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Recenzja

rozprawy doktorskiej Pani lek. JusĘny Błach pt.: ,,WpĘłv koinfekcji bakteryjno-

wirusorrych na komórki NKT i inne rzadkie populacje limfocytów u chorych na

przewleklą białaczkę limfocytową"

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska zostńa wykonana pod kierunkiem Pani dr

hab. n. med. Agnieszki Bojarskiej-Junak w Katedrze i Zakładzie Immunologii K|inicznej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Rozprawa doktorska Pani lek. JusĘny Błach dotyczy analizy ex vivo dwóch populacji

niekonwencjonalnych limfocytów T, tj. komóręk iNKT oraz limfocytów Ty6, a także

subpopulacji rozróżnianych w obrębie tych dwóch grup komórek (iNKTl, NKT2, iNKTreg, T

V61, T V62), występujących w krwi obwodowej pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

(CLL). W pracy porównano odsetek tych komóręk z ich ilością u osób zdrowych, a takżę

oceniono zależność między odsetkiem badanych komórek a czynnikami rokowniczymi w CLL,

takimi jak: stan zaawansowania klinicznego choroby, ekspresjakinazy tyrozynowej ZAP-70 l

receptora CD38, występowanie niekorzystnych aberracji cytogenetycznych oraz konieczność

wdrożenia leczenia przeciwnowotworowego. Przeprowadzono również analizę korelacji między

odsetkiem badanych komórek a niektórymi parametrami laboratoryjnyml, istotnymi w
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diagnoĘce CLL. W zasadniczej części badań przeanalizowano zależność między ilością

badanych komórek a występowaniem nawracających zakażeń bakteryjno-wirusowych oraz

poziomem immunoglobulin u pacjentów z CLL. Dodatkowo oceniono liczebność

populacji/subpopulacji iNKT i Ty6 w badanej grupie chorych w zależności od stafusu zakażenia

wirusem Epsteina-Barr. Ważnym elemęntem badań była równieżLcena funkcjonalna komórek

iNKT oraz Ty6 poptzez analizę ekspresji receptorów hamujących (PD-l i TIM-3) na

powierzchni tych komórek w grupach chorych na CLL z dodatnim i ujemnym statusem

zakażenia EBV. Do oceny ilościowej badanych komórek Autorka wykorzystała metodę

cytometrii przepĘwowej z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych,

umożliwiających roztóżnienie odpowiednich populacji i subpopulacji, wykrycie odpowiednich

markerów rokowniczych oraz receptorów hamujących. Natomiast do wykrywania DNA wirusa

EBV w izolowanych z krwi chorych leukocytach jednojądrzasĘch wykorzystano metodę RT-

qPCR.

Przewlekła białaczka limfocytowa jest nowotworem złośliwym komórek B, charakteryzującym

się nagromadzenięm dojrzaĘch, monoklonalnych limfocytów B w krwi obwodowej, szpiku

kostnym i węzłach chłonnych. Choroba ma bardzo niejednorodny przebieg kliniczny, a do

zidentyfikowanych, istotnych czynników rokowniczy ch należą nawracające infekcje bakteryjne

i wirusowe, stanowiące też najczęstszą przyczynę zgonów u pacjentów z CLL. Spośród kilku

przyczyn podatności na infekcje (np. stosowanie terapii przeciwnowotworowej, podeszły wiek

pacjentów i obecność chorób współistniejących czy ekspozycja na zakńenia szpitalne),

najważniejsza wydaje się być dysfunkcja układu immunologicznego, będąca cechą

charakteryĘczną patafizjologii CLL. Dysfunkcja ta, obserwowana już we wczęsnym etapie

rozwoju CLL, dotyczy zablxzeń zarówno mechanizmów odporności wrodzonej, jak i niedoboru

odporności humoralnej otaz komórkowej. Komórki nowotworowe wykorzystują różne

mechanizmy aby uciec spod kontroli układu odpornościowego. Jednym z nich jest

oddziaływanie na komórki otaczającego mikrośrodowiska, które skutkuje jego przeksńałcęniem

w tolerogenne cry wręcz podtrzymujące rozwój nowotworu. Komórki CLL mogą m.in.
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powodować ,,wyczerpanie" i/lub zahamowanie przeciwnowotworowych komórek

odpornościowych (limfocytów Thl, TCD8+), rekrutować działające immunosupresyjnie

limfocyty Treg, czy w@atzac immunosupresyjne cytokiny. Podczas, gdy zmiany w populacji

klasycznych limfocytów T, obecnych w krwi pacjentow z CLL zostĘ dość dobrze przebadane,

nięwiele jest danych piśmiennictwa natgmat niekonwencjonalnych limfocytów T, które również

stanowią składową mikrośrodowiska nowotworowego. Do dobrze znanych przedstawicieli tej

grupy limfocytów na|eżąkomórki NKT oraz limfocyly Ty6. Obie grupy komórek uczestniczą w

odpowiedzi immunologicznej przeciwzakażnej, a także wpływają na walkę otganizmu z

nowotworami, wykazując działanie przeciw- lub pro-nowotworowe. Podjęta przez Autorkę

recenzowanej rozprawy ocena tych dwóch populacji/subpopulacji komórek u pacjentów z CLL,
w kontekścię ich zmian ilościowych czy funkcjonalnych w przebiegu infekcji bakteryjno-

wirusowych, mogłaby dostarczyć istotnych informacji, poszerzających wiedzę na temat

dysfunkcji immunologicznych wyĘpujących u Ęch chorych, a także ewentualnych przyczyn

heterogennego przebiegu choroby. Z tego względu, uwńatl, że badania podjęte przez Autorkę

są niezmiernie istotne. Uzyskana wiedza może bowiem okazać się pomocna w szacowaniu

rokowania u pacjentów z CLL. Mając na uwadze wńny naukowo, a także praktyczny wymiar

zaplanowanych badań, u:ważam podjęcie temafu rozprary doktorskiej zaw pełni uzasadniony.

Mam jednak już na początku pelvną sugestię. W mojej opinii w §tule rozptaw mozna było

doprecyzować, jakie główne populacje niekonwencjonalnych limfocytów T będą poddawane

analizie.

Rozprawa doktorska Pani JusĘny Błach ma układ łpowy dla pracy doświadczalnej, liczy l51

stron, zawiera 47 tabel, l1 rycin, 34 wykresy oraz 189 porycji, w zdecydowanej większości

anglojęzycznego (poza 2 pozycjami) piśmiennictwa, które zostało właściwię dobrane, zarówno

pod względem tematycznym,jak i prezentowania najbardziej aktualnej wiedzy w omawianym

temacie. Na początku rozprary zamieszczono wykaz skrótów, bardzo pomocny w trakcie

czytania rozprary. Struktura rozprawy jest poprawna, zawięra wszystkie wymagane

rozdziaĘ i spisy oraz streszczeniaw jęryku polskim i angielskim.
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W liczącym 24 strony Wstępie, Doktorantka zaularła informacje stanowiące teoreĘczne

podstawy podjętego w pracy zagadnienia badawczego. Przedstawia w nim charakterystykę obu

badanych grup limfocytów oraz ich subpopulacji vlraz z opisem ich funkcji. Następnie

charakteryzuje przewlel<łą bińaczkę limfocytową podkreślając rolę czynników rokowniczych

oraz nawracających zakńeń w CLL. I(olejną część wstępu poświęca wirusowi Epsteina-Barr.

Wstęp jest napisany w sposób przejrzysł, bĄuły rozdzińów i podrozdziałów v,ryrażnie

informują o zawartej w nich treści, a dodatkową zaletąjest zamieszczenię 3 rycin oraz 5 tabel,

które w sposób syntetyczny przedstawiają omawiane tematy. Jak zauwuĘłam, Doktorantka

bardzo swobodnie porusza się w omawianych zagadnieniach. Odnośnie tego rozdziału mam

jednak dwie uwagi. Po pierwsze zabralło mi w nim przedstawienia, przynajmniej w skrócie,

mechanizmu działania receptorów hamujących PD-l i TIM-3 (zvvłaszcza TIM-3). Druga uwaga

doĘczy edytorskiej strony tej części pracy: rozwinięcia skrótów w języku angielskim pisze

Doktorantka w większości kursywą, jednak czasami normalną czcionką - powinno to być

ujednolicone; nzw łacińskie bakterii powinny być pisane kursyrvą.

Cel pracy został poprzedzony krótkim przedstawieniem merytorycznych zńożeń,

uzasadniających podjęcie tematu badań i przedstawiony w postaci siedmiu celów

szczegółowych. Zasadniczlłm celem badań była ocena odsetka populacji i subpopulacji

limfocytów iNKT oraz Ty6 w korelacji z infekcjami bakteryjno-wirusowymi u chorych na CLL.

W rozdziale MateriaĘ i metody Doktorantka przedstawiła charakterystykę grupy badanej

(wraz z nr decyzji Komisji Bioetycznej przy UM w Lublinie), rodzaj materiału klinicznego

pobieranego do badań oraz opis metodyki stosowanej w badaniach, tj. procedurę oznaczania

komórek w cytometrze przepĘwowym, sposób izolacji komórek jednojądrzaĘch z krwi

obwodowej i iŻolacji DNA z tych komórck oraz procedurę amplifikacji i wykrywania DNA

wirusa EBV techniką PCR z detekcją w czasie rueczywistym. Opis tych procedur jest bardzo

szczegółovrly i umożliwia odtworzenie podobnych analiz w innych ośrodkach badawczych.

Opisano również metody analiry statystycznej uzyskanych wyników, które w mojej opinii

zostaĘ prawidłowo dobrane. W rozdziale tym brakuje cytowanej w tekście Ryciny 5, mającej
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przedstawiać przykładową ocenę cytometryczną komórek iNKT orazich subpopulacji. Ponadto,

uwazam, że Autorka mogłaby zamięścic w tym rozdziale informację na temat sposobu

kwalifikowania pacjentów do grupy chorych z nawracającymi zakażeniami. Autorka podaje w

pracy ogólną informację na ten temat (znalazłamją dopiero w rozdziale,,Dyskusja"), ale w

mojej opinii powinna być ona nieco bardziej szczegółowa. Z zamieszczonej informacji

zrozumiałam, że pacjenci chorowali na mieszane infekcje, wirusowo-bakteryjne, ponieważ była

u nich stosowana anĘbiotykoterapia. Prosiłabym o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Wyniki uzyskane ptzez Doktorantkę zostĘ opisane na 47 stronach i przedstawione w sposób

usystematyzowany, bardzo przejrzysĘ, w większości w postaci ujednoliconych wykresów oraz

tabel wraz z dokładnymi legendami. Zńożonę ptzęz Autorkę cele badawcze zostĘ
zręalizowane. W swoich badaniach Doktorantka m.in. potwięrdziła istotne znaczenie obu

populacji niekonwencjonalnych limfocytów T w patogenęzie CLL oraz nviązek mniejszego

odsetka komórek iNKT zbardziej agresyvvną postacią choroby. Wykryła również, że u chorych

na CLL występuje podwyższony odsetek subpopulacji iNKTreg, co ma istotny rwiązek z

niekorzystnymi parametrami rokowniczymi, w tym występowaniem nawracających infekcji. Są

to nowatorskie wyniki badań, nieopisane dotychczas w fachowym piśmiennictwie. Według

Autorki, tego typu zaburzenieu chorych na CLL może skutkowac zarówno słabszą odpowiedzią

immunologiczną przeciwnowotworową, jak i przeciwzakńną, a także wskazywać na

konieczność wdrożenia terapii u pacjentów. Oryginalna jest równieź obserwacja doĘcząca

występowania mniejszej ilości limfocytów Ty6, a rvftaszcza subpopulacji T V62 u chorych na

CLL z częsĘmi infekcjami, sugerująca, żę zaburzenia ilościowe w tej grupie komórek mogą

częściowo odpowiadać za rwiększoną podatność pacjentów na zakńenia. Interesujące są

również wyniki badań sugeĄące, że komórki iNKT i Ty6 obecne w krwi chorych na CLL
(mvłaszcza u pacjentów z dodatnim statusem EBV) wykazują zaburzęnia funkcjonalne rwiązane

z wysoką ekspresją receptorów hamujących. Odnośnie tej części badń mam pytanie: czy w

grupie kontrolnej sprawdzano obecność materiału genetycznego EBV? Ponadto, mam uwagi

doĘczące Tabeli 45 i 46:
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- mozna w nich było zamaczyć wyniki istotne statyĘczni€, hp. * lub #;

- w nagłówku Tabeli 46 wpisano subpopulację TT6, Ęmczasem analizowane są komórki iNKT.

W Dyskusji, ujętej na 16 stronach, Autorka przeprowadza umiejętnie analizę uzyskanych

wyników w kontekście dostępnej wiedzy, dotyczącej poruszanych zagadnień, atakże porównuje

je z wynikami innych zespołów badawczych. Zaróv,tno forma dyskusji, jak teZ logiczna i

prawidłowa ocena znaczenia uzyskanych wyników wskazują na wysoki poziom przygotowania

merytorycznego Doktorantki. Do tej części rozprawy nie mam zadnych zastrzężęń.

Uzyskane wyniki oraz wnikliwa dyskusja pozwoliły Autorce na wyciągnięcie aż dziesięciu

wniosków, co świadczy o dobrze zaplanowanym kierunku badań i przeprowadzanych analiz.

Wyciągnięte wnioski są poprawne i korelują z założonymi celami pracy. Co więcej, niektóre z

nich wskazują na moźliwość wykorzystania praĘcznego uzyskanych w rozprawie wyników.

Dotycry to wskazania do monitorowania subpopulacji iNKTreg oraz Ty6, które może pomóc

określić aktywność CLL oraz stanowić przesłankę do wdrożenia terapii.

Podsumowując, rozprawa doktorska Pani lek. JuĘny Błach stanowi oryginalny wkład w

wiedzę doĘczącą dysfunkcji rzadkich populacji komórek immunologicznych obecnych w

mikrośrodowisku krwi obwodowej u chorych naprzewleŁJąbiałaczkę limfocytową. Zabardzo

wartościowe uważam przeanalizowanie nie tylko cĄch populacji komórek iNKT i limfocytów

Ty6, ale też przeprowadzenie odrębnej analiry poszczególnych subpopulacji. Dzięki takiej

analizie Doktorantka odkryła zabutzenie ilości subpopulacji iNKTreg, które może się

ptzyczyniać do pogłębiania stanu tolerancji immunologicznej u chorych na CLL i nviązanej z

tym nieefektywnej odpowiedzi immunologicznej przeciwzakaźnej i przeciwnowotworowej. Co

ważne, wyniki niektórych z ptzeprowadzonych ptzez Doktorantkę badń mogą stanowić

przesłankę do ich wykorzystania prakĘcznego, np. przy podejmowaniu decyili o rozpoczęciu

leczenia u chorych na CLL. W mojej opinii, Doktorantka v,,rykazała się bardzo dobrą

znajomością prezentowanej tematyki badawczej, umiejętnością planowania badań, logicznej

interpretacji uzyskanych wyników i wyciągania z nich poprawnych wniosków, a także
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doskonĄm opanowaniem warsźatu metodycznego. Wszystkie te cechy potwierdzają

umiejętność prowadzenia przez Panią lek. Justynę Błach samodzielnej pracy naukowej. Moje

nieliczne uwagi nie umniejszająwartości merytorycznej rozprawy, którą oceniam wysoko.

W nviązku z powyższlm stwierdzam, że tozptawa doktorska pt.: ,,Wpłw koinfekcji

bakteryjno-wirusowych na komórki NKT i inne rzadkie populacje limfocytów u chorych na

przewlekłą białaczkę limfocytową" spełnia w pełni waruŃi określone w art. 13 ust. l Ustmły z

dnią ]4 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukawym oroz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki; Dz. U. nr 65 poz. 595, z późn. zm. i wnoszę do Rady do sp. Stopni Naukowych w

dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pani lek.

JuĘny Błach do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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