
 

 
ul Warzywna 1a 
35-959 Rzeszow, POLAND 
+48 17 851 68 08 
jtabarkiewicz@ur.edu.pl 

 

 

Rzeszów 06.09.2021 

 

 

OCENA 

ROZPRAWY NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 

mgr inż. AGNIESZKI WILIŃSKIEJ 

z ZAKŁADU GENETYKI KLINICZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W 

LUBLINIE 

pt. ”Analiza poziomu ekspresji genu NANOG w komórkach macierzystych 

człowieka” 

 

Rozwój badań nad komórkami macierzystymi, w tym mezenchymalnymi 

komórkami macierzystymi, jest podstawą prężenie rozwijającej się dziedziny 

medycyny jaką jest medycyna regeneracyjna. Jednymi z podstawowych problemów 

mogących utrudnić postępy w terapeutycznym zastosowaniu komórek 

macierzystych, bądź komórek z nich generowanych, są trudności w ich 

pozyskiwaniu oraz mała ilość komórek, które możemy pozyskać z tkanek dorosłego 

dawcy. Z tego powodu wielu badaczy skupia się z jednej strony nad opracowaniem 

metod pozyskiwania mezenchymalnych komórek macierzystych ze źródeł takich 

sznur pępowinowy czy mleko kobiece, a z drugiej na opracowaniu wydajnych metod 

ich namnażania w warunkach in vitro. Galareta Whartona jest dobrym źródłem 

MSC, jednak jej dostępność jest ograniczona, a wykorzystywanie jej jako struktury 

związanej z ciążą i płodem, może prowokować dyskusje natury bioetycznej, nawet 

jeśli niewykorzystana stanie się materiałem biologicznym do utylizacji. Nowo 

opisywanym źródłem komórek macierzystych jest mleko kobiece, będące relatywnie 

łatwo dostępnym materiałem biologicznym i nie budzącym w społeczeństwie 

bezpośrednich skojarzeń z tkankami płodu.  
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Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Agnieszki 

Wilińskiej może przyczynić się do poszerzenia wiedzy niezbędnej do przyszłego 

wykorzystanie MSC pozyskanych z ww. źródeł w medycynie regeneracyjnej. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa ma układ typowy dla tego typu 

opracowań. Liczy 203 strony wydruku komputerowego, w tym 30 tabel, 27 

wykresów i 22 ryciny. Doktorantka zacytowała 291 pozycji piśmiennictwa głównie 

anglojęzycznego, 11 źródeł internetowych i 2 akty prawne. Nietypowe dla tego typu 

prac wydaje się być umieszczenie streszczeń w języku polskim i angielskim już 

przed Wstępem, zazwyczaj stanowią one jedne z ostatnich rozdziałów rozpraw 

doktorskich. 

Dominującą częścią pracy jest Wstęp liczący 72 strony, w którym Autorka 

przedstawiła wiadomości dotyczące komórek macierzystych i ich źródeł, typów, 

funkcji i jej regulacji przez wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne oraz opisała 

metody hodowli i zastosowanie kliniczne komórek macierzystych. Druga część 

wstępu dedykowana jest opisowi genu NANOG i białka, które koduje. 

Jako główny cel pracy Doktorantka wskazuje analizę poziomu względnej 

ekspresji genów NANOG i KLF4 w komórkach macierzystych pozyskanych ze sznura 

pępowinowego, mleka kobiecego oraz krwi obwodowej. Dodatkowo wyróżniono 10 

celów szczegółowych. Na podkreślenie zasługuje użycie sformułowania „względnej 

ekspresji”, ponieważ wielu autorów pomija słowo względna stosując w swoich 

badaniach analogicznie do Doktorantki metodę ilościowego RT-PCR. Od niedawna 

dysponujemy metodami pozwalającymi na ocenę rzeczywistej ilości kopii mRNA, 

bez użycia porównania ekspresji genu badanego do genu referencyjnego. Wskazuje 

to na dobrą znajomość metod biologii molekularnej. 

W swoich badaniach Doktorantka stosowały metody takie jak: hodowle 

komórkowe, mikroskopia, cytometria przepływowa oraz RT-PCR. Metody zostały 

opisane w sposób wystarczający do potwierdzenia zasadności ich wyboru do 

przeprowadzenia badania, a także zapewniający odtwarzalność eksperymentu. W 
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rozdziale materiał i metody znajdziemy także dokładny opis grup badawczych oraz 

sposobów pozyskiwania materiału biologicznego, jak i dalszego z nim 

postępowania. W swoich badaniach Doktorantka wykorzystała różnorodne źródła 

komórek macierzystych od klasycznego jakim jest krew obwodowa pacjentów po 

mobilizacji, poprzez galaretę Whartona pozyskaną ze sznura pępowinowego, a 

kończąc na mleku kobiecym pozyskanym w czasie różnych faz laktacji.  

Wykorzystanie mleka kobiecego jako źródła komórek macierzystych jest w mojej 

opinii najbardziej innowacyjnym elementem pracy. 

W rozdziale Wyniki, Doktorantka przedstawia uzyskane rezultaty badań. W 

swoich badaniach Autorka zaobserwowała, że rodzaj przygotowania materiału 

biologicznego, jak i warunki hodowli in vitro mogą mieć wpływ na ekspresję 

badanych genów. Cennym wynikiem, który może zostać wykorzystany w praktyce 

jest obserwacja, że namnażając MSC do przyszłych zastosowań terapeutycznych 

powinniśmy dążyć do odtworzenia warunków występujących w naturalnej dla tej 

populacji komórkowej niszy. 

Autorka wykazał się znajomością przedmiotu, analizy wyników  

i umiejętnością wyprowadzana wniosków. Posiada umiejętność zwartego, 

przejrzystego przedstawiania wyników własnych oraz konfrontacji ich  

z opublikowanymi danymi innych autorów. Na podstawie uzyskanych wyników  

Autorka formułuje dziesięć wniosków podsumowujących rozprawę doktorską. 

Należy jednak zaznaczyć, że zarówno opisując wnioski, jak i formułując wnioski 

Doktorantka dość luźno traktuje poziom istotności będący wynikiem analiz 

statystycznych, bardziej skupiając się na wartościach statystyk opisowych. 

Chciałbym tutaj ostrzec Doktorantkę, że podczas recenzji przyszłych publikacji, 

może się zetknąć z opinią, że różnice nieistotne statystycznie różnicami nie są  

i wniosek bazujący na tym, że wartość średnia czy wartość mediany ekspresji 

danego genu jest różna, np. w dwóch grupach nie świadczy o rzeczywistej różnicy 

w ekspresji genów pomiędzy grupami. Z tego powodu zalecam ponowne 

sformułowanie wniosków zgodnie z uwagami przedstawionymi poniżej. 
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Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia wszystkie 

wymagania stawiane tego typu opracowaniom. Obowiązkiem Recenzenta jest 

jednak sformułowanie uwag krytycznych, nawet niewielkich i niewpływającej na 

pozytywną ocenę merytoryczną rozprawy doktorskiej, jak i niezależnych sugestii 

mogącym wskazać alternatywne podejście do uzyskanych wyników. Uwagi pozwolę 

pogrupować sobie na dotyczące strony edytorskiej pracy oraz jej zagadnień 

metodologicznych i merytorycznych. 

Uwagi dotyczące edytorskiej strony pracy, nie wpływające w żaden sposób na jej 

ocenę merytoryczną: 

✓ Wielokrotne powtarzanie nazewnictwa anglojęzycznego i skróty po użyciu 

pełnej wersji nazwy w języku polskim. 

✓ skróty. 

✓ W języku polskim perforowaną formą nazewnictwa są limfocyty T a nie 

dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego komórki T. 

✓ Obecnie prawidłową nazwą są choroby „autoimmunizacyjne” a nie 

„autoimmunologiczne” 

✓ Na stronie 82 Doktorantka rozpoczyna akapit informacją stwierdzającą, że 

już w XIX wieku poznano prawdopodobieństwo pomiędzy komórkami 

macierzystymi nowotworów a komórkami formującymi guz nowotworowy, 

natomiast w dalszej części akapitu wymienia badania z drugiej połowy XX 

wieku oraz XXI wieku. Dodatkowo na samym początku Wstępu informuje, że 

termin „komórki macierzyste” został wprowadzony na początku XX wieku. 

Czy rzeczywiście można przytoczyć wyniki obserwacji XIX-wiecznych 

dotyczących macierzystych komórek nowotworowych? 

✓ W Tabeli 6 niefortunny wydaje się opis pierwszej kolumny, gdzie użyto 

określenia lokalizacja, podczas gdy Doktorantka wymienia w niej rodzaje 

populacji komórek macierzystych a nie ich lokalizację, w przeciwieństwie do 

kolumny drugiej opisanej podobnie, gdzie faktycznie wymieniane są 

lokalizację anatomiczne. Dodatkowo jeśli określenie lokalizacja miałoby 

dotyczyć ekspresji antygenów na poszczególnych populacjach SCs, to 
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mówiąc o lokalizacji ekspresji najczęściej myślimy o tym czym ekspresja 

danego antygenu jest, np. wewnątrz czy zewnątrzkomórkowa, a nie na jakich 

komórkach zachodzi ekspresja 

✓ W tekście pojawiło się nie do końca prawidłowe sformułowanie „ekspresja 

mRNA genów”, które może sugerować, że to geny są transkrybowane z mRNA. 

✓ Na stronie 108, jako skrót fikoerytryna-cyjanina 5 użyto PE-Cy7 

✓ W pracy występują błędy ortograficzne, gramatyczne i edytorskie. 

 

Uwagi dotyczące metodyki i zagadnień merytorycznych: 

✓ Wątpliwości budzi bardzo skromny opis pozyskiwania 

hematopoetycznych komórek drogą leukaferezy. Jaki separator użyto do 

wykonania procedury? Czy we wszystkich przypadkach użyto tego samego 

separatora i analogicznych ustawień separacji? Co Doktorantka rozumie 

pod pojęciem „preparat komórkowy o immunofenotypie CD34+”? Czy była 

to część produktu nieużyta do przeszczepienia czy pobrana  

z przeszczepianego produktu? Jeśli dokonywano przeszczepu z tych 

produktów, to ciekawe i zasadne wydaje się przeprowadzenie analizy 

wpływu ekspresji badanych genów na rezultat kliniczny przeszczepienia. 

✓ Fragmenty sznura pępowinowego pozyskano od 50 pacjentek, natomiast 

próbki mleka kobiecego od 60. Czy próbki mleka kobiecego pozyskano od 

tych samych 50 pacjentek co fragmenty sznura pępowinowego? Jeśli tak, 

to czy była przeprowadzona analiza korelacji wyników z dwóch źródeł 

materiału badanego pozyskanego od tych samych kobiet?  

✓ Jakie były kryteria klasyfikacji 2 zdrowych dawców HSC? 

✓ Do immunofenotypowania użyto przeciwciała sprzężonego z PE  

i dodatkowo dwóch przeciwciał sprzężonych z fluorochromami 

tandemowymi zawierającymi PE, co mogło mieć wpływ na efekt tzw. 

„overlaping” i konieczność stosowania wysokich wartości kompensacji. 

Czy miało to miejsce w trakcie eksperymentu? Jaki był powód 

zastosowania wyłącznie fluorochromów wzbudzanych laserem 488 nm? 
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✓ W opisie analizy statystycznej nie podano czy i jakie testy post-hoc były 

stosowane przy wykorzystani testu Kruskala-Wallisa, z kolei w rozdziale 

Wyniki Autorka powołuje się, zresztą zgodnie ze sztuką, na takie właśnie 

wyniki.  

✓ Na wykresach 5-7 pokazano bramkowanie tzw. singletów, co zakłada 

dalszą analizę immunofenotypową właśnie w tej bramce, jednak odsetek 

komórek z ekspresją wybranych antygentów pokazany na wykresie jest 

jako procent z „total” czyli wszystkich „eventów” zebranych do analizy 

łącznie z tzw. „debris” – śmieciami, eventami niepożądanymi czy zlepami 

dwóch i więcej komórek. Dlaczego pomimo założenia bramki na „singlety” 

używano odsetka komórek pozytywnych pośród wszystkich „eventów”. 

Czy na wykresach 2-4 są pokazane odsetki komórek pozytywnych pośród 

wszystkich „eventów” – „total”, czy w bramce „singletowej”? Przy 

zastosowaniu odsetka pośród wszystkich „eventów” ilość tzw. debris 

mogła wpływać na odsetek komórek pozytywnych. 

✓ W rozdziale wyniki na stronie 151 Doktorantka stwierdza, że „wykazano 

istotnie statystycznie wyższą względną ekspresję zarówno genu NANOG 

(p=0,086622) oraz genu KLF4 (p=0,641268) w MSC mleku kobiet, które 

urodziły przez cięcie cesarskie”. Na podstawie tej analizy został także 

sformułowany wniosek nr 5. Jak Doktorantka sama wskazała w opisie 

metod statystycznych poziom istotności został standardowo określony na 

p<0,05, tak więc o ile w przypadku genu NANOG wynik analizy można 

uznać za „dążący do istotności”, to w przypadku genu KLF4 jest wręcz 

daleki od istotności. 

✓ W tabelach 29 i 30 w kolumnie, zatytułowanej p (poziom istotności) 

pojawiają się wartości ujemne, a jako istotna opisana jest wartość 

p=0,566081. Najprawdopodobniej w tej kolumnie podane są wartości 

współczynnika korelacji R Spearmana a nie wartości p. 

✓ Zastrzeżenie Recenzenta budzi wniosek nr 1, gdzie Doktorantka 

stwierdza, że to częściowa hipoksja przyczynia się do obniżenia ekspresji 

genów NANOG i KLF4 w stosunku do świeżego preparatu, niestety jedyne 
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co uprawniałoby do postawienia takiego wniosku byłoby wykazanie,  

że hodowla w warunkach normooksygenicznych nie powoduje obniżenia 

ekspresji badanych genów w porównaniu do preparatu świeżego. Zdaniem 

Recenzenta wniosek ten bazuje na założeniu a priori, że sama relatywnie 

długa (14 dni) hodowla nie wpływa na ekspresję badanych genów. 

Wątpliwości te częściowo rozwiewają informacje podane w dyskusji,   

w której Autorka cytuje wynik prac, gdzie zastosowano hodowle kontrolne 

przy 21% stężeniu tlenu. Z drugiej strony komórki te zostały pozyskane z 

naturalnego środowiska, które wg informacji zwartych w dyskusji 

charakteryzuje się 2-7% stężeniem tlenu, więc teoretycznie stężenie tlenu 

w mikrośrodowisku zostało zwiększone. Dodatkowo preparat 

transportowany był na lodzie, więc komórki podawane były hipotermii, co 

mogło wpływać na ich zapotrzebowanie na tlen w porównaniu do komórek 

hodowanych w temperaturze 37◦C. 

✓ Wnioski 4 i 9 są właściwie podsumowaniem wyników, a nie właściwymi 

wnioskami. 

✓ We wniosku 6 Doktorantka stwierdza, że prawidłowy czas trwania ciąży 

wiązał się z wyższą ekspresją badanych genów, jednak ani w przypadku 

komórek pozyskanych ze sznura pępowinowego ani komórek 

pozyskanych mleka kobiecego, analiza statystyczna nie wykazała 

istotnych różnic pomiędzy porodem przed 37hbd i po 37hbd.  

 

Przedstawione wyżej krytyczne uwagi nie wpływają na pozytywną ocenę 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wilińskiej, a Recenzent ma nadzieję,  

że przyczynią się do płynniejszego i efektywnego przygotowania przyszłych 

publikacji opartych na opisanych wynikach. 

Podsumowując uważam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia 

warunki określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 

65 poz. 5 z późn. zm.) oraz zapisów Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. 
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poz. 1669 z późn. zm). Wnoszę do wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w 

dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie 

mgr inż. Agnieszki Wilińskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

       

Z wyrazami szacunku, 

  


