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Recenzja

pracy na stopień doktora

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

mgr Kalina Andrysiak

p.t. „Application of human induced pluripotent stem cells and 
CRISPR/Cas9 gene editing technology for investigation of 
molecular background of Duchenne muscular dystrophy-related 

cardiomyopathy”

Niewydolność serca (HF) jest powszechnym schorzeniem zagrażającym życiu, które stanowi 

poważne obciążenie zarówno medyczne jak i ekonomiczne na całym świecie. Szacuje się, że 

do 2030 roku około 8 milionów dorosłych w Stanach Zjednoczonych będzie miało HF. Koszty 

finansowe leczenia HF również rosną, z 30,7 miliarda dolarów wydanych w 2012 roku do 69,8 

miliarda dolarów przewidywanych na rok 2030. Dlatego konieczne jest lepsze zrozumienie 

mechanizmów molekularnych leżących u podstaw tej choroby, aby ułatwić rozwój i wdrożenie 

ulepszonych terapii i interwencji.

W ostatnich latach zidentyfikowano warianty genetyczne związane z HF w przebiegu 

kardiomiopatii. Co ważniejsze, niedawne badanie wykazało, że wspólne szlaki genetyczne 

przyczyniają się do ryzyka wystąpienia kardiomiopatii przerostowej (HCM) i rozstrzeniowej 

(DCM), ale mają przeciwne kierunki działania. Chociaż te badania odniosły sukces w 

identyfikacji zmienności DNA w odniesieniu do kardiomiopatii uwarunkowanych 

genetycznie, to jednak dostarczają one niewielkich lub żadnych dowodów molekularnych. W 

ostatnich badaniach wdrożono integrację danych multiomicznych, w tym transkryptomu, 



epigenomu, proteomu i metabolomu, aby przyspieszyć identyfikację molekularnych 

mechanizmów rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i aby zrozumieć ich dynamikę.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) jest najczęściej występującą spośród dystrofii 

mięśniowych i dotyczy 1 na 3500 do 1 na 5000 żywo urodzonych noworodków pici męskiej. 

Dziedziczona w sposób recesywny sprzężony z płcią mutacja prowadzi do przesunięcia ramki 

odczytu i syntezy skróconego, dysfunkcyjnego białka dystrofiny lub jego całkowitego braku, 

co skutkuje nie tylko osłabieniem mięśni szkieletowych, ale również zmianami w mięśniu 

sercowym. Brak dystrofmy pełniącej zarówno funkcję strukturalną jak regulatorową niesie ze 

sobą szereg zmian w obrębie kardiomiocytów - w tym gospodarki wapniowej i produkcji tlenku 

azotu - prowadzących ostatecznie do kardiomiopatii obecnej u ponad 80% pacjentów powyżej 

18 r.ż.

Przez wiele lat główną przyczyną zgonu pacjentów z DMD pozostawała niewydolność 

oddechowa. W ostatnich latach ze względu na postępy w terapii zaburzeń oddychania - 

rehabilitację oddechową, profilaktykę zakażeń pneumokokowych i grypy, czy, w 

zaawansowanym stadium choroby, wspomaganą wentylację nieinwazyjną i inwazyjną - 

obserwuje się spadek śmiertelności z powodu niewydolności oddechowej. W tej sytuacji 

rosnącym wyzwaniem staje się leczenie niewydolności serca, obecnej u ponad 80% pacjentów 

powyżej 18 r.ż., a odpowiadającej nawet za 40% zgonów. U jej podłoża leży zastępowanie 

tkanki mięśniowej tkanką włóknistą i tłuszczową, rozpoczynające się najwcześniej w obrębie 

ściany dolno-bocznej i stopniowo obejmujące całe serce. Proces ten postępuje łatami, 

pozostając w ścisłej relacji z zajęciem mięśni oddechowych i deformacją klatki piersiowej, 

dlatego równoległe wspomaganie oddychania i korekcja skoliozy niosą ze sobą korzyści 

również dla układu sercowo-naczyniowego.

Pacjenci obciążeni DMD należą do grupy wyższego ryzyka występowania arytmii, która może 

pozostawać bezobjawowa lub powodować uczucie kołatania serca, omdlenia, zawroty głowy 

czy w rzadkich przypadkach nagły zgon sercowy. W początkowym okresie choroby u wielu 

pacjentów obserwuje się tachykardię zatokową, a jej częstość wzrasta wraz z progresją choroby 

i pogorszeniem funkcji lewej komory, jednak nie należy traktować jej jako wykładnika postępu 

choroby. W swojej pracy Villa i in. po przeanalizowaniu 235 badań Holter EKG potwierdzili, 

że częstość występowania istotnych zaburzeń rytmu zależy od frakcji wyrzutowej (EF). Mimo 

iż zarówno dodatkowe pobudzenia pochodzenia przedsionkowego jak i komorowego pojawiają 

się u większości pacjentów z EF>35% to rzadko wymagają one modyfikacji leczenia. Pacjenci 

z EF<35% znajdują się w grupie ryzyka istotnych zaburzeń rytmu (przede wszystkim 



napadowego częstoskurczu komorowego), dlatego wśród tych pacjentów należy 

zintensyfikować leczenie, które w tej sytuacji jest zbieżne z przyjętymi powszechnie 

zaleceniami opieki nad pacjentami z zaawansowaną niewydolnością serca.

Niewydolność krążenia u pacjentów z DMD, z uwagi na odmienne podłoże chorobowe 

(etiologię), ma też inny przebieg od typowego. Z tego względu zarówno monitorowanie jak i 

leczenie kardiologiczne pacjentów z dystrofiami mięśniowymi wymaga szczególnej uwagi i 

opracowania odrębnych zaleceń, co bez wyjaśnienia podłoża molekularnego tej jednostki 

chorobowej jest bardzo trudne.

Przedstawiona do oceny praca obejmuje: 120 stron tekstu w języku angielskim, 350 

pozycji cytowanego piśmiennictwa.

Układ pracy jest klasyczny i obejmuje: Wstęp (str. 16-43), Cel pracy (str. 44), Materiały 

i metody badań (str. 45-69), Wyniki (str. 69-105), Dyskusję (str. 105-119), Wnioski (str. 120). 

W pracy zawarto również: Spis treści, Ryciny jako Suplement, Indeks skrótów oraz 

Streszczenie w języku polskim i angielskim.

Cel pracy został przedstawiony jasno i precyzyjnie. Mgr Kalina Andiysiak podjęła 

próbę zbadania molekularnego podłoża kardiomiopatii u pacjentów z DMD.

Cel pracy był realizowany w oparciu o:

1. Wygenerowanie izogenicznych linii hiPSC i hiPSC-CM do badań związanych z 

kardiomiopatią u pacjentów z DMD.

2. Przeprowadzenie globalnych analiz transkryptomu i proteomu komórek DMD liiPSC- 

CM w porównaniu do ich kontrolnych odpowiedników.

3. Dokonanie walidacji zmienionych ścieżek molekularnych oraz procesów w obrębie 

cytoszkiełetu, błony komórkowej i macierzy zewnątrzkomórkowej.

4. Analizę właściwości elektrofizjologicznych i nanomechanicznych hiPSC-CM.

5. Sprawdzenie roli utrofiny w kardiomiopatii związanej z DMD.

Oryginalną częścią postawionego celu pracy jest fakt, że jest to jedno z pierwszych tak 

wszechstronnych badań mechanizmów molekularnych kardiomiopatii w DMD. 

Spodziewam się, że uzyskane wyniki pozwolą na lepsze zrozumienie procesów prowadzących 

do śmierci pacjentów z DMD z powodu niewydolności serca, a tym samym umożliwią w 



przyszłości znalezienie nowego, unikalnego biomarkera molekularnego, który okaźe się 

również niezawodnym markerem do oceny skuteczności leczenia tej jednostki chorobowej.

Obszerny wstęp prezentuje współczesną wiedzę na temat DMD. W kolejnych podrozdziałach 

doktorantka przedstawia epidemiologię tej jednostki chorobowej, dostępne metody diagnostyki 

molekularnej, znane i nadal badane zaburzenia sercowo-naczyniowe występujące w jej 

przebiegu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń metabolizmu żelaza. Mgr Kalina 

Andrysiak słusznie podkreśliła, iż istnieje wiele badań w tym temacie opartych na modelach 

zwierzęcych ( np.: sekwencjonowanie RNA serc myszy pozwoliło odkryć specyficzne defekty 

komórkowe), ale wyniki tych badań nie mogą być ekstrapolowane bezkrytycznie na pacjentów 

z DMD.

Ponadto Doktorantka we wstępie w sposób bardzo wnikliwy przedstawia dotychczasową 

wiedzę na temat aktualnych opcji leczenia DMD łącznie z opcjami eksperymentalnymi 

opierając się na bardzo starannie dobranym i aktualnym piśmiennictwie. Na podstawie licznych 

doniesień Doktorantka przedstawiła wyniki leczenia wskazując na konieczność prowadzenia 

dalszych badań w tym zakresie ze względu na brak skutecznego leczenia kardiomiopatii u 

pacjentów z DMD.

W tym samym miejscu Doktorantka słusznie podkreśla, że obecnie nie ma terapii, która 

pozwoliłaby na całkowite wyleczenie DMD pacjentów, ale wyłonienie czynników 

warunkujących uzyskanie satysfakcjonującej odpowiedzi na leczenie nie tylko poprawi jakość 

życia pacjentów z DMD, opóźni rozwój choroby i przedłuży średnią długość życia, ale przede 

wszystkim zbliża nas do oczekiwanego celu.

W prawdzie badania nad DMD trwają już od wielu lat, jak zaznacza Doktorantka, to 

dopiero od niedawna wraz z rozwojem nowych technik diagnostycznych, takich jak m.in. 

technologia hiPSC w połączeniu z systemem edycji genów CRISPR/Cas9 czy „heart on chip” 

możliwym realnie stało się badanie molekularnego podłoża kardiomiopatii.

W niniejszej pracy jako model badawczy wykorzystano kardiomiocyty uzyskane z 

ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC-CM). W tym celu 

pobrano próbki krwi od dwóch zdrowych dawców i jednego dawcy chorego na DMD, z których 

wyizolowano monojądrzaste komórki krwi obwodowej i poddano je reprogramowaniu z 

wykorzystaniem wektorów Sendai. Następnie, wyprowadzono trzy pary izogenicznych linii 

indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC) poprzez wprowadzenie 

mutacji w genie DMD (delecji eksonu 50) w kontrolnych komórkach hiPSC uzyskanych od 

dwóch zdrowych dawców oraz naprawę mutacji w genie DMD w komórkach uzyskanych od 



dawcy chorującego na DMD poprzez zastosowanie systemu do edycji genów CRISPR/Cas9 

(ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)/CRISPR- 

associated protein 9 (Cas9)). Wszystkie linie hiPSC poddano dokładnej charakterystyce 

potwierdzającej ich pluripotencję oraz optymalizacji warunków różnicowania do 

kardiomiocytów. Powyższe analizy przeprowadzono w Zakładzie Biotechnologii Medycznej 

Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie. Na wykonanie badań 

uzyskano zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej (No: 122.6120.303.2016 i KB/111/2019).

Rodzaj, ilość i zakres wykonanych analiz badawczych są imponujące. Dużą ich 

część Doktorantka dokonała we współpracy z innymi Zakładami i Jednostkami, zarówno 

krajowymi jak i zagranicznymi t.j.:

Institute for Genetics, Cologne Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in 

Aging-Associated Discases(CECAD) (Cologne, Germany)- Prof. Marcus Kruger z 

zespołem naukowo-badawczym;

Laboratory of Bioinformatics and Genome Biology, Faculty of Biochemistry, 

Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University in Krakow - Dr. Gabriela 

Machaj and Dr. Guillem Ylla Bou ;

- Department of Neurophysiology and Chronobiology, Institute of Zoology and 

Biomedical Sciences, Jagiellonian University in Krakow - Prof. Marian Lewandowski; 

Department of Physics of Nanostructures and Nanotechnology, Faculty of Physics, 

Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University in Kraków - Dr. 

Marta Targosz-Korecka;

- Department of Cell Biology and Imaging, Faculty of Biology, Jagiellonian University 

in Kraków - Prof. Elżbieta Pyza and Dr. Olga Woźnicka;

Department of Neurology of the Medical University of Warsaw - Prof. Anna Kostera- 

Pruszczyk and Dr. Anna Potulska-Chromik

Dużą i nie do przeszacowania wartością pracy, którą dokonała Doktorantka, jest analiza 

proteomiczna szlaków hiPSC-CM, badania nad rolą żelaza w procesie rozwoju kardiomiopatii 

u pacjentów z DMD, czy też analiza właściwości elektro fizjologicznych i nanomechanicznyćh 

hiPSC-CM oraz rola utrofiny w kardiomiopatii związanej z DMD

Zaprogramowane w ten sposób badania przez mgr Kalinę Andrysiak wniosły szereg 

istotnych spostrzeżeń; ważnych zarówno z punktu widzenia nie tylko naukowego, ale 

mające istotne implikacje kliniczne.



Spośród licznych uzyskanych przez Doktorantkę wyników przeprowadzonych badań 

na uwagę zasługują następujące istotne spostrzeżenia:

1. Komórki hiPSC-CM są pożytecznym narzędziem w badaniach nad kardiomiopatią 

związaną z DMD.

2. Globalne analizy transkryptomowe i proteomowe dystroficznych kardiomiocytów 

wykazały zmiany w kilku szlakach ważnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania 

serca (metabolizm wapniowy, stres oksydacyjny).

3. Uzyskane dane uwidoczniły także znaczący poziom przeładowania żelaza w 

cytoplazmie i mitochondriach komórek DMD hiPSC-CM. Ta obserwacja nie została nigdy 

wcześniej opisana, natomiast może ona dostarczyć nowych możliwości terapeutycznych, 

związanych np. z zastosowaniem chelatorów żelaza.

4. Brak utrofiny w komórkach DMD hiPSC-CM pogarsza właściwości oscylacji 

wapniowych, natomiast nie wpływa na potencjał czynnościowy/ pojedynczych 

kardiomiocytów, podczas gdy aktywacja utrofiny przywraca odpowiedni poziom AHP w 

komórkach DMD hiPSC-CM.

Wyniki uzyskane przez Doktorantkę jednoznacznie potwierdzają konieczność prowadzenia 

dalszych badań w tym kierunku najlepiej wieloośrodkowych i wielospecjalistycznych.

Końcowe wnioski oceniającego:

1. Praca stanowi prawidłowo napisaną publikację, w której przedstawiono molekularne 

mechanizmy rozwoju kardiomiopatii u pacjentów z DMD. Doktorantka potrafiła na podstawie 

uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań molekularnych sprecyzować przejrzyste 

wnioski odpowiadające postawionym założeniom pracy.

2. Niewątpliwą zaletą przeprowadzonych tak szeroko zaplanowanych badań molekularnych 

jest ich obszerna analiza. Świadczy to o zaangażowaniu osobistym w realizację badań i dobrej 

współpracy z wieloma Jednostkami Naukowymi UJ w Krakowie

3. Prezentacja wyników badań własnych, w tym tabele i ryciny stanowią wzorowo 

przygotowaną dokumentację naukowo-badawczą.

4. Wstęp do pracy i prawidłowo przeprowadzona dyskusja świadczą o dużej wiedzy 

Doktorantki w zakresie genetyki oraz umiejętności precyzowania spostrzeżeń i wniosków 

wynikających z przeprowadzonych badań.

Nie mam istotnych uwag krytycznych.



Podsumowując, rozprawa doktorska mgr Kaliny Andrysiak spełnia formalne wymogi 

stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ścisłych i 

przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Pragnę ponadto podkreślić, że przedstawione 

w nich wyniki badań mają duża wartość nie tylko naukową, ale i kliniczną. Uznanie recenzenta 

budzi duża wiedza, prawidłowe myślenie, wnikliwość naukowa, umiejętność działania w 

zespołach badawczych, które pozwołiły na prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone 

badania przy umiejętnym wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych.

Przedstawiona rozprawa doktorska „Application of human induced pluripotent stem 

cells and CRISPR/Cas9 gene editing technology for investigation of molecular background of 

Duchenne muscular dystrophy-related cardiomyopathy” mgr Kaliny Andrysiak odpowiada w 

pełni warunkom stawianym pracom na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w 

dyscyplinie nauki biologiczne, spełnia wszystkie warunki określone w artykule 187 Ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z 

późn.zm.). Na tej podstawie wnoszę do Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu 

Jagiellońskiego o dopuszczenie doktorantki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Ponadto, ze względu na unikatowy charakter i wysoką wartość naukową rozprawy 

(uzasadnienie powyżej) wnioskuję o jej wyróżnienie.

Gdańsk, dnia 09.09.2022 r.
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