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Recenzja pracy doktorskiej mgr Doroty Kamińskiej pt.: „Ocena nacieku 

zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych (CTLs) w raku żołądka w korelacji z 

wybranymi parametrami kliniczno-histopatologicznymi” 

 

 

 

Rak żołądka dziś, na początku 3 dekady XXI wieku nadal stanowi nie do końca roz-

wiązany problem kliniczno-patologiczny. Jest też problemem epidemicznym w skali globalnej, 

bowiem na świecie każdego roku rozpoznawanych jest ok. 1 mln. nowych przypadków. Cho-

roba ta stanowi aż 8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Zapadalność jest zróż-

nicowana geograficznie. Polska należy do krajów o średniej zachorowalności. Pod względem 

liczby zgonów na nowotwory jest on w Polsce na 4 miejscu wśród mężczyzn i 5 wśród kobiet. 

Jego częstość występowania w świecie globalnie zwiększa się (m. in.w związku ze starzeniem 

się społeczeństw) jednak ostatnio zarysowuje się interesująca tendencja spadku w krajach 

wysokorozwiniętych cywilizacyjnie. 

 

Etiologia raka żołądka jest wielowątkowa. Zależy oczywiście od geografii, genetyki a 

także zakażenia H. pylori czy nawyków żywieniowych.  
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Pomimo coraz doskonalszej diagnostyki (endoskopia, badania obrazowe) rokowanie 

jest bardzo poważne. Wiąże się to między innymi z niskim odsetkiem chorych na wczesnego  

raka, których możemy leczyć endoskopowo (w przypadku większości powierzchownych 

zmian leczeniem z wyboru jest endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa – ESD). Jednak więk-

szość pacjentów wymaga rozległych zabiegów resekcyjnych połączonych z przed- i poopera-

cyjną chemioterapią. Niestety, pomimo zastosowania bardzo intensywnego leczenia wielospe-

cjalistycznego nadal wyniki są niezadowalające. Odsetek 5-letnich przeżyć wynosi zaledwie 

10-25%. Wyniki także są zróżnicowane geograficznie ale to temat na inną dyskusję.  Badania 

wielu ośrodków na świecie skupiają się na poszukiwaniu i zrozumieniu mechanizmów  roz-

woju tej choroby i co jest równie ważne poszukiwaniu czynników prognostycznych.  

 

Jednymi z podstawowych elementów układu odpornościowego są limfocyty B i T, 

pierwsze odpowiedzialne za odpowiedź typu humoralnego a drugie komórkowego.  Dziś już 

wiadomo, że mechanizm cytotoksyczności limfocytów odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi 

immunologicznej przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym oraz może uczestniczyć w 

niszczeniu komórek przeszczepu allogenicznego ale też komórek nowotworowych.  Aktywo-

wane limfocyty T cytotoksyczne niszczą komórki docelowe, indukując w nich szlaki prowa-

dzące do apoptozy. Podstawowy mechanizm cytotoksyczności komórkowej wykorzystywany 

przez limfocyty jest związany z uwolnieniem składników ziaren litycznych. Komórki układu 

odpornościowego mogą kontrolować i modyfikować mikrośrodowisko nowotworu, jednak 

mogą ulegać również zmianom funkcjonalnym pod wpływem cytokin wydzielanych przez 

komórki guza. Tak więc ich działanie, choć nie do końca precyzyjnie poznane ma istotne zna-

czenie w poszczególnych etapach karcynogenezy. Istnieją dowody na zależność pomiędzy 

obecnością między innymi limfocytów T cytotoksycznych (CTLs) a stopniem degradacji 

komórek nowotworowych w guzie.  

 

Ten niezwykle ciekawy i nierozstrzygnięty problem zaobserwowała i doceniła mgr 

Dorota Kamińska, która postanowiła podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o za-

leżności pomiędzy właśnie obecnością CTLs a progresją choroby nowotworowej żołądka.  

Cele pracy sformułowała w 4 punktach: 

1. Ocena nacieku zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych w raku żołądka. 

2. Ocena odsetka CTLs w stosunku do całej populacji limfocytów T i w stosunku do ich 

subpopulacji (limfocytów pomocniczych i regulatorowych) w nacieku zapalnym 

żołądka. 
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3. Ocena zależności pomiędzy liczbą CTLs naciekających guz nowotworowy 

a wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi. 

4. Ocena nacieku zapalnego z limfocytów T cytotoksycznych w raku żołądka w korelacji 

z przeżyciem pacjentów. 

Doktorantka wysunęła też hipotezę, iż CTLs mogą stać się w przyszłości czynnikami 

prognostycznymi i posłużyć jako biomarkery  w tej grupie chorych. 

Praca liczy 141 stron, 41 tabel, 72 ryciny, 10 fotografii i 12 stron piśmiennictwa składa-

jącego się ze 142 pozycji. Na uwagę zwraca fakt, że tylko 24 pozycje pochodzą sprzed 2005 

roku, a wiele pozycji to publikacje z ostatnich dwóch lat.  

 

Pracę podzielono według ogólnie przyjętych schematów. Zawiera ona dwanaście 

ponumerowanych rozdziałów: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja i 

omówienie wyników, wnioski, streszczenia w j. polskim i angielskim, piśmiennictwo, spis 

tabel, rycin i fotografii.  Dodatkowo na str.6-8 wydrukowano wykaz skrótów co jest bardzo 

pomocne w czytaniu pracy i zrozumieniu wielu kwestii zwłaszcza gdy czytający nie jest 

patomorfologiem. Także na ostatniej – 141 stronie umieszczono scan pozytywnej decyzji 

Komisji Bioetycznej na prowadzenie badania.   

Podział ten w zasadzie nie budzi moich zastrzeżeń poza kilkoma uwagami. Wstęp zajmuje aż  

25% objętości tekstu pracy. Zawiera on dane dotyczące epidemiologii, etiologii, histopatologii, 

klasyfikacji, objawów, diagnostyki i leczenia raka żołądka. Informacje te można znaleźć w 

podręcznikach jednak zważywszy, że jest to praca kliniczno-patologiczna, której autorem jest 

patolog a praca jest interesująca zarówno dla patologów jak i chirurgów, tak rozbudowany 

wstęp wydaje się być uzasadniony. Także przedstawienie obecnego stanu wiedzy w zakresie 

mechanizmów cytotoksyczności limfocytów zwłaszcza w aspekcie raka żołądka z powodów o 

których napisałem wcześniej jest uzasadnione.     

 

Cele pracy zostały sformułowane jasno i precyzyjnie. 

Materiał i metodyka zostały przedstawione przejrzyście.  

Doktorantka w sposób nie budzący wątpliwości przedstawiła metody statystyczne 

zastosowane w pracy. Wyniki poddano analizie statystycznej w programie statystycznym 

GraphPad Prism (GraphPad Software, La Jolla, USA) stosując test korelacji rang 

Spearmana. Po oznaczeniu współczynnika korelacji dla wszystkich badanych zmiennych 

użyto testu Kruskala-Wallisa i testu mediany.  Analizę przeżycia wykonano z zastosowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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programu Statistica 13.3 system (StatSoft, Polska) przy użyciu testu Kaplana-Meiera. Za 

istotne statystycznie przyjęto wartości p<0,05.  

 

 

Do badania zakwalifikowano 87 pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka 

żołądka w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku w latach 2005-2015. Materiał został poddany obróbce i analizie 

histopatologicznej. Badania immmunohistochemiczne przeprowadzono z wykorzystaniem 

specyficznych przeciwciał:  anty – CD3, CD4, CD8, CD103, Foxp3. Dla antygenów CD3, CD4 

i CD8 zastosowano metodę automatyczną IHC, dla CD103 i Foxp3 wykonano barwienie 

metodą manualną.  

 

Doktorantka wykazała, iż średnia liczba analizowanych limfocytów cytotoksycznych 

była zbliżona w podścielisku we froncie inwazji z ich liczbą w podścielisku w głównej masie 

guza.  Analiza statystyczna oceny odsetka limfocytów T cytotoksycznych CD8+ i CD103+ 

naciekających nowotwór, w stosunku do pozostałych subpopulacji limfocytów T wykazała, iż 

intensywność nacieku z tych limfocytów koreluje ze sobą dodatnio (wzrost populacji CTLs 

wiąże się ze wzrostem pozostałych subpopulacji limfocytów T). Doktorantka zbadała także 

zależność pomiędzy liczbą limfocytów cytotoksycznych (CD8
+, 

CD103
+
) a takimi parametrami 

kliniczno-patologicznymi jak: wiek, płeć, umiejscowienie guza w żołądku, średnica guza, 

stopień złośliwości histologicznej, typ histologiczny, cecha T w zaawansowaniu nowotworu, 

obecność przerzutów do węzłów chłonnych, przerzutów odległych ale także obecność nacieku 

z komórek nowotworowych do naczyń krwionośnych, limfatycznych i  obecność nacieku 

okołonerwowego oraz stopień desmoplazji i obecność infekcji H. pylori i całkowite przeżycie 

chorego.  

 

 Wyniki wykazały znamiennie statystyczne różnice pomiędzy bardziej 

zaawansowanym naciekiem CTLs a płcią męską i w rakach żołądka zlokalizowanych w 1/3 

części dolnej żołądka Ponadto, średnia liczba limfocytów cytotoksycznych wzrastała wraz ze 

stopniem naciekania guza nowotworowego w głąb ściany żołądka (cecha T) oraz obecnością  

naciekania okołonerwowego przez komórki nowotworowe. W pozostałych parametrach 

Doktorantka nie stwierdziła różnic statystycznie znamiennych także w tak ważnych 

elementach klinicznych jak infekcja H. pylori czy wpływ na całkowite przeżycie pacjenta.   

Następnie Autorka dysertacji na 7 stronach przeprowadziła dojrzałą dyskusję 

porównując uzyskane wyniki na tle innych autorów. Pragnę podkreślić, że dyskusja jest  
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merytoryczna i również w wielu miejscach krytycznie oceniająca wyniki badań. Świadczy to 

to doskonałym warsztacie mgr Doroty Kamińskiej ale także o jej znajomości tematu.  

Wyniki uzyskane i różnice statystyczne zaobserwowane przez Doktorantkę mają 

doniosłe znaczenie. Naciek z limfocytów cytotoksycznych T może być zależny od konstytucji 

ustroju a jego intensywność związana z umiejscowieniem guza nowotworowego.  

 

 

Autorka dysertacji stwierdza także, że naciek CTLs w głąb ściany żołądka w miejscu 

procesu nowotworowego, jest prawdopodobnie uwarunkowany czasem jaki jest potrzebny do 

uruchomienia  mechanizmów cytotoksycznych i czasem jaki musi upłynąć aby CTLs mogły 

przeniknąć w głębsze warstwy nowotworu.  

 

Mgr Kamińska podkreśla że, zależność pomiędzy liczbą CTLs a naciekaniem 

okołonerwowym może wskazywać na aktywację sygnalizacji rekrutującej limfocyty  

cytotoksyczne podczas naciekania okołonerwowego przez komórki nowotworowe w raku 

żołądka.  

W podsumowaniu dyskusji Autorka podkreśla wagę dalszych badań a przede 

wszystkim rolę prognostyczną analizy cech kliniczno-patologiczych w raku żołądka. 

 

 Wnioski pracy przedstawione zostały w sposób jasny i przejrzysty i są konsekwencją 

poprzednich rozdziałów. 

 

Należy zatem stwierdzić, że badania przeprowadzone przez Autorkę pracy doktorskiej 

przedłożonej mi do recenzji mają istotne znaczenie w ocenie nacieku zapalnego z limfocytów 

cytotoksycznych w korelacji z wybranymi, szczegółowo omówionymi i przedstawionymi 

powyżej w recenzji parametrami kliniczno-histopatologicznymi ważnymi prognostycznie w 

raku żołądka.  

 

Doktorantka nie ustrzegła się kilku błędów literowych, np. na stronie 63 pierwszy 

wiersz od góry jest błąd w numeracji podrozdziału, powinno być „4.4.3” a nie „4.4.2”.   

Jednak powyższe uwagi nie mają wpływu na wartość merytoryczną pracy, którą 

oceniam bardzo wysoko. Chcę też podkreślić ogrom pracy włożonej w przygotowanie 

dysertacji. 
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Przedstawiona mi do recenzji praca dowodzi, że Autorka, mgr Dorota Kamińska 

posiada odpowiednio duży zasób wiedzy oraz zdolność myślenia kategoriami naukowymi, co 

znalazło odzwierciedlenie w pracy. 

 

Stwierdzam, że praca mgr Doroty Kamińskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełnia warunki niezbędne do ubiegania się jej Autorki 

o stopień naukowy doktora nauk medycznych. 

 

Stawiam zatem wniosek do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie niniejszej pracy do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

Ze względu na znaczące walory poznawcze i wymierny aspekt praktyczny 

przedstawionej mi do recenzji rozprawy uważam, że w/w należy uznać za pracę wyróżniającą 

się. Zatem wnoszę wniosek formalny w tej sprawie. 

 

 

 

     Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania 

 

 

     Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski 


