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Recenzja pracy doktorskiej lek. Anny Fałkowskiej pt. „Przydatność monitorowania 

specyficznej odpowiedzi komórkowej przeciwko cytomegalowirusowi u dzieci po 

allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”  

 

 

Allogeniczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT) zaburza 

równowagę immunologiczną, która utrzymuje zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) 

w stanie utajonym. W związku z tym reaktywacja CMV z tkanek pochodzących od biorcy (R) 

i dawcy (D) jest powszechna, a w następstwie dysfunkcji układu odpornościowego 

w bezpośrednim okresie po HSCT często prowadzi do niekontrolowanej replikacji wirusa. 

Odporność swoista wobec CMV po HSCT jest niezbędna do odpowiedniej kontroli 

reaktywacji CMV, co pozwala uniknąć jej progresji do choroby.  

Obecne stosowane strategie profilaktyki i leczenia reaktywacji zakażenia CMV spowodowały 

zmniejszanie ogólnej częstości występowania choroby CMV. W praktyce klinicznej stosuje 

się najczęściej strategię opartą na regularnym cotygodniowym monitorowaniu DNA CMV 

w osoczu metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Monitorowanie kontynuuje się 

przez 100 dni lub dłużej, jeśli wystąpi choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Terapię 

anty-CMV rozpoczyna się po osiągnięciu klinicznie istotnego progu replikacji wirusa (zwykle 

> 1000 kopii/ml). 
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Strategia wyprzedzająca ma ograniczania wynikające z opóźnień w uzyskaniu wyników CMV 

PCR i rozpoczęciu leczenia. Ponadto, czasem mimo choroby CMV z zajęciem narządów nie 

stwierdza się DNA CMV w osoczu.  

Profilaktyka uniwersalna, w ramach której wszystkim pacjentom zagrożonym chorobą podaje 

się leki antywirusowe od momentu wszczepienia, nie jest rekomendowana. Obecnie dostępne 

leki przeciw zakażeniu CMV wykazują znaczną mielotoksyczność. Ponadto uniwersalna 

profilaktyka nie poprawia wskaźników przeżycia, a wielu pacjentów byłoby leczonych 

niepotrzebnie.  

Kontrola replikacji wirusa CMV jest w dużym stopniu zależna od komórkowej odpowiedzi 

immunologicznej, w szczególności cytotoksycznych limfocytów T swoistych dla CMV.  

Żadna z powyższych opisanych strategii profilaktyki i leczenia nie ocenia odpowiedzi 

immunologicznej, aby lepiej zidentyfikować pacjentów o najwyższym ryzyku reaktywacji 

CMV. Dotychczas nie określono właściwej strategii i optymalnej metody monitorowania 

swoistej odpowiedzi komórkowej przeciwko cytomegalowirusowi u seropozytywnych 

biorców. Dlatego podjęcie przez Doktorantkę tego tematu uważam za uzasadnione. 

Celem publikacji było badanie przydatności testu oceniającego CMV-swoistą odpowiedź 

komórkową w określaniu indywidualnego ryzyka rozwinięcia infekcji CMV u dzieci po 

allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Ponadto celami pracy były ocena 

przydatności badania poszczególnych subpopulacji limfocytów po allo-HSCT do oceny 

ryzyka reaktywacji, ocena liczby komórek cytotoksycznych CMV w +100 dobie, badanie 

wpływu danych klinicznych na liczbę tych komórek oraz korelacja liczby wykrytych 

komórek cytotoksycznych CMV w stosunku do statusu serologicznego dawcy i biorcy, czasu 

trwania wiremii i GVHD. 

Uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nr KE-

0254/53/2019 na przeprowadzenie badania. 

Badaną grupę stanowiło 29 pacjentów po allo-HSCT w Klinice Hematologii, Onkologii 

i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2019- 2021. 

Rozprawa doktorska lek. Anny Fałkowskiej liczy ogółem 81 stron, zawiera 15 tabel, 6 rycin. 

Piśmiennictwo liczy 109 pozycji autorów polskich i zagranicznych. Redakcyjny podział pracy 

na rozdziały i ich wzajemne proporcje nie budzą zastrzeżeń.  
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We wstępie Doktorantka przedstawiła wskazania do procedury allo-HSCT, klasyfikację 

HSCT ze względu na rodzaj dawcy i źródło komórek krwiotwórczych oraz etapy 

rekonstytucji immunologicznej po allo-HSCT oraz powikłania infekcyjne po HSCT. 

W osobnych rozdziałach Doktorantka omówiła epidemiologię, obraz kliniczny, czynniki 

ryzyka reaktywacji CMV po allo-HSCT oraz zagadnienia swoistej odpowiedzi komórkowej 

przeciw CMV.  

 

Doktorantka zwraca uwagę, że powikłania infekcyjne w tym CMV są ważnymi przyczynami 

zachorowalności i śmiertelność dzieci poddawanych SCT z powodu nowotworów złośliwych 

i innych chorób nienowotworowych takich jak zespoły niewydolności szpiku, niedobory 

odporności, hemoglobinopatie i choroby metaboliczne. 

Doktorantka omówiła też rekomendacje dotyczące profilaktyki powikłań infekcyjnych 

u pacjentów po SCT. Równocześnie podkreśliła, że pomimo stosowanej profilaktyki u części 

pacjentów rozwijają się zakażenia. Zakażenia są jednym z głównych powikłań po SCT i nadal 

stanowią wyzwanie w leczeniu chorych w okresie po przeszczepieniu krwiotwórczych 

komórek macierzystych. 

Doktorantka niepotrzebnie zamiennie używa określeń specyficzna i swoista odpowiedź 

komórkowa. Właściwym określeniem jest swoista odpowiedź. 

Należy też skorygować określenie liczebności rzeczowników policzalnych.  

 

W rozdziale Materiał i metody Doktorantka przedstawiła charakterystykę badanych 

pacjentów, dane dotyczące allo-HSCT przeprowadzonych w badanej grupie oraz status 

serologiczny CMV biorcy i dawcy. Najliczniejsza, licząca 18 pacjentów była grupa pacjentów 

R+/D+ a pozostałe 3 podgrupy liczyły po 4 pacjentów (R+/D-, R-/D+, R-/D-). Zwraca uwagę 

mała liczebność grup. Ponadto w badaniu uwzględniono również podgrupę R-/D- licząca 

4 pacjentów, u których istnieje bardzo niskie ryzyko pierwotnej infekcji CMV. 

W celu oceny swoistej odpowiedzi komórkowej wykorzystywano test CMV ELISPOT, w 

którym wykorzystuje się pomiar odpowiedzi komórkowej przez ocenę produkcji IFN gamma 

po stymulacji peptydami CMV: IE-1 i pp65. Badanie wykonywano przed rozpoczęciem 

kondycjonownia oraz w 100 dobie po HSCT (+100). 
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Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC) izolowano świeżo z heparynizowanej krwi 

pełnej przy użyciu gradientu gęstości. Następnie wyizolowane komórki mrożono w tempera-

turze -75 C.  

Proces kriokonserwacji zmniejsza żywotność PBMC, potencjalnie wpływając na wyniki testu. 

Brak w opisie metody informacji dotyczącej oceny żywotności komórek po rozmrożeniu oraz 

informacji o liczbie komórek nanoszonych na zestaw ELISPOT, która powinna być 

ujednolicona w każdej badanej próbce. Następnie próbki analizowano komputerowo w anali-

zatorze obrazu ELISPOT.  

Brak informacji czy wynik określający liczbę spotów był średnią z co najmniej dwóch 

oznaczeń czy też wynikał z pojedynczego badania.  

 

Zgodnie ze standardami postępowania po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych co 7 dni 

monitorowano wiremię metodą RT-PCR.  

Ocenę rekonstytucji immunologicznej wykonywano metodą cytometrii przepływowej. 

Doktorantka powinna uzasadnić, dlaczego wybrała +100 dzień jako czas określania 

odpowiedzi swoistej CMV. 

Czy któryś z pacjentów rozwinął chorobę CMV?  

Czy wiremię oznaczało wykrycie 1000 kopii wirusa /ml czy też niższej liczby?  

Jak długi był czas obserwacji pacjentów? 

Zastosowane przez Doktorantkę metody analizy statystycznej nie budzą zastrzeżeń. 

Wyniki badań własnych Doktorantka przedstawiła opisowo oraz w formie 11 tabel. 

W tabeli 5 podsumowującej wyniki oceny liczbowej subpopulacji limfocytów T w dobie 

+100 u pacjentów z wiremią CMV i bez niej nie podano jednostek laboratoryjnych. 

Odporność komórkowa CTL mierzona przed kondycjonowaniem i w dobie +100 po HSCT 

miała tendencję wzrostową, przy czym osiągnęła istotność statystyczna dla antygenu pp65. 

Reaktywacja CMV stwierdzona była u 10 spośród badanych pacjentów. Analiza zależności 

między wyjściowym stanem serologicznym CMV a liczą CTL wykazała większą ich liczbę 

u pacjentów serologicznie dodatnich z obecnością przeciwciał IgG CMV-swoistych.  

Najwyższa liczba slotów stwierdzona była u pacjentów R-/D+, w dobie +100 przy czym 

istotnie wyższa była liczba komórek odpowiadających na stymulację pp65.  
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Doktorantka nie stwierdziła różnić statystycznych między liczbą slotów a rodzajem chorób 

będących wskazaniem do HSCT (nowotworowe vs nienowotworowe) zarówno przed 

kondycjonowaniem jak i w dobie +100. Podobnie nie wykazano zależności z rodzajem 

materiału przeszczepowego (BMT vs PBSCT), rodzajem zastosowanego kondycjonowania. 

Profil odpowiedzi CMV był zróżnicowany i nie był zależny od wystąpienia ostrej GVHD.  

Z kolei porównanie liczby CTL w zależności od wystąpienia reaktywacji CMV wykazało 

większą liczbę CTL w grupie, w której wykryto wiremię CMV. Doktoranta wnioskuje na tej 

podstawie, że w badanej grupie pacjentów wzrost liczby komórek CMV swoistych był 

następstwem infekcji. Badania w więcej niż jednym punkcie czasowym po allo-HSCT 

mogłyby przyczynić się do określenia dynamiki odpowiedzi komórkowej.  

Spośród 10 uczestników badania z wykrywalną wiremią u 5 stwierdzono ustąpienie wiremii 

w czasie krótszym niż 55 dni. Analiza zależności czasu utrzymywania się wiremii 

w zależności od liczby CTL przed HSCT i w dobie +100 nie wykazała istotności 

statystycznej. Podobnie analiza korelacji w dobie +100 między liczbą kopii wirusa a liczbą 

CTL nie wykazała statystycznie istotnej zależności. W interpretacji tych wyników mógłby 

pomóc wykres obrazujący czas wystąpienia i długość trwania wiremii u poszczególnych (10) 

pacjentów w odniesieniu do dnia 0 i +100.  

W Dyskusji Doktorantka przeanalizowała wyniki swoich badań i odniosła własne 

spostrzeżenia do wyników innych badaczy zajmujących się podobnymi zagadnieniami. 

Należy podkreślić umiejętność korzystania z piśmiennictwa naukowego oraz wiedzę 

teoretyczną dotyczącą badanych zagadnień. Doktorantka starała się nie tylko zinterpretować 

obserwacje własne, ale też wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych zjawisk. Na podstawie 

analizy wyników własnych Doktorantka sformułowała 6 wniosków, które odnoszą się do 

założonych wcześniej celów. Dyskutując własne wyniki Doktorantka zwraca uwagę na 

ograniczenia badań wynikające z małej liczby badanych pacjentów, wykonywania testu tylko 

w dwóch punktach czasowych, dużych kosztów badania. Podkreśla, że standaryzacja i 

przydatność tej techniki u pacjentów poddanych allo-HSCT wymaga przeprowadzenia 

kolejnych analiz. 

Podsumowując, praca doktorska  lek. Anny Fałkowskiej jest głosem w dyskusji na temat 

zasad diagnozowania i opracowaniu standardów profilaktyki CMV u pacjentów po allo-

HSCT. Zanim jednak technika ELISPOT będzie mogła być wykorzystana w praktyce 
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klinicznej wymaga badań na większej liczbie pacjentów oraz standaryzacji u pacjentów po 

allo-HSCT.  

Praca doktorska lek. Anny Fałkowskiej spełnia wymagania 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. 695 z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) 

W związku z tym mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie Dyscypliny Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie lek. Anny Fałkowskiej do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

  

 

 

 

 


