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Recenzja  

rozprawy doktorskiej Pana Michała Zarobkiewicza 

pt.: „Rola limfocytów Tγw patogenezie stwardnienia rozsianego” 

 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska została wykonana pod kierownictwem 

naukowym Pani dr hab. Agnieszki Bojarskiej-Junak, prof. UM w Katedrze i Zakładzie 

Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Podstawę formalną wykonania recenzji stanowi pismo Przewodniczącego Rady ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Pana prof. dr hab. n. med. Mansura 

Rahnama-Hezavahy.  

Przedstawiona rozprawa doktorska stanowi cykl pięciu monotematycznych publikacji 

naukowych (dwóch przeglądowych i trzech oryginalnych) opublikowanych w latach 2019-

2022 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), i są to: 

1. Zarobkiewicz M.K., Kowalska, W., Rolinski J., Bojarska-Junak A. „γδ T 

lymphocytes in the pathogenesis of multiple sclerosis and experimental autoimmune 

encephalomyelitis”. Journal of Neuroimmunology 2019, 330, 67-73. (IF: 3.125, 

MNiE: 70) 

2. Zarobkiewicz M.K., Morawska I., Michalski A., Roliński J., Bojarska-Junak A. 

„NKT and NKT-like Cells in Autoimmune Neuroinflammatory Diseasesv – Multiple 
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Sclerosis, Myasthenia Gravis and Guillain-Barre Syndrome”. IJMS 2021, 22(17), 

9520. (IF: 5.924, MNiE: 140) 

3. Zarobkiewicz M.K., Kowalska W., Halczuk P., Woś J., Jodłowska-Jędrych B., 

Rejdak K., Roliński J., Bojarska-Junak A. „RORγT is overexpressed in iNKT and γδT 

cells during relapse in relapsing-remitting multiple sclerosis”. Journal of 

Neuroimmunology 2019, 337, 577046. (IF: 3.125, MNiE: 70) 

4. Zarobkiewicz M.K., Kowalska W., Morawska I., Halczuk P., Rejdak K., Bojarska-

Junak A. „IL-15 Is Overexpressed in γδT Cells and Correlates with Disease Severity 

in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis”. JCM 2021, 10(18), 4174. (IF: 4.242, 

MNiE: 140) 

5. Zarobkiewicz M.K., Morawska I., Kowalska W., Halczuk P., Roliński J., Bojarska-

Junak A. „PECAM-1 Is Down-Regulated in γδT Cells During Remission, but Up-

Regulated in Relapse of Multiplke Sclerosis. Journal of Clinical Medicine 2022, 

11(11), 3210. (IF: 4.242, MNiE: 140) 

Łączna wartość tych publikacji wg listy czasopism punktowanych MNiE wynosi 560 pkt, zaś 

wartość współczynnika IF wg listy JCR – 20.658. We wszystkich wymienionych pracach Pan 

Michał Zarobkiewicz jest pierwszym autorem, a złożone oświadczenia pozostałych 

współautorów są dowodem na dominujący udział Doktoranta w powstaniu tych prac. 

Ponadto, w Autoreferacie Autor przedstawia swój całościowy dorobek naukowy, na który 

składają się 33 publikacje (w tym 22 oryginalne, 10 przeglądowych i 1 opis przypadku), 

których łączny IF wynosi 74.416 oraz 1 950 punktów MNiE.  

I pierwsza uwaga – jeśli Autor uwzględnia w powyższych publikacjach prace dotyczące 

populacji komórek iNKT, to również powinno to znaleźć odzwierciedlenie w tytule rozprawy. 

Tym bardziej, że Autor w przedmowie pisze o „limfocytach iNKT, które w toku niniejszej 

rozprawy pojawiają się jako druga, dodatkowa populacja – badana przeze mnie równolegle z 

limfocytami Tγδ pod kątem potencjału do produkcji IL-17”.  

Wartość naukowa rozprawy doktorskiej 

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex - SM) może wystąpić w każdym wieku, jednak 

najczęściej ujawnia się między 20. a 40. rokiem życia. Częściej chorują kobiety niż 

mężczyźni (w stosunku 2:1). Statystycznie choroba dotyka ok. 30-36 osób na 100 tys. ludzi. 

Wg, National Multiple Sclerosis Society na świecie żyje ponad 2,8 mln osób ze 

stwardnieniem rozsianym, z czego milion tylko w samych Stanach Zjednoczonych.  
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Stwardnienie rozsiane to przewlekła i postępująca choroba układu nerwowego o charakterze 

zapalno-demielinizacyjnym. O ile w zapoczątkowaniu choroby uczestniczą komponenty 

immunologiczne, w jej napędzaniu mają też udział czynniki pozaimmunologiczne, jak 

uszkodzenie mitochondriów i stres oksydacyjny czy nadmierne stężenie glutaminianu.  

Limfocyty Tγδ są niekonwencjonalnymi limfocytami T obecnymi przede wszystkim na 

terenie tkanek, w mniejszym odsetku we krwi obwodowej. Limfocyty te wykazują szeroką 

funkcjonalną plastyczność po rozpoznaniu zakażonych/transformowanych komórek poprzez 

wytwarzanie cytokin (IFN-γ, TNF-α, IL-17) i chemokin (RANTES, limfotaktyna), cytolizę 

zakażonych lub transformowanych komórek docelowych (perforyna, granzymy, TRAIL) i 

interakcję z innymi komórkami, w tym nabłonkowymi, monocytami, komórkami 

dendrytycznymi, neutrofilami i limfocytami B. Ze względu na właściwości prozapalne 

limfocytów Tγδ oraz ich zdolność do wydzielania IL-17 – o uznanym udziale w patologii 

stwardnienia rozsianego – Pan Michał Zarobkiewicz w swojej pracy przedstawia badania nad 

możliwym udziałem tej subpopulacji komórek w patogenezie SM. Do badań włączył także 

inną populację niekonwencjonalnych limfocytów T – iNKT.  

Na początek Doktorant przedstawia dwie publikacje przeglądowe podsumowujące informacje 

na temat udziału limfocytów Tγδ i iNKT w patogenezie chorób autoimmunologicznych w 

oparciu o stan wiedzy poprzedzający czas wykonania badań składających się na oryginalną 

część rozprawy doktorskiej. Dzięki temu, można łatwo skonfrontować postęp wiedzy i 

nowatorstwo prac Doktoranta. Treść zawarta w tych pracach stanowi także bardzo dobre 

uzasadnienie kontynuacji badania roli tych subpopulacji limfocytów w patogenezie 

stwardnienia rozsianego.  

Nowatorskim aspektem pracy Doktoranta było wykazanie, że trzy badane populacje 

limfocytów – Tγδ, iNKT i Th – mogą być kierowane na drogę odpowiedzi Th17-podobnej, o 

czym świadczy nadekspresja czynnika transkrypcyjnego RORγT u pacjentów z SM. Czynnik 

ten jest charakterystyczny właśnie dla limfocytów Th17. Autor wnioskuje zatem, że limfocyty 

iNKT, γδ T i Th mogą być ważnym źródłem IL-17 na krótko przed nawrotem choroby. 

Wcześniejsze badania sugerowały także znaczenie innej interleukiny – IL15 – w patogenezie 

stwardnienia rozsianego. Jej rola miałaby polegać na regulacji ekspresji IL17A przez 

limfocyty T pomocnicze. Pan Michał Zarobkiewicz postawił zatem hipotezę, że limfocyty 

Tγδ mogą być zdolne do wytwarzania tej interleukiny, a przez to zaangażowane w rozwój 

SM. Dowody na to przedstawia w publikacji „IL-15 Is Overexpressed in γδT Cells and 
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Correlates with Disease Severity in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis”, wskazując po 

raz pierwszy nie tylko na zdolność limfocytów Tγδ do produkcji IL15, ale także korelację 

odsetka tych komórek z nasileniem choroby. 

W świetle powyższych wyników należy podejrzewać, że aktywacja limfocytów Tγδ może 

sprzyjać nasileniu objawów stwardnienia rozsianego. I rzeczywiście, Doktorant dokumentuje 

istotnie statystycznie obniżenie ekspresji CD3 na limfocytach Tγδ co sugeruje istotną rolę 

tych komórek w zaognianiu objawów chorobowych.  

Należy podkreślić fakt zastosowania przez Doktoranta we wszystkich pracach 

eksperymentalnych szerokiego wachlarza metod w dążeniu do realizacji celów badawczych – 

świadczy to o bogatym warsztacie metodycznym i wysokich umiejętnościach, zważywszy na 

fakt, iż Pan Michał Zarobkiewicz deklarował wykonanie eksperymentów i ich analizę.  

Oryginalne prace badawcze stanowiące podstawę prezentowanej pracy doktorskiej były już 

poddane wcześniejszej ocenie przez redakcje czasopism i niezależnych recenzentów. Z tego 

względu moja ocena, poza podkreśleniem wysokiej wartości naukowej owych prac, dotyczy 

Autoreferatu będącego autorskim opracowaniem Pana Michała Dorobiewicza.  

Ocena  Autoreferatu 

Pan Michał Zarobkiewicz przygotował Autoreferat w formie prezentowanej do oceny 

dorobku habilitacyjnego. Tymczasem do stopnia doktora powinien on zawierać rozdziały: 

streszczenia w języku polskim i angielskim, Wstęp, Cele badań, Streszczenie wyników, 

Wykaz publikacji Doktoranta oraz Bibliografię. Rozumiem jednak, że załączony Autoreferat 

został przygotowany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w lubelskim Uniwersytecie 

Medycznym. 

W Autoreferacie Pan Michał Zarobkiewicz umieścił opis przebiegu dotychczasowej pracy 

naukowej wplatając informacje o badaniach będących  podstawą rozprawy doktorskiej. Z 

tekstu wyłania się obraz szerokich zainteresowań Doktoranta, które łączy wspólny mianownik 

– rola limfocytów Tγδ w przebiegu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych oraz 

alergicznych. Część badań była i jest nadal finansowana przez dwa projekty naukowe, 

których realizacją kieruje Pan Michał Zarobkiewicz (grant wewnętrzny Uniwersytetu 

Medycznego oraz Preludium NCN). Doktorant informuje też o swoim całościowym, 

znaczącym jak na ten etap rozwoju naukowego dorobku publikacyjnym, szkoda, że nie 

przedstawił listy tych publikacji.  
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