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Recenzja  

rozprawy doktorskiej Pani Aleksandry Bożyk 

pt.: „Poszukiwanie immunologicznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji 

aktywności limfocytów T w wyniku zastosowania immunoterapii u chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca” 

 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska została wykonana pod kierownictwem 

naukowym Pani prof. dr hab. n. med. Kamili Wojas-Krawczyk w Katedrze i Klinice 

Pneumologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Promotorem 

pomocniczym był Pan dr n. med. Marcin Nicoś, prof. UM .  

Dane statystyczne pokazują wzrastającą zachorowalność na raka płuca w Polsce, sięgającą w 

roku 2020 ponad 29 tys. przypadków. Wśród  nich zdecydowaną większość stanowi rak 

niedrobnokomórkowy, który w porównaniu z bardziej agresywnym rakiem 

drobnokomórkowym cechuje się powolniejszym wzrostem. Obecnie wciąż poszukuje się 

nowych sposobów terapii celowanej w komórki nowotworowe z oszczędzeniem komórek 

prawidłowych wprzęgając w to układ immunologiczny chorego. Wymaga to wiedzy w wielu 

obszarach - mechanizmów nowotworzenia, roli mikrośrodowiska guza, wzajemnych relacji 

nowotwór – układ immunologiczny w tym ucieczkę nowotworu spod nadzoru 

immunologicznego. Jednym z takich mechanizmów jest ekspresja na powierzchni komórek 
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nowotworowych ligandów (PD-L1) dla receptorów limfocytów T – PD-1. Stanowią one tzw. 

ujemne punkty kontroli układu immunologicznego decydujące w pewnych sytuacjach o 

anergii limfocytów T, komórek zaangażowanych w reakcje przeciwnowotworowe. 

Nowoczesne podejście terapii przeciwnowotworowej oferuje przeciwciała anty-PD-1 i anty-

PD-L1, dzięki którym komórki T zaangażowane w walkę z nowotworem pozostają aktywne. 

O ile te odkrycia znalazły potwierdzenie i praktyczne zastosowanie w klinice, to niewiele jest 

informacji mówiących o tym, jak podanie takich preparatów przeciwciał monoklonalnych 

wywiera wpływ na ogólną kondycję/aktywność komórek immunologicznych pacjenta z 

rakiem niedrobnokomórkowym płuca i jakie mogą być tego konsekwencje. Temu zagadnieniu 

jest poświęcona praca Pani Aleksandry Bożyk.  

 Ocena poprawności struktury rozprawy 

Rozprawa doktorska Pani mgr Aleksandry Bożyk ma typowy układ dla pracy 

eksperymentalnej i mieści się na 147 stronach zawierających: Wstęp, Cel pracy, opis 

Metodyki badań, Wyniki, Dyskusję, Wnioski, Streszczenia w języku polskim i angielskim 

oraz Piśmiennictwo. Na początku rozprawy zostało umieszczone objaśnienie skróty użytych 

w pracy. Zachowano odpowiednie proporcje między poszczególnymi rozdziałami pracy.  

Ocena  merytoryczna rozprawy 

Wstęp zawiera wszystkie niezbędne informacje służące wprowadzeniu czytelnika w 

problematykę pracy. Począwszy od charakterystyki raka płuca, immunologicznych punktów 

kontroli i ich znaczeniu w immunoterapii niedrobnokomórkowego raka płuca, jak również 

czynników predykcyjnych pozwalających na ocenę skuteczności jej wprowadzenia, a 

skończywszy na regulacji ekspresji jednego z takich punktów kontrolnych – PD-L1.  

Widzę pewną nieścisłość dotyczącą powiązania ekspresji PD-1 na powierzchni limfocytów T 

a utratą ich funkcji. Na stronie 22 Autorka napisała, że receptor ten występuje konstytutywnie 

na nieaktywnych limfocytach T, zaś na stronie następnej – iż ekspresja PD-1 na limfocytach 

jest oznaką ich wyczerpania. Połączenie tych dwóch zdań wskazywałoby na konstytutywne 

wyczerpanie limfocytów, co nie ma miejsca. Należało napisać, że za wyczerpanie limfocytów 

T odpowiada nadmierna ekspresja PD-1 co występuje w przypadku rozwoju procesu 

zapalnego.  

Bardzo wysoko oceniam ten rozdział pracy – Autorka dołożyła wszelkich starań aby szeroko, 

ale jednocześnie precyzyjnie naświetlić potrzebę przeprowadzenia zaplanowanych badań.  
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Przedstawiony Cel pracy zawiera logiczne uzasadnienie podjętych badań oraz jasno 

wyznaczone zadania do wykonania.  

Rozdział Metodyka badań został opracowany bardzo szczegółowo i starannie w sposób 

umożliwiający powtórzenie każdego doświadczenia. Na początku została scharakteryzowana 

grupa badanych pacjentów, którą stanowiło 15 osób z miejscowo zaawansowanym lub 

zaawansowanym gruczołowym rakiem płuca. Zgody na pobranie materiału biologicznego 

udzieliła Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Materiał ten 

stanowiła krew żylna oraz bronchoaspirat.  

Dzięki metodzie cytometrii przepływowej, na podstawie markerów powierzchniowych i 

wewnątrzkomórkowych możliwa była ocena następujących subpopulacji komórek PBMC 

oraz uzyskanych z bronchoaspiratu:  

A. Markery powierzchniowe 

 Limfocyty Tc i Th z ekspresją receptora dla IL-2 

 Limfocyty Tc i Th na wczesnym etapie aktywacji 

 Limfocyty Tc i Th na wczesnym etapie apoptozy 

 Limfocyty Tc i Th z ekspresją cząstki kostymulującej CD28 

 Limfocyty Tc i Th z ekspresją cząstki PD-1 

 Monocyty z ekspresją ligandu PD-L1 

B. Markery wewnątrzkomórkowe  

Limfocyty Th z ekspresją CTLA-4 i FoxP3 

Limfocyty z ekspresją B7-H4 i IL-10 

W czytelny sposób przedstawiono schematy immunofenotypowania badanych komórek.  

Zapoznając się z przedstawioną metodyką nasunęło mi się kilka pytań i komentarzy: 

1. Przedstawiony na stronie 51 schemat przeprowadzonych badań ujmuje analizę 

fenotypu komórek wyizolowanych z otoczenia guza. Na ile Doktorantka ma pewność, 

że komórki wyizolowane z bronchoaspiratu pochodzą właśnie z tej lokalizacji? 

2. Odnośnie krótkoterminowych hodowli PBMC i komórek z bronchoaspiratu – dlaczego 

do tej hodowli nie stosowano dodatku surowicy? Ponadto, brak surowicy 

uniemożliwia komórkom przyklejenie się do plastykowego podłoża naczynia 

hodowlanego, a zatem nie zachodzi konieczność ich ‘zdrapania’ – czy ta czynność nie 

powodowała uszkodzenia komórek?  
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3. Na jakiej podstawie do badania ex vivo dobrano stężenia niwolumabu i atezolizumabu 

– czy odpowiadają one stężeniom osiąganym w organizmie pacjenta? 

4. Autorka krótko opisała we Wstępie rolę miRNA, np. miR-34a, w hamowaniu 

translacji białek, w tym cząsteczki PD-L1. Wspomniała też o rodzinie miR-200 z 

istotnym wpływem na regulację procesu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego. 

Natomiast w pracy wybrano oznaczanie miR-31-3p, miR125a-5p i miR-520g-3p. Co 

zadecydowało o takim wyborze? 

5. Analiza statystyczna – napisano ‘test Wilcoxona zastosowano w celu zbadania 

korelacji odsetków badanych populacji komórek’. Test ten służy do oceny istotności 

różnic pomiędzy badanymi grupami a kontrolą. Do oceny korelacji służą inne testy. 

Czy rzeczywiście sprawdzano w tej pracy korelacje pomiędzy poszczególnymi 

parametrami?    

Pani Aleksandra Bożyk dokumentuje w ocenianym rozdziale pracy znajomość wielu technik; 

umiejętność izolacji i krótkotrwałych hodowli komórek immunologicznych z pobranego od 

chorych materiału biologicznego, umiejętność wykonywania analiz cytometrycznych oraz 

RT-PCR i qPCR. Zaplanowanie badań oraz ich metodyczne zróżnicowanie wskazuje na 

rzetelność naukową Doktorantki. 

Wyniki przedstawione zostały w logicznym porządku;  

a. analiza fenotypu komórek mononuklearnych pozyskanych z krwi obwodowej oraz 

bronchoaspiratu z podziałem na limfocyty T pomocnicze i cytotoksyczne oraz 

monocyty, 

b. analiza fenotypu komórek mononuklearnych pozyskanych z krwi obwodowej oraz 

bronchoaspiratu po kontakcie z przeciwciałami anty-PD-1 i anty-PD-L1 (hodowle 

krótkoterminowe), 

c. analiza ekspresji wybranych miRNA pozyskanych z komórek krwi obwodowej i 

bronchoaspiratu bez oraz po kontakcie z przeciwciałami anty-PD-1 i anty-PD-L1.  

Każda analiza została przedstawiona w postaci odsetka komórek z ekspresją danej cząsteczki 

CD oraz wartości MFI. Jednak w niektórych przypadkach (np. wykres 3, str. 64) nie było 

różnicy statystycznie istotnej pomiędzy odsetkiem komórek wyrażających dane CD pomiędzy 

komórkami krwi a bronchoaspiratu podczas gdy taką różnicę zaobserwowano dla wartości 

MFI – jak należy te wyniki zinterpretować?  
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Na żadnym wykresie nie przedstawiono odchyleń standardowych, co powinno być 

zaprezentowane.  Uwagę zwracają bardzo wysokie wartości SD ujęte w tabelach, w 

niektórych przypadkach przekraczające podstawę. Co może być tego przyczyną?  

Autorka wykazała, że w porównaniu do krwi obwodowej, w bronchoaspiracie pacjentów z 

niedrobnokomórkowym rakiem  płuca obecne są w większej liczbie komórki wyrażające 

markery PD-1 i PD-L1 co wskazuje na immunosupresję odpowiedzi immunologicznej w tej 

lokalizacji. Jednak stymulacja przeciwciałami anty-PD-1 i anty PD-L1 stymulowała w 

większym stopniu aktywność obwodową komórek mononuklearnych. Czy jest szansa, aby te 

‘odblokowane’ komórki wraz z krążeniem docierały do tkanki płucnej i tam podejmowały 

swoją aktywność? I drugie pytanie – czy aktywacja mononuklearnych komórek krwi w 

następstwie podania przeciwciał anty-PD1 i anty-PD-L1 wpływały w jakiś sposób na ogólną 

odporność chorych z nie drobnokomórkowym rakiem płuca (np. przeciwwirusową)?  

Pani Aleksandra Bożyk Dyskusję rozpoczyna od rozważań na temat immunologicznych 

uwarunkowań odpowiedzi przeciwnowotworowej podkreślając rolę receptorów PD-1 i PD-L1 

na limfocytach i komórkach nowotworowych w jej regulacji. Opisuje także udział 

poszczególnych subpopulacji limfocytów w zdolności do reakcji na prezentowany antygen 

nowotworowy.  

Wiadomo, że immunoterapia oddziałuje nie tylko na komórki nowotworowe, ale taż na 

komórki immunologicznie kompetentne tworzące mikrośrodowisko nowotworu. Autorka 

bardzo dokładnie opisała wpływ podawania przeciwciał anty PD-1 i antyPD-L1 na fenotyp 

obecnych tu komórek i skorelowała wyniki badań światowych z wynikami badań własnych. 

Jednak w moim odczuciu niewystarczająco podkreśliła nowatorstwo swoich wyników, 

którymi była całościowa analiza immunologiczna subpopulacji komórek krwi i środowiska 

nowotworu zarówno przed, jak i po immunoterapii. Mam też pewien niedosyt jeśli chodzi o 

wyjaśnienie roli komórek z wewnątrzkomórkowym FoxP3 - Doktorantka wykazała, że 

stosowanie przeciwciał anty-PD1 i anty-PD-L1 znacząco zwiększa odsetek limfocytów T 

pomocniczych z wyrażonym wewnątrzkomórkowo FoxP3 – jak jest tego konsekwencja?  

Bardzo ciekawe jest podsumowanie tej części Dyskusji mówiące o potrzebie stymulacji nie 

tylko odpowiedzi nabytej, ale także wrodzonej – tutaj niezmiernie istotna jest prawidłowa 

prezentacja  antygenów nowotworowych.  



6 

 

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost wiedzy  na temat roli miRNA w regulacji 

nowotworzenia, co może stanowić cel terapii przeciwnowotworowych podczas wyciszania 

odpowiednich genów albo dostarczania właściwych miRNA lub ich imitatorów do 

organizmu. Doktorantka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy przeciwciała anty-PD1 lub 

anty-PD-L1 mogą wpłynąć na ekspresję miRNA-31 – okazało się, ze dochodzi do jej wzrostu, 

a wiadomo, że nadekspresja miRNA-31 jest związana z rozwojem guza. Uzyskano zatem 

wyniki niejednoznaczne, co wymaga dalszych badań ze względu na niewielką grupę 

pacjentów wykorzystaną do przygotowania niniejszej rozprawy.  

Ogólnie oceniam sposób poprowadzenia dyskusji jako poprawny i wyczerpujący prawie 

wszystkie zagadnienia poruszone w części doświadczalnej dysertacji.  

Wnioski odpowiadają na wyznaczone cele pracy.  

Bibliografia obejmuje 148 pozycji, w przeważającej części prac anglojęzycznych z ostatnich 

5 lat. Nie mam żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących doboru cytowanych w dysertacji 

pozycji literatury światowej.  

Na początku dysertacji pracy umieszczone jest objaśnienie skrótów używanych w pracy, zaś 

na końcu pracy - Spis tabel i rycin. Autorka nie przedstawiła źródła finansowania prac 

eksperymentalnych stanowiący trzon rozprawy doktorskiej.  

Ocena strony edytorskiej rozprawy  

Cała rozprawa została napisana poprawnym językiem polskim, Doktorantka dołożyła starań, 

aby wzbogacić tekst, zwłaszcza rozdział opisujący metodykę, interesującymi rycinami i 

schematami. Podział pracy na rozdziały i podrozdziały (zwłaszcza w Dyskusji) jest jasny i 

czytelny.  

Podsumowanie recenzji 

Przedstawiona mi do recenzji praca stanowi oryginalną i szczegółową charakterystykę 

fenotypową komórek immunologicznych pozyskanych z krwi i bronchoaspiratu chorych z 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz wpływ immunoterapii na parametry 

immunologiczne tych komórek. Podkreśla znaczenie konieczności prowadzenia dalszych 

badań w aspekcie użyteczności wykorzystania miRNA lub jego inhibitorów, co stanowi 

wyraz krytycznego podejścia Doktorantki do wyników badań własnych.  
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