentalnych zastosowanych w jej pracy 

badawczej, które w pełni umożliwiają odtworzenie przebiegu eksperymentów.  

Materiał badawczy stanowiły, co warte podkreślenia, ludzkie pierwotne komórki izolowane z 

materiału klinicznego, w tym: 1) ludzkie komórki MSCs z galarety Whartona (GW) sznura 

pępowinowego, izolowane metodą enzymatyczną oraz eksplantów, 2) ludzkie komórki MSCs 

pozyskiwane z mleka ludzkiego w różnych fazach laktacji, 3) ludzkie komórki HSCs pozyskiwane z 



 
 

mobilizowanej krwi obwodowej od pacjentów hematologicznych (z chłoniakami) oraz dawców 

zdrowych.  

Warto podkreślić, że Doktorantka przedstawiła w swojej pracy bardzo dokładną charakterystykę 

materiału wyjściowego, pod względem parametrów zarówno samego materiału (w tym żywotność, 

komórkowość materiału, inne), jak i parametrów klinicznych dawców. Praca badawcza wykonana 

została na obszernym, dobrze opisanym klinicznym materiale pierwotnym (tj. sumarycznie od 130 

dawców), co jest z pewnością dużym walorem tej rozprawy doktorskiej. 

 

Protokoły eksperymentalne, które obejmowały m.in. szczegółowy opis metod izolacji komórek MSCs 

oraz HSCs z materiału wyjściowego, metod ich hodowli in vitro, oraz ich dalszej charakteryzacji na 

poziomie morfologicznym, antygenowym, funkcjonalnym oraz przede wszystkim molekularnym, w 

tym ocenę ekspresji genów NANOG i KLF4 - zostały opisane wyczerpującą, z dbałością o wszystkie 

szczegóły, co również należy podkreślić, jako walor tej pracy. Dodatkowo metody zastosowane w 

niniejszej pracy zostały także przez Doktorantkę przedstawione dla porządku na dodatkowej rycinie 

(Rys. 16), co znacząco ułatwia także czytelnikowi orientację w przeprowadzonych eksperymentach. 

Doktorantka dokładnie opisała również metody statystyczne, które wykorzystała w pracy. 

 

Podsumowując, Doktorantka zastosowała w swojej pracy dobrze dobrany zestaw różnorodnych metod 

eksperymentalnych z zakresu biologii komórkowej i molekularnej, który wykorzystała w badaniach 

pierwotnych KM izolowanych z bogatego materiału klinicznego, a rozdział Materiał i Metody został 

przygotowany bardzo rzetelnie i stanowi znaczący walor tej pracy. 

 

Uwagi do rozdziału Materiał i Metody: 

1) Nieco brakuje mi uzasadnienia wyboru stężenia tlenu (tj. 10%) w celu prowadzenia hodowli 

komórek. Proszę o wyjaśnienie dlaczego takie stężenie zostało wybrane. Czy komórki były 

także równolegle hodowane dla kontroli w warunkach standardowych, tj. w obecności 21%O2? 

2) W podrozdz. 3.2.4. brakuje informacji jaka objętość preparatu mobilizowanej krwi obwodowej 

była używana wyjściowo w celu izolacji HSCs. Czy zawsze była to taka sama objętość od 

każdego dawcy? 

3) W podrozdz. 3.2.11. brak doprecyzowania jakich KM dotyczyło immunofenotypowanie z 

zastosowaniem wymienionych tam „swoistych antygenów”. Dla których KM są to swoiste 

antygeny? 

4) Na str. 100 wkradła się zapewne pomyłka w stężeniu zastosowanej trypsyny (25%). 

 



 
 

Wyniki oraz główne osiągnięcia swoich badań, Doktorantka przedstawiła w rozdziale Wyniki. 

Rozdział jest napisany informatywnie i został zilustrowany odpowiednimi rycinami, wykresami, 

tabelami oraz zdjęciami. 

W pierwszej części rozdziału, Doktorantka przedstawiła charakterystykę morfologiczną oraz 

funkcjonalną badanych populacji komórek MSCs, izolowanych zarówno z galarety Whartona (dwiema 

metodami), jak również  z mleka w różnych fazach laktacji. W tej części badań wykazała, że komórki 

te cechują się zbliżona morfologią, profilem antygenowym, jak również podstawowymi cechami 

funkcjonalnymi, w tym zbliżonym tempem proliferacji w warunkach hodowli in vitro. Stosując 

cytometrię przepływową, Doktorantka zbadała również odsetek komórek wykazujących ekspresję 

danego markera komórek MSCs w materiale wyjściowym (przed hodowlą), gdzie obserwowała pewne 

różnice w zależności od materiału, jak również w puli komórek już wyizolowanych i poddanych 

hodowli in vitro, gdzie odsetek komórek MSCs był już znacznie wyższy i względnie porównywalny 

we wszystkich grupach badawczych. Doktorantka wykazała zatem, że komórki izolowane z różnego 

materiału ludzkiego, tj. galarety Whartona i mleka ludzkiego w różnych fazach laktacji zawierają 

komórki o fenotypie komórek MSCs, które poddają się hodowli in vitro i zachowują w tej hodowli 

swój fenotyp oraz podstawowe funkcje. Jest o szczególnie interesujące w kontekście komórek 

izolowanych z mleka ludzkiego, który może być w przyszłości uwzględnimy jako ważne źródło 

wczesnych rozwojowo komórek dla potencjalnego wykorzystania praktycznego, np. w regeneracji. 

W tej części rozdziału Doktorantka przedstawiała także charakterystykę komórek wyizolowanych z 

preparatów mobilizowanej krwi obwodowej i wykazała, że komórki te poddają się namnażaniu w 

warunkach in vitro (zgodnie z protokołem przyjętym przez Doktorantkę) oraz są wzbogacone we 

frakcję komórek HSCs (tj. CD34+) na poziomie ok. 50%, co w mojej ocenie stanowi sukces 

Doktorantki w izolacji i propagacji komórek HSCs z trudnego materiału, jakim jest mrożony preparat 

mobilizowanej krwi obwodowej.  

W kolejnej części rozdziału Doktorantka przedstawiła wyniki analiz molekularnych zarówno 

świeżo wyizolowanych, jak i namnożonych komórek MSCs oraz HSCs, w tym w szczególności 

badania ekspresji genu NANOG oraz KLF-4, co przedstawiła także strategicznie na Ryc. 22. 

Należy podkreślić, że Doktorantka zbadała (z zastosowaniem ilościowej analizy RT-PCR w czasie 

rzeczywistym) poziom ekspresji tych genów w komórkach wyizolowanych z różnego materiału 

biologicznego, różnymi metodami, jak również poddanych hodowli in vitro w różnych punktach 

czasowych. W przypadku komórek z mleka ludzkiego, poddała analizie także komórki izolowane w 

różnych (trzech) etapach laktacji. Podjęła zatem kompleksowe i zakrojone na dużą skalę badanie, które 

mogłyby wskazać na czynniki, które zwiększają aktywność genu NANOG i KLF-4, a zatem mogą 



 
 

wpływać na potencjał różnicowania tych komórek, co z kolei mogłoby mieć istotne znaczenie dla ich 

zastosowana w regeneracji tkanek. 

W tym kontekście, Doktorantka wykazała relatywną, istotnie statystycznie wyższą ekspresję genu 

NANOG w komórkach MSCs pozyskiwanych z GW metodą eksplantów, w porównaniu do metody 

trawienia enzymatycznego, co stanowi istotną informację dla optymalizacji pozyskiwania tych 

komórek ze sznura pępowinowego. Co ciekawe, wykazała także m.in. wyższą ekspresję tego genu w 

komórkach MSCs pozyskanych z tzw. mleka przejściowego (oraz późnego) w porównaniu do 

komórek izolowanych z mleka wczesnego, choć różnica nie była istotna statystycznie. Co również 

ciekawe, Doktorantka wykazała wyższą ekspresję tego genu w komórkach HSCs poddanych hodowli 

in vitro, w porównaniu do komórek świeżo wyizolowanych z mobilizowanej krwi obwodowej, co 

wymaga wnikliwej analizy i interpretacji. Podsumowując, w tej części badań Doktorantka uzyskała 

szereg ważnych i intersujących wyników wzbogacających nasz stan wiedzy odnośnie ekspresji 

istotnych genów pluripotecji – NANOG i KLF-4, w komórkach MSCs – w odniesieniu do różnych 

warunków pozyskiwania tych komórek z materiału biologicznego oraz czasu i metod ich hodowli, co 

stanowi ważny punkt wyjścia do dalszych optymalizacji pozyskiwania ludzkich komórek MSCs o 

zwiększonym potencjale do różnicowania. 

 W ostatniej części rozdziału Doktorantka podjęła się analizy porównawczej oraz próby 

korelacji poziomu ekspresji genów NANOG i KLF-4 z różnymi parametrami materiału wyjściowego 

oraz parametrami klinicznymi związanymi z samymi dawcami tego materiału. Co intersujące, w tej 

części badań Doktorantka wykazała m.in., że ekspresja obu genów NANOG i KLF-4 była wyższa w 

komórkach MSCs z GW izolowanych od kobiet, które przeszły poród poprzez cesarskie cięcie, w 

porównaniu do dawczyń po porodzie naturalnym, jak również w komórkach izolowanych od 

rodzących w terminie (tj. po 37 tygodniu ciąży) w porównaniu do dawczyń, które urodziły przed 

terminem (tj. przed 37 tyg. ciąży). Co ciekawe, podobne korelacje ekspresji obu genów 

zaobserwowano w komórkach MSCs izolowanych z mleka, względem rodzaju porodu, gdzie ten 

poziom był najwyższy w komórkach pozyskiwanych od dawczyń mleka po cesarskim cięciu.  

Są to nowe i niezwykle cenne informacje, które wymagają dalszej, pogłębionej interpretacji, ale z 

pewnością dostarczają wiedzy odnośnie optymalizacji źródeł pozyskiwania komórek MSCs o 

zwiększonym potencjale różnicowania.  

 

Całościowo uzyskane wyniki doktorantki oceniam bardzo wysoko, jako wprowadzające istotną nową 

wiedzę w obszar badań KM, jak również mające znaczenie praktyczne. Sam rozdział Wyniki jest 

przygotowany rzetelnie i nie budzi zasadniczych zastrzeżeń. 

 



 
 

Uwagi do rozdziału Wyniki: 

 

1) Największe moje zastrzeżenie do opisu wyników budzi interpretacja Doktorantki odnośnie 

wpływu obniżonego stężenia tlenu/ hipoksji w stężeniu 10%O2 na różne parametry 

funkcjonalne i ekspresję genów w hodowanych komórkach MSCs (pojawia się to również we 

Wnioskach). Oczywiście takiego wpływu nie można wykluczyć, ale konkluzje o takim 

wpływie „hipoksji” można byłoby formułować jeśli Doktorantka przeprowadziłaby analizy 

porównawcze z tymi samymi komórkami/ izolatami, hodowanymi w tych samych warunkach, 

ale w stężeniu 21%O2. Czy takie badania Doktorantka prowadziła?   

2) Na ryc. 19 Doktorantka przedstawia m.in. morfologię komórek MSCs z wczesnego mleka 

ludzkiego w różnych punktach czasowych hodowli – 4 i 7d. Można zauważyć bardzo ciekawą 

różnicę pomiędzy tymi komórkami, gdzie w 4d widoczne są komórki tłuszczowe w hodowli. 

Czy według Doktorantki taki obraz hodowli może mieć potencjalnie znaczenie z punktu 

widzenia późniejszych obserwacji odnośnie poziomu ekspresji genu NANOG w różnych 

punktach czasowych hodowli? Czy takie komórki świadczące o różnicowaniu się w komórek 

izolowanych z mleka w komórki tkanki tłuszczowej w pierwszych etapach hodowli, 

Doktorantka obserwowała także w preparatach z mleka przejściowego oraz późnego? 

3) Na Wykresie 2 (str. 122) Doktorantka przedstawia odsetki komórek w hodowli MSCs 

izolowanych z mleka, wykazujących ekspresję różnych markerów, w tym CD34, czyli 

antygenu, który wg rekomendacji ISCT nie powinien być obecny na komórkach MSCs.  

O czym może świadczyć wg Doktorantki obecność stosunkowo wysokiego odsetka (od ok. 5-

12%) komórek o fenotypie CD34+ w hodowli komórek MSCs z mleka, w tym w szczególności 

izolowanych z siary? Jest to ciekawa obserwacja. 

4) W przypadku wyników prezentowanych na Wykresie 4 (str. 124) - Czy odsetek komórek HSCs 

o danym fenotypie był oznaczany w całej populacji komórek, czy był bramkowany na 

komórkach żywych? Ma to istotne znaczenie interpretacyjne.  

Jako ogólna uwaga: W mojej ocenie byłoby wskazane wyraźne zamieszczenie także strategii 

samego bramkowania w analizach cytometrycznych danych (np. przy opisie przykładów 

immunofenotypowania KM, Wyk. 5-7). Nie zawsze jest jasne, która populacja jest traktowana 

jako 100% przy obliczaniu odsetka frakcji pozytywnych dla danego markera.  

5) Podobna uwaga (odnośnie strategii bramkowania) tyczy się analizy cyklu komórkowego 

(Wykres 9 i 10). Wskazane byłoby przedstawienie kolejności bramkowania, zwłaszcza, że 

suma komórek we wszystkich fazach cyklu nie wynosi 100%, co rodzi pytanie w jakiej fazie 



 
 

cyklu są pozostałe komórki? Czy może są jeszcze jakieś inne obiekty „pozakomórowe” w tej 

analizie, o których należałoby wspomnieć? 

6) Czy Doktorantka porównywała i czy widziała może jakieś różnice w ekspresji genów NANOG 

i KLF-4 w komórkach HSCs od pacjentów z nowotworami krwi, w porównaniu z dawcami 

zdrowymi. Byłaby to bardzo ciekawa i cenna analiza. 

7) W jakich jednostkach Doktorantka wyrażała „Średni czas podwojenia” populacji KM, który 

zaprezentowała np. na Wykresie 1 (godziny, dni, tygodnie?). Informacja powinna być podana. 

8) Uwaga porządkowa: Ryciny i Wykresy powinny być prezentowane w tekście i cytowane 

chronologicznie (np. str. 121). 

 

W kolejnym rozdziale Wnioski Doktorantka przejrzyście podsumowała w punktach najważniejsze 

obserwacje, które uzyskała w swojej pracy. W mojej ocenie rozdział ten jest poprawny, ale powinien 

raczej nosić tytuł Podsumowanie i Wnioski oraz powinien być wzbogacony także w najistotniejsze 

wnioski płynące z pracy Doktorantki, szczególnie uwzględniające niewątpliwy potencjał praktyczny i 

znaczenie badań Doktorantki na przyszłość. W mojej ocenie można było również umieścić ten rozdział 

na zakończenie, tj. po rozdziale Dyskusja.  

 

W rozdziale Dyskusja Doktorantka przedstawiła swoje wyniki na tle innych dotychczasowych badań 

światowych i danych literaturowych. Dyskusja jest napisana dojrzale w odniesieniu do szeregu pozycji 

piśmiennictwa i została przygotowana w sposób obszerny i staranny. Doktorantka podjęła w mojej ocenie 

udaną próbę zinterpretowania swoich często nowych i ciekawych wyników, na tle dotychczasowych 

danych, co stanowiło z pewnością wyzwanie. Interpretacja może jeszcze zostać pogłębiona w toku 

dalszych działań eksperymentalnych prowadzonych w tej tematyce w Zespole Pana Prof. Janusza 

Kockiego, do czego zachęcam Doktorantkę, szczególnie w kontekście obserwacji poczynionych względem 

komórek izolowanych z mleka ludzkiego, co stanowi jeszcze mało poznany obszar badań w biologii 

komórek macierzystych. Rozdział ten oceniam bardzo wysoko. 

 

 

Podsumowując, w przedstawionej mi do recenzji pracy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki 

Wilińskiej, autorka podjęła się ważnego i trudnego wyzwania polegającego na zbadaniu poziomu 

ekspresji wybranych genów pluripotencji, w  tym NANOG i KLF-4, w komórkach multipotencjalnych 

MSCs oraz HSCs, pozyskiwanych z różnego materiału ludzkiego oraz izolowanych i hodowanych w 

różnych warunkach eksperymentalnych ex vivo. Doktorantce udało się wykazać m.in., że komórki 

MSCs  pozyskiwane różnymi metodami, z różnego materiału, od określonych dawców, wykazują 



 
 

zwiększoną ekspresję w/w genów w zależności od tych warunków, co może świadczyć o ich wyższym 

potencjale do różnicowania, a to z kolei może mieć istotne znaczenie w medycynie regeneracyjnej. 

Wyniki Doktorantki stanowią zatem jej oryginalny, istotny wkład w badania nad biologią ludzkich 

komórek macierzystych, jak również mogą mieć w przyszłości istotny walor aplikacyjny, koncentrując 

uwagę badaczy i klinicystów z jednej strony na różnym materiale wyjściowym do izolacji KM (w tym 

mleko ludzkie jako materiał dla pozyskiwania MSCs), a z drugiej na strony aspekty metodyczne oraz 

parametry kliniczne związane z dawcą materiału, które mogą zwiększyć potencjał regeneracyjny 

izolowanych komórek macierzystych. 

 

Rozprawę doktorską Pani mgr inż. Agnieszki Wilińskiej oceniam całościowo bardzo pozytywnie  

i bardzo wysoko oraz niniejszym wnoszę do Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk 

medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, o dopuszczenie Pani mgr inż. Agnieszki 

Wilińskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.       

 

Jednocześnie ze względu na zakres przeprowadzonych badań, wysoki jej walor związany z badaniami 

na rozległym unikatowym ludzkim materiale pozyskanym od dawców, jak również w szczególności 

znaczenie aplikacyjne uzyskanych wyników, wnoszę do Wysokiej Rady o wyróżnienie pracy stosowną 

nagrodą. 

 

      

    (Ewa Zuba-Surma) 
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