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1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko – Anna Karolina Kozłowska 

 

Życiorys naukowy 

 W 1999 roku rozpoczęłam studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Profesora dr hab. Jerzego Nowaka od 2001 roku w 

Zakładzie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu mogłam rozwijać moje zainteresowania z 

zakresu praktycznych zastosowań biologii molekularnej w diagnostyce medycznej. Pracę 

magisterską wykonałam ww. Zakładzie pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Nowaka. Moja 

praca magisterska dotyczyła częstości występowania wirusa Torque teno (TTV) u człowieka  

i wybranych gatunków zwierząt. Studia zakończyłam w 2004 roku uzyskując dyplom magistra 

biotechnologii. W tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie pod kierunkiem Profesora 

dr hab. Pawła Jagodzińskiego w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu (UMP). Prowadziłam tam badania z zakresu immunologii molekularnej 

nad zmienioną sygnalizacją w szlaku TCR w limfocytach T CD4+ u chorych na toczeń 

rumieniowaty układowy. Odkryte przeze mnie zmiany w ekspresji genów o podłożu 

epigenetycznym u osób z tą chorobą autoimmunologiczną stały się tematem mojej pracy 

doktorskiej (rozprawa doktorska nagrodzona nagrodą Rektora UMP), a także kilku publikacji  

w czasopismach zagranicznych.  

 W 2009 roku dołączyłam do zespołu Profesora dr hab. Andrzeja Mackiewicza  

w Zakładzie Immunologii Nowotworów Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu, gdzie włączyłam się w badania wpisujące się  

w główny nurt naukowy Katedry tj. pracę nad terapeutyczną, genetycznie modyfikowaną 

szczepionką przeciwko czerniakowi - AGI-101H, którą do chwili obecnej immunizowano ponad 

450 chorych na przerzutowego czerniaka, uzyskując liczne długotrwałe remisje, rzadko 

spotykane w zaawansowanych stadiach tej choroby. Pierwszy projekt, w którym uczestniczyłam 

miał na celu ocenę możliwości wykorzystania antygenowo swoistych allogenicznych limfocytów 

T pozyskanych od immunizowanych szczepionką pacjentów „ozdrowieńców”. Pozytywne 

wyniki uzyskane w przedklinicznym modelu mysim stworzyły podstawy do opracowania  

i rozwoju innowacyjnej formy terapii komórkowej chorób nowotworowych opartej o infuzję 
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antygenowo swoistych, allogenicznych limfocytów T u ludzi; wyniki tych badań zostały 

opublikowane w Journal of Medical Science. Równolegle do badań na modelu zwierzęcym, 

pracowałam nad wyposażeniem i oddaniem do użytku wytwórni produktów leczniczych 

spełniającej wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP, Good Manufactory Practice), a także 

opracowywałam metody i spełniające wymogi GMP procedury operacyjne SOP. W latach 2009 i 

2010 dwukrotnie otrzymałam stypendium wyjazdowe European Federation of Immunological 

Societies na uczestnictwo w Europejskim Kongresie Immunologicznym w Berlinie (Niemcy) 

oraz Światowym Kongresie Immunologicznym w Kobe (Japonia). 

 W 2010 roku, zostałam laureatem konkursu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej i 

rozpoczęłam staż podoktorski w Immuno-Oncology Department w Beckman Research Institute, 

prestiżowego ośrodka onkologicznego City of Hope National Medical Center (Duarte, CA, 

USA). Prowadzone tam przeze mnie badania obejmowały między innymi wpływ 

mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność radioterapii guzów litych w kontekście sygnalizacji 

TLR9/Stat3 oraz optymalizację i badania przedkliniczne konstruktu CpG-siRNA. Wyniki prac 

projektowych zostały opublikowane dwukrotnie w Blood, a także w Cancer Research, a 

opracowana terapia przeciwnowotworowa znajduje się w fazie badań klinicznych. Współpraca z 

City of Hope jest przeze mnie kontynuowana do dnia dzisiejszego poprzez realizację mojej 

koncepcji badawczej łączącej terapeutyk CpG-siRNA ze stworzonym  

w Katedrze Biotechnologii Medycznej przez dr hab. Hannę Dams-Kozłowską 

bioinżynierowanym jedwabiem pajęczym jako celowanej oraz nietoksycznej terapii nowotworów 

(manuskrypt przyjęty do druku w czasopiśmie Acta Biomaterialia – stan na lipiec 2017).  

 Od 2012 roku, uczestniczę w pracach badawczo-rozwojowych nad AGI-101H oraz 

opracowaniem nowych strategii terapeutycznych opartych na szczepionkach komórkowych. W 

związku z tym, że prace nad AGI-101H są związane z zastrzeżeniem patentowym lub wyniki 

były generowane pod kątem dalszych prac rozwojowych, wiele  

z nich objętych jest w dalszym ciągu ochroną patentową, co niestety ma przełożenie na ich 

niewspółmierną obecność w moim dorobku naukowym. 

 W 2013 roku nawiązałam współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w Los Angeles 

(University of California Los Angeles (UCLA), Los Angeles, USA) dotyczącą zbadania roli 

komórek NK w przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej generowanej przez 

szczepionkę AGI-101H. W 2013 roku uzyskałam grant na wyjazd do UCLA w ramach programu 
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Mobilność Plus finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w 

celu realizacji badan pt.:“Cytotoksyczność komórek NK w odpowiedzi na terapeutyczną 

genetycznie modyfikowaną allogeniczną szczepionkę czerniakową oraz analiza fenotypu i 

aktywności obwodowych komórek NK u chorych na czerniaka”. Lata 2014-2016 spędziłam w 

laboratorium dr Anahid Jewett w UCLA, badając aktywność komórek NK w eliminacji 

macierzystych komórek nowotworowych, a w szczególności w kontekście użycia komórek NK w 

immunoterapii nowotworów. Oprócz badania potencjału naszej polskiej szczepionki AGI-101H, 

zajmowałam się także optymalizacją technologii zwiększającej cytotoksyczność oraz funkcję 

regulatorową komórek NK pod kątem terapeutycznej ich transplantacji. Moje badania wykonane 

na myszach humanizowanych BLT z ludzkim układem immunologicznym wykazały, że komórki 

nowotworu o cechach macierzystych mogą być eliminowane za pomocą transferu adoptywnego 

komórek NK. Wykazałam także na próbkach od chorych na czerniaka, jak i w modelu in vivo 

(manuskrypt w przygotowaniu) istotną rolę komórek NK w odpowiedzi immunologicznej 

generowanej szczepionką AGI-101H.  

 W 2015 roku otrzymałam z MNiSW Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. 

Aktualnie zajmuję się badaniami nad nowymi formami immunoterapii guzów litych (między 

innymi czerniaka, raka piersi i jajnika oraz glejaka) w oparciu o poddane ekspansji  

i modyfikowane genetycznie komórki NK CAR (chimeric antigen receptor NK cells), limfocyty 

T CAR (chimeric antigen receptor T cells) z chimerycznym receptorem antygenowym w 

połączeniu z modyfikowanymi oligonukleotydami. 

 Moje doświadczenie naukowe obejmuje również zarządzanie projektami naukowymi i 

komercjalizację wyników badań. W roku 2010 ukończyłam roczne podyplomowe studia 

Menedżera, Projektu Badawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 

roku, jako laureat II edycji konkursu TOP500 Innovators organizowanego przez MNiSW, 

odbyłam 2-miesięczne szkolenie z zakresu transferu technologii, zarządzania, komercjalizacji 

badań naukowych i współpracy sektora naukowego z przemysłem na Uniwersytecie Stanforda w 

Dolinie Krzemowej (Stanford, CA, USA) pogłębiając swą wiedzę i umiejętności praktyczne z 

zakresu zarządzania i komercjalizacji.  Wiedzę tę wielokrotnie wykorzystywałam zarówno 

podczas pracy na UMP, jak również podczas zagranicznych pobytów w City of Hope i UCLA. 

 W latach 2004-2008, podczas studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim I 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prowadziłam zajęcia 
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dydaktyczne z Biochemii dla studentów kierunku lekarskiego oraz zajęcia  

z Biochemistry dla zagranicznych studentów medycyny (studia 4-letnie oraz 6-letnie  

w języku angielskim). Po otrzymaniu stopnia doktora kontynuowałam pracę dydaktyczną na 

Wydziale Lekarskim II ww. Uniwersytetu. Jestem autorką programów nauczania  

i sylabusów dla przedmiotów na kierunku Biotechnologia Medyczna, które prowadziłam, takich 

jak: Biologiczne Bazy Danych I, Biologiczne Bazy Danych II, Wirusologia Molekularna - 

konwersatoria i ćwiczenia. W 2013 roku uczestniczyłam w Radzie Programowej Kierunku 

Biotechnologia Medyczna celem modyfikacji programu nauczania i wprowadzenia nowych 

przedmiotów. W rezultacie do programu studiów zostały wprowadzone trzy autorskie przedmioty 

zaproponowane i opracowane przeze mnie: Biologiczne Bazy Danych (kurs podstawowy, I 

stopień), Biologiczne Bazy Danych (kurs zaawansowany, II stopień) oraz Specjalistyczne 

Słownictwo Naukowe (przedmiot prowadzony jest częściowo języku angielskim). 

Uczestniczyłam także w pracach zespołu ds. przygotowania raportu samooceny kierunku 

Biotechnologia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przygotowane przeze mnie materiały 

promocyjne kierunku Biotechnologia Medyczna zostały umieszczone na internetowej stronie 

naszej Uczelni. Ponadto, prowadziłam też zajęcia z przedmiotu Immunologia dla studentów 

Wydziału Farmaceutycznego oraz ćwiczenia z Technik Biologii Molekularnej dla studentów 

kierunku Biotechnologia Medyczna. 

 W latach 2013-2016 byłam opiekunem dwóch prac magisterskich obronionych na naszej 

Uczelni: mgr Natalii Bigott oraz mgr Jakuba Jankowskiego oraz jednej pracy licencjackiej 

obronionej przez lic. Annę Rucką w 2010 roku.  

Podsumowując, jestem autorem i współautorem 23 publikacji o łącznym IF=91,237  

i punktacji MNiSW=633. Liczba cytowań moich prac w bazie Web of Science wynosi 143,  

a mój indeks Hirscha wynosi 6. Wyniki prowadzonych przeze mnie badań prezentowałam na 

kilkunastu konferencjach naukowych; jestem współautorem 43 doniesień zjazdowych oraz 1 

prezentacji ustnej jako zaproszony wykładowca. Wykonałam 4 recenzje w czasopismach 

posiadających IF. Zrealizowałam 5 grantów badawczych  

w charakterze wykonawcy, w tym 1 zagraniczny (przyznany przez National Institute of Health, 

USA) oraz kierowałam 1 projektem badawczym.  
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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

• Dyplom doktora nauk biologicznych z dnia 14 października 2009, Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I. 

Praca doktorska pt.: „Analiza ekspresji genów FYN, CD70 i PRF1 w limfocytach T 

CD4+ u osób z toczniem rumieniowatym układowym oraz w liniach komórkowych 

limfocytów T”. Promotor: Prof. dr hab. Paweł Jagodziński.  

Praca otrzymała nagrodę Rektora UMP w roku 2008/2009. 

• Dyplom magistra biotechnologii z dnia 23 czerwca 2004, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (AMU), Wydział Biologii. 

Praca magisterska pt.: „Występowanie sekwencji wirusa TT u człowieka i wybranych 

gatunków zwierząt”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Nowak. 

• Dyplom licencjata biotechnologii z dnia 4 lipca 2002, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii. 

2.1. Inne formy kształcenia 

• świadectwo ukończenia rocznych studiów podyplomowych w roku 2010 w zakresie: 

Menadżer Projektu Badawczego - studia podyplomowe dla kadry badawczo-

rozwojowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Centrum Integracji Europejskiej oraz 

Wydział Fizyki, Poznań. 

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z dnia 29 czerwca roku 2012 Business 

and Commercialization in Science, Stanford University, Stanford Center for 

Professional Development, Stanford, CA, USA, 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych. 
• 2001-2004 – wolontariusz/ umowa o dzieło/ magistrant 

Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk , Poznań, Polska 

• 2004 – 2009 – Słuchacz studium doktoranckiego 

Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w 

Poznaniu, Poznań, Polska 
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• 2009 - 2010– Asystent  

Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu, Poznań, Polska 

• 2010 – 2011 – Postdoctoral Fellow; staż podoktorski (1,5 roku) 

Immuno-Oncology Department, Beckman Research Institute, City of Hope National Medical 

Center, Department of Duarte, CA, USA  

• 2014 - 2016 – Visting Assistant Project Scientist; staż podoktorski (2,5 roku) 

Tumor Immunology Lab, Weintraub Center for Reconstructive Biotechnology, School of 

Dentistry, University of California, Los Angeles, CA, USA 

• 2011 - obecnie – Adiunkt 

Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu, Poznań, Polska 

• maj 2017 – obecnie – Staff Scientist, Immuno-Oncology Department, Beckman Research 

Institute, City of Hope National Medical Center, Department of Duarte, CA, USA  

 

 

 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 
Zgodnie z treścią w/w ustawy, osiągnięciem naukowym, dołączonym do wniosku  

o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, jest cykl czterech publikacji powiązanych 

tematycznie, objętych wspólnym tytułem: 

Analiza mechanizmów efektorowych komórek NK w eliminacji 

nowotworowych komórek macierzystych  
Cykl obejmuje cztery pozycje. We wszystkich jestem pierwszym lub pierwszym 

równorzędnym autorem. Wszystkie publikacje stanowią cykl z IF; sumaryczny IF wynosi 

18,033 (105 punktów MNiSW). 
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b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania) 

 

1. Kozlowska AK, Topchyan P, Kaur K, Tseng HC, Teruel A, Hiraga T, Jewett A. 

Differentiation by NK cells is a prerequisite for the effective targeting of cancer stem 

cells/poorly differentiated tumors by chemopreventive and chemotherapeutic drugs. 

Journal of Cancer, 2017; 8(4): 537-554. doi: 10.7150/jca.15989. 

IF – 2,916  

Punkty MNiSW – 30 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji pracy  

w oparciu o część wyników wstępnych, zaprojektowaniu i wykonaniu części doświadczeń 

(testy cytotoksyczności oraz ELISA z użyciem linii komórek czerniaka, glejaka, raka 

płuca, raka piersi, trzustki, różnicowanie ww. komórek  

i analiza ekspresji poza doświadczeniami wymienionymi przez dr Kaur i dr Tseng), 

analizie wyników, przygotowaniu figur, napisaniu manuskryptu, dyskusji z recenzentami i 

edycji wersji ostatecznej. Jestem równorzędnym autorem wiodącym. Mój udział 

procentowy szacuję na 45%. 

 

 

2. Kozlowska A, Tseng HC, Kaur K, Topchyan P, Inagaki A, Bui VT, Cacalano N, 

Kasahara N, Jewett A. Resistance to cytotoxicity and sustained release of interleukin-6 

and interleukin-8 in the presence of decreased interferon- γ after differentiation of 

glioblastoma by human NK cells. Cancer Immunology Immunotherapy, 2016 

Sep;65(9):1085-97. doi: 10.1007/s00262-016-1866-x. 

IF – 4,711,  

Punkty MNISW – 30 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

wykonaniu większości eksperymentów, nadzorze i opieką nad przebiegiem pozostałych 

prac eksperymentalnych, przygotowaniu figur i pisaniu manuskryptu, dyskusji z 

recenzentami i edycji wersji ostatecznej. Jestem autorem wiodącym. Mój udział 

procentowy szacuję na 80%. 
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3. Bui VT*, Tseng HC*, Kozlowska A*, Maung PO, Kaur K, Topchyan P, Jewett A. 

Augmented IFN-γ and TNF-α induced by probiotic bacteria in NK cells mediate 

differentiation of stem-like tumors leading to inhibition of tumor growth and reduction in 

inflammatory cytokine release; regulation by IL-10. Frontiers in Immunology, 2015 Dec 

2;6:576. doi: 10.3389/fimmu.2015.00576; *- 3 pierwszych autorów. 

IF – 5,695,  

Punkty MNISW – 15 

Powyższa publikacja ma trzech pierwszych równorzędnych autorów, którzy są 

wymienieni według kolejności pracy w projekcie. 

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

doświadczeń w oparciu o część istniejących już wyników, analizie wyników, 

przygotowaniu figur, pisaniu pracy, dyskusji z recenzentami i edycji wersji ostatecznej. 

Mój udział procentowy szacuję na 30%. 

 

 

 

4. Kozlowska AK, Kaur K, Topchyan P, Jewett A. Adoptive transfer of osteoclast-expanded 

natural killer cells for immunotherapy targeting cancer stem-like cells in humanized mice. 

Cancer Immunology Immunotherapy, 2016 Jul;65(7):835-45. doi: 10.1007/s00262-016-

1822-9. 

IF – 4,711,  

Punkty MNISW – 30  

Mój wkład w powstanie tej publikacji polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

wykonaniu eksperymentów opisanych w pracy, napisaniu manuskryptu, przygotowaniu 

figur oraz tabel, dyskusji z recenzentami i edycji wersji ostatecznej. Jestem autorem 

wiodącym. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

 

 

 

 



Anna Karolina Kozłowska dr n. biol. 
Załącznik 2 do Wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

 

 9 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Analiza mechanizmów efektorowych komórek NK w eliminacji 

nowotworowych komórek macierzystych  
 

Wprowadzenie 

 

 Komórki Natural Killers (NK) zostały po raz pierwszy opisane w latach 1970-tych. W 

ostatnich latach zainteresowanie NK ponownie wzrasta ze względu na unikatowe cechy 

stwarzające możliwość wykorzystania ich w immunoterapii nowotworów. Komórki NK to duże 

ziarniste limfocyty, które stanowią 5-15% limfocytów krwi obwodowej i pod wieloma 

względami przypominają limfocyty T i B. Nie posiadają one jednak receptorów antygenowych i 

są uznawane za pierwszą linię obrony w odpowiedzi nieswoistej. Komórki NK są zdolne do 

spontanicznej cytotoksyczności, jak i cytotoksyczności zależnej od przeciwciał (ADCC). 

Ponadto, NK wydzielają cytokiny i chemokiny przez co regulują funkcje innych komórek układu 

immunologicznego, np. limfocytów T czy komórek dendrytycznych (DC). 

 Konwencjonalne NK charakteryzują się ekspresją CD16, CD56 oraz brakiem CD3 na 

swojej powierzchni. Przeważającą populacją efektorowych komórek NK w krwi obwodowej 

człowieka są cytotoksyczne NK CD56dim/CD16bright/ CD69-, natomiast niewielka populacja 

(około 10%) – to NK regulatorowe (NKreg) o fenotypie CD56bright/CD16dim/CD69+ [1]. NK 

rozpoznają komórki docelowe (targetowe) i wiążą się z nimi poprzez aktywowane cząsteczki 

adhezyjne, co prowadzi to do oddziaływań między aktywującymi i hamującymi receptorami 

obecnymi na NK, a ich ligandami na komórkach docelowych. Przypuszcza się, że równowaga 

pomiędzy sygnałami aktywującymi i hamującymi receptorów powierzchniowych decyduje o 

aktywacji, funkcji i przeznaczeniu komórki NK. Rola niektórych receptorów, takich jak CD16, 

KIR, NKG2, NKG2D została dość dobrze opisana, podczas gdy znacznie mniej wiadomo  

o mechanizmie działania receptorów Toll-like (TLR, Toll-like receptors) NOD-like (NLR) czy 

RIG-like (RLR) w kształtowaniu funkcji efektorowej NK.  
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 NK mają zdolność do rozpoznawania i niszczenia komórek „zestresowanych” czy 

zmienionych patologicznie, włączając w to komórki zakażone bakterią, wirusem, a także 

nowotworowe. Funkcja efektorowa NK rozwija się szybko i komórki te są zdolne do 

spontanicznej cytotoksyczności. NK rozpoznają i zabijają komórki docelowe, wykazujące 

obniżony poziom lub pozbawione ekspresji cząsteczek MHC klasy I. Do obniżenia ekspresji w 

komórkach docelowych może dochodzić wskutek zakażenia komórki wirusem; obniżoną 

ekspresję MHC klasy I obserwuje się też w komórkach nowotworowych o charakterze 

macierzystym/ nisko zróżnicowanym/ pierwotnym znanych też jako nowotworowe komórki 

macierzyste (ang. Cancer Stem Cells, CSCs) [1, 2]. CSCs posiadają zdolność samoodnowy, są 

oporne na chemio- i radioterapie oraz podtrzymują wzrost nowotworu. Wykazują one 

charakterystyczną dla danego typu nowotworu ekspresję markerów CSCs, np. CD44, CD133, 

EpCam czy też wysoką aktywność ALDH, a jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem 

ekspresji MHC-I, CD54 i B7H1 (PD-L1) ([3, 4], dane nie publikowane). Jewett i wsp. wykazali 

odwrotną korelację pomiędzy poziomem MHC klasy I, CD54 oraz B7H1,  

a wrażliwością komórek na lizę przez NK [3-6]. Co ciekawe, komórkami docelowymi dla NK 

mogą być także nietransformowane komórki o niskim poziomie ekspresji MHC-I, takie jak 

komórki macierzyste, czy komórki układu immunologicznego – hematopoetyczne, osteoklasty 

oraz monocyty [2, 7, 8].  

 Poza funkcją cytotoksyczną, NK pełnią funkcję regulatorową poprzez wydzielanie 

cytokin i chemokin, głównie IFN-γ i TNF-α, ale także IL-10, GM-CSF  

i CCL3-5, kształtując w ten sposób zarówno odpowiedź nieswoistą, jak i swoistą. Cytokiny te 

przyciągając pozostałe komórki immunologiczne do ogniska zapalnego, powodują ich aktywację 

i proliferację. NKreg mają przede wszystkim zdolność różnicowania komórek macierzystych 

zarówno poprzez wydzielane cytokiny, jak i bezpośredni kontakt z komórką docelową [3]. 

Nabycie funkcji regulatorowej przez NK jest wypadkową ich wcześniejszej aktywacji  

i cytotoksyczności. Wskutek interakcji cytotoksycznych NK z komórkami docelowymi w tych 

pierwszych zachodzą zmiany o charakterze zarówno fenotypowym, jak i funkcjonalnym. 

Stymulacja receptora CD16 na NK prowadzi do obniżenia/utraty jego ekspresji, co skutkuje 

utratą aktywności cytotoksycznej oraz wzrostem produkcji IFN-γ, TNF-α. Zjawisko to 

występujące podczas konwersji z funkcji cytotokycznej do regulatorowej zostało nazwane 

stanem rozszczepionej anergii NK (ang. split anergy). Tak więc NK o fenotypie 
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CD56dim/CD16bright/ CD69- biorą udział w selekcji i zabijaniu komórek macierzystych, podczas 

gdy CD56bright/CD16dim/CD69+ regulują wzrost, różnicowanie, proces regeneracji tkanek  

i wygaszają procesy zapalne poprzez wydzielanie cytokin. Ponadto, dowiedliśmy, że stan 

rozszczepionej anergii można wywołać poprzez inkubację aktywowanych IL 2 komórek NK  

z przeciwciałem anty-CD16, co dowodzi kluczowej roli CD16 w przebiegu procesów 

sprawowanych przez NK. 

 Nasze badania różnych komórek nowotworowych wykazały, że te o obniżonej ekspresji 

MHC-I, CD54 i B7H1 (PD-L1) są rozpoznawane i eliminowane przez NK cytotoksyczne, a te 

które nie zostały zabite są różnicowane przez NKreg. Proces różnicowania przez NKreg skutkuje 

wzrostem ekspresji MHC-I, CD54 i B7H1 (PD-L1) na powierzchni komórek CSCs, a przez to 

nabyciem oporności na cytotoksyczność i cytokiny wydzielane przez komórki NK. Analogicznie, 

komórki nowotworowe o wstępnej wyższej ekspresji MHC-I, CD54 i B7H1 są niewrażliwe na 

cytotoksyczność i cytokiny wydzielane przez komórki NK.  

 Obecnie w centrum zainteresowania są badania mechanizmów odpowiedzialnych za 

ucieczkę komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego, jak i za 

ograniczoną skuteczność immunoterapii. Jak wiadomo, komórki nowotworowe o niskim 

poziomie MHC-I, które nie są rozpoznawane i eliminowane przez cytotoksyczne limfocyty T, 

mogą w dalszym ciągu stanowić cel dla NK. W wielu pracach wykazano jednak, że populacja 

autologicznych NK naciekających guz jest niewielka i nie wykazuje cytotoksyczności. Ponadto, 

cytotoksyczność NK jest zahamowana we krwi obwodowej chorych na nowotwory. W przebiegu 

choroby nowotworowej, poprzez oddziaływanie komórek NK z dużą pulą komórek 

niezróżnicowanych, takich jak CSCs, supresorowe komórki mieloidalne (myeloid derived 

suppressor cells, MDCS), monocyty czy niedojrzałe DC, tracą one cytotoksyczność i zdolność do 

produkcji cytokin prozapalnych przekształcając się w komórki NKreg, które następnie ulegają 

anergii. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym ich działanie jest immunosupresja zachodząca 

w mikrośrodowisku guza, która prowadzi do zahamowania funkcji efektorowej komórek układu 

immunologicznego. 

 Publikacje stanowiące cykl tematyczny osiągnięcia naukowego obejmują wyniki 

badań czynników modulujących efektywność podtypów funkcjonalnych komórek NK 

zaangażowanych w eliminację CSCs. Celem końcowym prowadzonych badań jest 

opracowanie strategii efektywnej immunoterapii nowotworów ukierunkowanej na 
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populację CSCs. Tematyka poszczególnych publikacji ogniskuje się na analizie roli oraz 

potencjalnych mechanizmów eliminacji CSCs. Oceniane są zmiany 

aktywności cytotoksycznej NK, różnicowanie CSCs przez cytokiny wydzielane przez NKreg 

oraz uwrażliwienie zróżnicowanych komórek nowotworowych na chemio-  

i radioterapię. W badaniach wykazałam, że poziom zróżnicowania komórek 

nowotworowych wyrażony poprzez ekspresję określonych markerów powierzchniowymi 

dyktuje poziom cytotoksyczności i funkcji regulatorowej komórek NK, a więc może 

służyć do wstępnej oceny skuteczności immunoterapii komórkami NK czy terapii z nimi 

skojarzonych.  

 Ponadto, w cyklu publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, badałam 

mechanizmy obniżenia aktywności NK wskutek interakcji  

z komórkami nowotworowymi. Dodatkowo, analizowałam czynniki mogące zwiększać lub 

podtrzymywać aktywność efektorowych komórek NK wobec CSCs,  

a więc o potencjalnym wykorzystaniu w terapii nowotworów, także skojarzonej  

z konwencjonalnymi schematami leczenia. Na podstawie wyników przeprowadzonych 

doświadczeń w modelu przedklinicznym in vivo, przedstawiłam ocenę skuteczności  

i bezpieczeństwa adoptywnego transferu NK oraz związaną  

z terapią diagnostyką. Ponadto, zwróciłam szczególną uwagę na, dobór modelu zwierzęcego 

do testowania efektywności i bezpieczeństwa nowych strategii immunoterapeutycznych 

 

1. Kozlowska AK, Topchyan P, Kaur K, Tseng HC, Teruel A, Hiraga T, Jewett A. 

Differentiation by NK cells is a prerequisite for the effective targeting of cancer stem 

cells/poorly differentiated tumors by chemopreventive and chemotherapeutic drugs. Journal 

of Cancer, 2017; 8(4): 537-554. doi: 10.7150/jca.15989. 

 

 CSCs stanowią jedynie małą frakcję w ogólnej masie guza, ale są odpowiedzialne za 

odnowę komórek nowotworowych i progresję choroby; są one też w dużej mierze odporne na 

obecnie stosowane leczenie, m.in. radio- i chemioterapię. Co prawda, wykazaliśmy, że NK mają 

zdolność różnicowania nisko zróżnicowanych nowotworowych komórek OSCSCs i MP2, jednak 

w wyniku tego procesu wzrasta ekspresja markerów różnicowania na komórkach 

nowotworowych i przestają być one celem dla cytotoksycznych i regulatorowych NK [3]. 
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 W pracy „Differentiation by NK cells is a prerequisite for the effective targeting of 

cancer stem cells/poorly differentiated tumors by chemopreventive and chemotherapeutic 

drugs” wykazałam, że różnicowanie CSCs przez NK jest procesem uniwersalnym dla komórek 

wywodzących się z różnych typów nowotworów i może uwrażliwiać CSCs na leki 

cytotoksyczne. W serii przeprowadzonych doświadczeń, potwierdziłam, że niska ekspresja 

MHC-I, CD54 i B7H1, jest wspólną cechą różnych CSCs, która warunkuje indukcję funkcji 

efektorowej NK. Wykazałam też, że ww. CSCs są zabijane przez cytotoksyczne NK, a także 

indukują wydzielanie IFN-γ przez NKreg. Według założonej hipotezy, komórki nisko 

zróżnicowane/ CSCs powinny podlegać różnicowaniu przez NKreg. W związku z tym media 

kondycjonowane (CM)  zebrane z hodowli tej populacji komórek posłużyły to testów 

różnicowania komórek raka jamy ustnej, trzustki, piersi, płuca, czerniaka oraz glejaka przez 

okres 4-7 dni. Ww. eksperymenty wykazały zależność procesu od dwóch kluczowych dla NK 

cytokin: IFN-γ oraz TNF-α znajdujących się w CM. Ponadto, stwierdzono odmienną wrażliwość 

CSCs pochodzących z różnych typów nowotworów na ilości IFN-γ konieczne do ich 

różnicowania; wartości te wahały się od 1000 pg dla komórek raka jamy ustnej, 4000 pg raka 

płuca, 15000 pg czerniaka, aż do 35000 pg glejaka. W dodatku, wrażliwość korelowała  

z początkowym i końcowym poziomem markerów różnicowania. Zróżnicowane w ten sposób 

komórki raka trzustki, czerniaka czy jamy ustnej traciły wrażliwość na efektorowe NK, natomiast 

nabierały wrażliwości na cisplatynę i napromieniowanie. CSCs kontrolne (niepoddane 

doświadczalnemu różnicowaniu za pomocą CM), a także komórki nowotworowe o niskim 

stopniu zróżnicowania pobrane od chorych, pozostawały oporne na cisplatynę i napromienianie, 

natomiast były wrażliwe na efektorowe NK.  

 Ponadto, oceniałam wpływ niesteroidowego leku przeciwzapalnego (niesteroidowe leki 

przeciwzapalne, NLPZ) – sulindak (ang. sulindac, C20H17FO3S) na aktywność NK. Działanie 

przeciwnowotworowe i chemoprewencyjne NLPZ wykazano w różnych nowotworach, zwłaszcza 

układu pokarmowego. Sulindak, podobnie jak aspiryna i inne NLPZ jest inhibitorem COX-1 i 

COX-2 oraz hamuje aktywność NFκB, co może prowadzić do spadku wytwarzania IL-6 przez 

komórki nowotworowe, w konsekwencji większej aktywności i żywotności NK i limfocytów T.  

W przeprowadzonych badaniach sulindak hamował proliferację komórek nowotworowych oraz 

poziom NFκB poprzez zwiększenie fosforylacji kinazy JNK. Komórki nowotworowe 

inkubowane z sulindakiem wytwarzały mniej IL-6, IL-8 i VEGF i indukowały 
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zwiększoną cytotoksyczność NK. Tak więc ochronne działanie sulindaku było związanie z 

hamowaniem NFκB w guzach, zmniejszeniem immunosupresji i zwiększeniem cytotoksyczności 

komórek efektorowych. 

 Podsumowując, wyniki przestawione w publikacji wykazały, że stopień zróżnicowania 

komórki nowotworowej koreluje z wrażliwością na lizę oraz różnicowanie przez cytotoksyczne i 

regulatorowe NK, i jest to mechanizm wspólny dla nowotworów wywodzących się z różnych 

tkanek. Wspomniane powyżej markery MHC-I, CD54 i B7H1 mogą posłużyć do oceny stopnia 

podatności komórek na immunoterapię, radio- bądź chemioterapię i mogą w przyszłości znaleźć 

zastosowanie kliniczne. Niezwykle istotna jest obserwacja, że komórki zróżnicowane wskutek 

interakcji z NK stają się na nie oporne i nie indukują funkcji efektorowej. Co ciekawe, komórki 

nowotworowe o wysokim poziomie powyższych markerów nie są rozpoznawane przez NK i nie 

podlegają lizie lub/i różnicowaniu.  

Opracowanie nowych schematów terapeutycznych, takich łączenie chemio-  

i radioterapii, a także leków chemoprewencyjnych (np. sulindak) z immunoterapią komórkami 

NK może zwiększyć sukces terapeutyczny poprzez eliminację różnych komórek stanowiących 

nowotwór, zarówno zróżnicowanych, jak i tych mało zróżnicowanych (CSCs). 

 

2. Kozlowska A, Tseng HC, Kaur K, Topchyan P, Inagaki A, Bui VT, Cacalano N, Kasahara N, 

Jewett A. Resistance to cytotoxicity and sustained release of interleukin-6 and interleukin-8 

in the presence of decreased interferon- γ after differentiation of glioblastoma by human 

NK cells. Cancer Immunology Immunotherapy, 2016 Sep;65(9):1085-97. doi: 10.1007/s00262-

016-1866-x. 

 

 Glejak jest najczęstszym złośliwym nowotworem mózgu, który jest dotychczas 

nieuleczalny i powoduje szybkie zgony chorych. Jedną z przyczyn niskiej skuteczności terapii 

glejaka jest oporność CSCs na leczenie, wysokie tempo ich proliferacji, co prowadzi do szybkiej 

odnowy masy guza. Nasze wcześniejsze badania wykazały zróżnicowaną wrażliwość CSCs na 

NK. W związku z tym, podjęłam próby oceny mechanizmów odpowiedzialnych za obniżoną 

skuteczność komórek NK w eliminacji komórek glejaka. Do badań wykorzystałam komórki 

dwóch linii (X02GB oraz X01GB) ludzkiego glejaka [9]. Komórki te w porównaniu z 

pochodzącymi z innych linii glejaka charakteryzowały się wysokim potencjałem 
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proliferacyjnym, tworzyły szybko rosnące guzy w mózgach myszy szczepu NOD-SCID [10]. W 

pożywce przeznaczonej do hodowli CSCs tworzyły neurosfery oraz wykazywały śladową 

ekspresję MHC-I, CD54 oraz wysoką ekspresję markera CSCs - CD44. Przeprowadzone analizy 

wykazały wysoką cytotoksyczność aktywowanych komórek NK wobec komórek linii X02GB  

i X01GB oraz wydzielanie dużej ilości IFN-γ przez NKreg. Aktywność NK obserwowana w obu 

eksperymentach potwierdziły macierzysty charakter komórek glejaka. W związku  

z uzyskanymi wynikami, następnie wykonałam test różnicowania komórek CSCs stosując media 

kondycjonowane (CM) znad NKreg. Badania te wykazały kluczowe różnice pomiędzy 

komórkami glejaka a CSCs pochodzącymi z innych nowotworów, potwierdzając wyniki opisane 

w poprzedniej publikacji. Komórki glejaka w warunkach eksperymentalnych wymagają 35 razy 

więcej IFN-γ w CM do zróżnicowania CSCs izolowanych z jamy ustnej (OSCSC) czy około 7 

razy więcej w przypadku nisko zróżnicowanej linii raka trzustki – MP2. Ponadto, w 

przeciwieństwie do komórek OSCSCs, zróżnicowane za pomocą CM komórki glejaka 

charakteryzowały się bardzo niską ekspresją receptorów mediatorów różnicowania - IFN-γ i 

TNF-α; nawet duże dawki tych cytokin nie zabijały komórek.  

 Zróżnicowane za pomocą CM komórki glejaka wydzielały dużą ilość cytokin 

prozapalnych, takich jak IL-6 i IL-8, w odróżnieniu od CSCs pochodzących z innych 

nowotworów, w których obserwowałam wygaszenie produkcji cytokin wskutek różnicowania. 

Eksperymentalne różnicowanie komórek glejaka za pomocą CM, skutkujące produkcją IL-6 oraz 

IL-8, może naśladować stan panujący w mikrośrodowisku guza i w związku z tym stanowić 

prosty model do analizy immunosupresji generowanej wskutek presji terapeutycznej. 

 W celu weryfikacji efektu IL-6 i IL-8 na różnicowanie glejaka przez komórki NK, 

przeprowadziłam analizę z wykorzystaniem rekombinowanych białek oraz 

przeciwciał przeciwko obu cytokinom. Oba doświadczenia wykazały, że zarówno dodanie ww. 

cytokin, jak też blokowanie ich aktywności w trakcie różnicowania nie zmienia wrażliwości 

komórek glejaka na cytotoksyczność świeżo izolowanych komórek NK. Proces różnicowania nie 

jest więc zależny od IL-6 i IL-8. Ponadto, pomimo wstępnej aktywności efektorowej NK, 

komórki glejaka słabo odpowiadają na różnicowanie, inaktywują funkcję NK i nie są zabijane. W 

dodatku, w odpowiedzi na działanie komórek efektorowych powstaje środowisko zapalne, które 

wzmaga immunosupresję. Ze względu na fakt, że komórki glejaka są celem komórek NK i 

mogą być eliminowane, a także częściowo różnicowane, adoptywny transfer aktywowanych 
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komórek NK mógłby przynieść korzyść chorym na glejaka, zwłaszcza w skojarzeniu np. z 

chemioterapią.  

 

 

 

3. Bui VT*, Tseng HC*, Kozlowska A*, Maung PO, Kaur K, Topchyan P, Jewett A. Augmented 

IFN-γ and TNF-α induced by probiotic bacteria in NK cells mediate differentiation of stem-

like tumors leading to inhibition of tumor growth and reduction in inflammatory cytokine 

release; regulation by IL-10. Frontiers in Immunology, 2015 Dec 2;6:576. doi: 

10.3389/fimmu.2015.00576. 

 

 Prace badawcze, których wynikiem jest powyższa publikacja, prowadzono  

w latach 2012-2015, a poszczególne etapy były realizowane przez trzech badaczy.  

W związku z powyższym, kierownik Tumor Immunology Lab, dr Anahid Jewett, zdecydowała 

się uznać równorzędne pierwsze autorstwo trzem głównym badaczom. Vicki Bui, magistrantka 

Wydziału Stomatologii UCLA zainicjowała projekt i analizowała działanie poszczególnych 

szczepów bakteryjnych oraz skład preparatu probiotycznego AJ2. Następnie, testy cytotoksyczne 

z wykorzystaniem AJ2 i komórek NK zostały wykonane przez doktorantkę Han-Ching Tseng. Po 

obronie prac odpowiednio magisterskiej i doktorskiej, Vicki Bui i dr Han-Ching Tseng 

zakończyły realizację projektu, który wymagał jednak kontynuacji, zaplanowania kolejnych 

doświadczeń itp. W związku z powyższym, przejęłam realizację projektu, zaprojektowałam i 

wykonałam nowe testy funkcjonalne obejmujące CSCs (OSCSC i MP2), a także monocyty i 

komórki NK. Uczestniczyłam również w pisaniu i edycji manuskryptu oraz dyskusji z 

recenzentami. 

 Celem badań była ocena wpływu bakterii probiotycznych na funkcje efektorowe NK. Na 

wstępie przebadano wydzielanie cytokin przez świeżo wyizolowane/ nieaktywowane oraz 

aktywowane NK po inkubacji z ośmioma szczepami bakteryjnymi. Wybrane szczepy 

Lacotbacillus, oraz Streptococcus thermophilus indukowały profil wydzielniczy Th1 (IFN- γ i 

IL-12), podczas gdy szczepy Bifidobacterium indukowały produkcję cytokin z grupy Th2 (IL-10 

i IL-6). Na podstawie uzyskanych wyników, skomponowano ostateczny skład preparatu  

o nazwie AJ2 składający się z odpowiednich proporcji 8 szczepów bakterii probiotycznych. 
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Skład preparatu został dobrany tak, aby uzyskać równowagę pomiędzy wydzielaniem dwóch 

przeciwstawnie działających cytokin IFN-γ i IL-10, aby zapewnić zbilansowaną 

aktywację komórek NKreg jednocześnie nie prowadząc do ich hiperaktywacji  

i przedwczesnej anergii. Co ciekawe, wykazano, że żaden ze szczepów, jak też i ich mieszanina 

(AJ2) nie indukuje znaczącego wzrostu aktywności NK cytotoksycznych, natomiast wybrane 

bakterie probiotyczne, jak i preparat AJ2 potęgują funkcję komórek NKreg.  

 W związku z powyższym, następnym krokiem było sprawdzenie czy media 

kondycjonowane znad komórek NKreg (CM) inkubowanych z ultrasonifikowanym preparatem 

AJ2 (wprowadzonych w stan rozczepionej anergii za pomocą IL-2  

i przeciwciała anty-CD16) doprowadzą do wzmożonego różnicowania CSCs raka jamy ustnej 

(OSCSC) oraz trzustki (MP2). Zgodnie z założeniem, komórki nowotworowe inkubowane z CM 

znad NKreg hodowanych w obecności mieszaniny bakteryjnej AJ2, wykazywały wyższy stopień 

zróżnicowania i zmniejszoną wrażliwość na lizę przez świeżo wyizolowane  

i aktywowane NK względem wszystkich pozostałych kombinacji eksperymentalnych. Wskazuje 

to na kluczową rolę bakterii probiotycznych w kształtowaniu funkcji efektorowej NKreg. 

Dodatkowe eksperymenty z zastosowaniem rekombinowanych IFN-γ i TNF-α wykazały 

dominującą rolę kombinacji obu cytokin we wzmożonym różnicowaniu  

i zmniejszonej wrażliwości na lizę CSCs mediowanym przez bakterie probiotyczne. 

Synergistyczny wpływ IFN-γ i TNF-α na różnicowanie był niezależny od tego, czy były one 

wydzielane czy też znajdowały się wewnątrz komórek NK. Potwierdza to wcześniejsze odkrycia 

naszego laboratorium świadczące o roli bezpośredniego kontaktu między komórką efektorową i 

docelową w procesie różnicowania tej ostatniej. Również zgodnie z wcześniejszymi wynikami 

uzyskanymi w laboratorium [11], obecność monocytów w hodowlach komórek NK 

inkubowanych z AJ2 miała dodatkowy synergistyczny efekt na wydzielanie kluczowych cytokin 

do pożywki, a także różnicowanie CSCs za pomocą tych pożywek.  

Jakkolwiek rola IL-10 w regulacji IFN-γ była wielokrotnie opisywana, w omawianej publikacji 

po raz pierwszy wykazano rolę IL-10 w procesie różnicowania komórek docelowych przez NK. 

Dodanie bakterii probiotycznych, jak i monocytów do ko-hodowli CSCs z komórkami NK, 

synergistycznie indukowało i potęgowało proces różnicowania poprzez produkcję IL-10 przez 

NKreg, powodując zahamowanie produkcji cytokin i niewrażliwość NK na zróżnicowane w 

powyższy sposób komórki nowotworowe.  
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 Niniejsze badania wykazały, że bakterie probiotyczne potęgują 

funkcję wydzielniczą komórek efektorowych NKreg prowadząc do intensyfikacji procesu 

różnicowania komórek docelowych, m.in. CSCs, zahamowania wzrostu komórek 

nowotworowych, a także do modulacji i ostatecznie do wygaszenia procesów zapalnych.  

 

4. Kozlowska AK, Kaur K, Topchyan P, Jewett A. Adoptive transfer of osteoclast-expanded 

natural killer cells for immunotherapy targeting cancer stem-like cells in humanized mice. 

Cancer Immunology Immunotherapy, 2016 Jul;65(7):835-45. doi: 10.1007/s00262-016-1822-9.  

 

 Powyższa publikacja przeglądowa, stanowiąca część osiągnięcia naukowego, nie 

jest typową pracą przeglądową gromadzącą wyniki badań na dany temat uzyskanych  

w różnych ośrodkach naukowych w ostatnich latach, lecz podsumowuje wyniki badań 

przeprowadzonych przeze mnie. Inspiracją do powstania tej publikacji był cykl poprzednich 

raportów dotyczących roli NK w eliminacji i różnicowaniu CSCs, a także najnowsze wyniki 

moich prac badawczych dotyczące testowania skuteczności i bezpieczeństwa immunoterapii 

komórkami NK w modelu przedklinicznym myszy humanizowanych BLT. Manuskrypty 

opisujące szczegółowo uzyskane przeze mnie dane w modelach czerniaka, raka trzustki, a także 

nowotworu jamy ustnej są aktualnie w przygotowywane do publikacji.  

 Rezultaty uzyskane m.in. w pracy „Augmented IFN-γ and TNF-α induced by probiotic 

bacteria in NK cells mediate differentiation of stem-like tumors leading to inhibition of 

tumor growth and reduction in inflammatory cytokine release; regulation by IL-10” 

posłużyły do opracowania nowatorskiej metody ekspansji NK  

z użyciem komórek typu „feeder” oraz bakterii probiotycznych (Super-charged NK).  

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji technologii, monocyty zastąpiono osteoklastami, które 

zapewniały wydajną proliferację i maksymalizację funkcji NKreg, jednocześnie podtrzymując 

ich zbilansowaną cytotoksyczność. Wydzielanie przez osteoklasty cytokin takich jak IL-15, Il-12, 

IL-18 oraz IFN- α, jak i stale niska ekspresja MHC-I wydają się być czynnikami warunkującymi 

wydajną ekspansję wysoce funkcjonalnych Super-charged NK [7, 8].  

 Jako, że modele in vitro posiadają ograniczoną przydatność badaniach z zakresu 

immunologii i immunoterapii nowotworów i wyniki takich badań często nie przekładają się na 

obserwacje kliniczne, w pierwszym rozdziale pracy „Adoptive transfer of osteoclast-expanded 
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natural killer cells for immunotherapy targeting cancer stem-like cells in humanized mice” 

przedstawiłam argumenty świadczące o konieczności doboru odpowiedniego modelu 

przedklinicznego in vivo do analizy skuteczności  

i bezpieczeństwa adoptywnego transferu komórek NK. Ze względu na liczne różnice  

w budowie i funkcji układów immunologicznych mysiego i ludzkiego, wyniki uzyskane  

z użyciem „klasycznych” mysich modeli mają limitowany potencjał translacyjny, szczególnie w 

kontekście badań prowadzonych na komórkach NK. Podczas gdy ludzkie NK charakteryzują się 

fenotypami CD3-/CD16+/CD56dim lub CD3-/CD16low,neg/CD56bright, mysie NK są rozpoznawane 

na podstawie ekspresji cząsteczki DX5. Kolejne różnice dotyczą receptorów KIR i ich ligandów, 

które są odmienne dla mysich i ludzkich NK. Ponadto, jak wykazaliśmy w naszych poprzednich 

badaniach, mysie nieaktywowane NK nie posiadają wstępnej cytotoksyczności  

i wymagają znacznie dłuższego procesu aktywacyjnego celem nabycia funkcji efektorowej [11]. 

Inna jest też ich kinetyka reakcji z pozostałymi komórkami układu immunologicznego obecnymi 

w mikrośrodowisku guza, np. monocytami. Odmienne są także protokoły aktywacji oraz 

ekspansji mysich i ludzkich komórek NK [12].W związku z powyższym, do badań aktywności 

przeciwnowotworowej poddanych ekspansji ludzkim komórkom NK (Super-charged NK) 

użyłam myszy humanizowanych BLT (hu-BLT, ang. humanized bone marrow, liver, thymus), 

które wskutek wszczepienia ludzkich komórek wątroby, grasicy i odtworzeniu szpiku kostnego 

stanowią najbardziej zaawansowany, dostępny eksperymentalny model humanizacji, możliwie 

najbliższy organizmowi ludzkiemu.  

 W kolejnym rozdziale opisałam zalety i wady kolejnych generacji myszy pozbawionych 

poszczególnych populacji komórek układu odpornościowego, które po dziś dzień 

stanowią fundament badań przedklinicznych z użyciem ludzkich komórek nowotworowych. 

Obecność w starszych modelach (nude, scid, NOD-scid) aktywnych bądź upośledzonych 

funkcjonalnie mysich NK prowadziła do odrzucenia części ksenogenicznych nowotworów,  

a także komórek hematopoetycznych, uniemożliwiając humanizację tych szczepów. Dopiero 

powstanie szczepu NOD-scid-IL2Rynull (NSG), pozbawionych nie tylko mysich limfocytów T i 

B, ale także NK i większości funkcjonalnych komórek mieloidalnych, rozszerzyło listę komórek 

nowotworowych, które mogły być z sukcesem wszczepiane zwierzętom i przede wszystkim 

umożliwiło przeszczep ludzkich komórek układu immunologicznego czyli kompletną 

humanizację. Spośród kilku modeli myszy humanizowanych, takich jak hu-PMBC czy hu-
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CD34+, jedynie hu-BLT, dzięki przeszczepieniu fragmentów ludzkiej wątroby i grasicy, 

umożliwiają edukację i selekcję limfocytów T w kontekście ludzkiego układu zgodności 

tkankowej (HLA). Ponadto, jak potwierdziłam w badaniach wstępnych, w ciągu 8-12 tygodni 

myszy hu-BLT rozwijają wszystkie populacje ludzkich komórek układu odpornościowego, co 

pozwoliło mi wykorzystać do badań zwierzęta o wysokim (powyżej 50%) odsetku ludzkich 

komórek CD45+. Jak dotąd, w literaturze brakowało danych uzyskanych w tym wysoce 

humanizowanym modelu w onkologicznych badaniach przedklinicznych. Było to w części 

spowodowane brakiem dostępności myszy hu-BLT, a także brakiem przesłanek przemawiających 

za możliwością przyjęcia komórek nowotworowych niesparowanych pod względem HLA. Jak 

wykazałam w moich pilotażowych badaniach, myszy hu-BLT zaszczepione CSCs jamy ustnej, 

raka trzustki, a także czerniaka rozwijały guzy pomimo obecności układu immunologicznego i 

braku zgodności HLA. Jak wykazałam w badaniach in vitro, wszystkie użyte w badaniach in vivo 

linie charakteryzowały się niskim poziomem MHC-I, CD-54 oraz B7H1.  

 Jako że w modelu hu-BLT jak i w modelach pokrewnych zaobserwowano niższy odsetek 

obwodowych NK, a także ich odmienny w porównaniu do ludzkich NK fenotyp  

i obniżoną funkcjonalność, w dalszej części pracy przedstawiłam obecny stan wiedzy dotyczący 

czynników warunkujących rozwój dojrzałych NK i ich funkcjonalności, takich jak m.in. 

obecność IL-15/IL-15Rα. Ponieważ myszy NSG nie produkują ludzkich cytokin, niektórzy 

badacze sugerują suplementowanie myszy, które otrzymały ludzkie komórki NK, IL-15 wraz IL-

15Rα [13]. Co ciekawe, pomimo niższej funkcjonalności oraz liczby „endogennych” komórek 

NK i braku suplementacji cytokinami, myszy hu-BLT rozwijały nowotwory dużo wolniej w 

porównaniu do pozbawionych większości populacji układu immunologicznego myszy NSG.  

 Obniżony potencjał efektorowy „endogennych” NK w hu-BLT, podobny do 

obserwowanego u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, przy jednoczesnej 

obecności pozostałych komórek immunologicznych, powoduje, że myszy te stanowią dobry 

model do analizy efektywności ludzkich Super-charged NK w eliminacji guzów wykazujących 

niski poziom zróżnicowania. Jak wykazały moje badania wstępnie, pojedynczy dożylny transfer 

NK skutecznie zahamował wzrost guzów wywodzących się z linii raka jamy ustnej. Super-

charged NK wykazywały nieco niższą skuteczność wobec guzów trzustki, a najmniejszą - w 

modelu in vivo czerniaka. Wyniki te korelowały z wrażliwością poszczególnych nowotworów na 

NK opisaną przeze mnie w pracy opublikowanej w Journal of Cancer. W przypadku modelu 
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czerniaka, najlepsze efekty otrzymałam stosując skojarzenie powtarzanych iniekcji Super-

charged NK oraz modyfikowanej H6 szczepionki komórkowej AGI-101H. We wszystkich trzech 

modelach CSCs in vivo, zysk terapeutyczny korelował ze zwiększoną infiltracją guza przez 

komórki układu odpornościowego (CD45+) oraz proliferacją limfocytów T CD8. 

Zaobserwowałam również zwiększoną aktywację i proliferację „endogennych” NK wskutek 

adoptywnego transferu Super-charged NK, a także immunizacji AGI-101H. Dodatkowo,  

u zwierząt, które otrzymały Super-charged NK, nie zaobserwowano żadnych efektów ubocznych, 

takich jak utrata masy ciała, biegunka czy spadek aktywności, co świadczy o bezpieczeństwie 

terapii.  

 Możliwość testowania w myszach humanizowanych nowych terapii opartych  

o ludzkie komórki, zarówno immunologiczne, jak i nowotworowe (AGI-101H) umożliwia 

poznanie i zrozumienie interakcji jakie zachodzą pomiędzy ludzką komórką nowotworową, a jej 

mikrośrodowiskiem . 

 

Podsumowanie 

 Ostatnie lata przyniosły przełom w immunoterapii nowotworów, a wyniki najnowszych 

badań gwarantują dalszy jej rozwój i rejestrację nowych leków. Obecnie, duże zainteresowanie 

budzą strategie oparte o transfer poddanych ekspansji lub modyfikacji ex vivo komórek 

efektorowych takich jak limfocyty T i komórki NK, bądź też strategie wspierające aktywność 

przeciwnowotworową endogennych populacji tych komórek. W związku z tym niezwykle istotne 

jest pełne zrozumienie mechanizmów prowadzących do aktywacji, zmiany funkcji czy anergii 

komórek efektorowych, jak też scharakteryzowanie komórek nowotworowych, które stanowią 

ich cel. Ważne jest też poznanie czynników, które mogą podtrzymywać funkcje efektorową 

komórek w sposób zbilansowany, czyli taki który nie powoduje przedwczesnej utraty potencjału 

efektorów. Ponadto, odpowiedni dobór metodyki i modeli w badaniach przedklinicznych jest 

niezbędny aby móc w sposób możliwie najbliższy odwzorować procesy zachodzące w ludzkim 

organizmie i ocenić bezpieczeństwo proponowanej terapii.  

Strategie wykorzystujące komórki NK niosą za sobą dodatkowe korzyści, takie jak:  

(i) NK rozpoznają komórki nowotworowe o niskim poziomie MHC-I, czyli potencjalnie 

te, które „uciekają” spod nadzoru układu immunologicznego; wskutek różnicowania 
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przez NK i podniesienia poziomu MHC-I komórki te stają się lepszym celem dla 

limfocytów T, 

(ii) Jak wykazałam, zróżnicowane przez NK komórki nowotworowe mogą 

zostać uwrażliwione na ww. leczenie (oporność niezróżnicowanych CSCs na chemio- 

i radioterapię została udokumentowana w literaturze), 

(iii) Mogą one być używane w terapii w układzie haploidentycznym bądź allogenicznym; 

najnowsze wyniki badań klinicznych wykazały bezpieczeństwo  

i odpowiedź kliniczną po zastosowaniu allogenicznej linii NK-92 w terapii szpiczaka i 

ziarnicy złośliwej (Nantkwest, doniesienie prasowe z lipca 2017), 

(iv) Wprowadzenie chimerycznego receptora antygenowego daje możliwość 

ukierunkowanej eliminacji komórek nowotworowych przy jednoczesnym zachowaniu 

naturalnej wysokiej cytotoksyczności NK, 

(v) Przeciwciała używane w onkologii, takie jak herceptyna, indukują w komórkach NK 

cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC), która wzmaga efekt 

przeciwnowotworowy terapii. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 
Mój dorobek naukowy obejmuje: 

• 23 prace pełnotekstowe:  

o 20 prac oryginalnych, w tym 1 praca opublikowana w czasopiśmie nie 

posiadającym IF oraz 1 opublikowana w suplemencie czasopisma, 

o 3 prace poglądowe opublikowane w czasopismach posiadających IF 

• 44 komunikaty zjazdowe, w tym:  

o 33 komunikaty ze zjazdów międzynarodowych, 

o 11 komunikaty ze zjazdów krajowych, 

• IF = 91,237 dla prac pełnotekstowych, w tym IF=73,204 poza osiągnięciem, 

• MNISW/KBN = 633 dla prac pełnotekstowych, w tym MNISW/KBN = 528 poza 

osiągnięciem, 
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• 143 cytowania w tym 138 cytowań wyłączając autocytowania (Raport cytowań według 

bazy ISI Web of Science (z dnia 11.07.2017), 

• H -indeks: 6. 

 

 

 

 

 

 

 
a) Zainteresowania badawcze 

Moje zainteresowania badawcze poza tematyką związaną z prezentowanym cyklem prac 

obejmują cztery podstawowe zagadnienia: 

 

I. Analiza mechanizmów efektorowych komórek NK w eliminacji nowotworowych komórek 

macierzystych; rola leków na bazie bifosfonianów w aktywacji komórek NK i kształtowaniu 

mikrośrodowisku w procesie martwicy kości żuchwy (prace nie będące częścią osiągnięcia). 
 W latach 2014-2016, podczas mojego na Uniwersytecie Kalifornijskim (Los Angeles, 

CA, USA) analizowałam czynniki decydujące o aktywacji komórek NK, ich przejściu  

w kolejne fazy efektorowe, a także prowadzące do zwiększonej proliferacji i żywotności 

komórek NK. W ramach moich zainteresowań badawczych wykazałam też, że oprócz 

normalnych i nowotworowych komórek macierzystych, osteoklasty i adypocyty są 

kolejnymi populacjami komórek targetowanymi przez komórki NK. Osteoklasty zostały razem z 

bakteriami probiotycznymi wykorzystane w protokole ekspansji ludzkich komórek NK, który 

został przez nas opisany w publikacji w  czasopiśmie Frontiers in Immunology (2017). 

 Ponadto opisałam wpływ delecji COX2 w monocytach na zwiększoną cytotoksyczność i 

wydzielanie interferonu przez komórki NK. Analizowałam także różnice  

w aktywacji i indukcji zjawiska rozszczepionej anergii pomiędzy ludzkimi a mysimi komórkami 

NK. Dodatkowo brałam udział w badaniach określających wpływ bifosfonianów, leków 
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używanych w terapii wspomagającej przerzutów nowotworowych do kości, na mikrośrodowisko 

szpiku kostnego i żuchwy w indukowanej martwicy żuchwy. 
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II. Immunoterapia nowotworów z wykorzystaniem komórkowych genetycznie 

modyfikowanych szczepionek oraz adoptywnego transferu limfocytów T. 

 W 2009 roku dołączyłam do zespołu profesora dr hab. Andrzeja Mackiewicza, włączając 

się w badania nad terapeutyczną, genetycznie modyfikowaną sekwencją Hyper-interleukiny 6 

(H6) szczepionką przeciwko czerniakowi (AGI-101H). W ramach badań klinicznych 

immunizacji poddano około 450 chorych na zaawansowanego czerniaka  

i uzyskano liczne, długotrwałe remisje; nadal żyje ponad 100 chorych. Skuteczność kliniczna 

szczepionki AGI-101H w leczeniu czerniaka skłoniła nasz zespół do podjęcia 

badań przedklicznicznych w ortotopowym mysim modelu raka prostaty. Badania te wykazały 

skuteczność szczepionek modyfikowanych H6 lub H11 w kombinacji z docetakselem, poprzez 

wzmacnianie odpowiedzi przeciwnowotworowej.  

 Jakkolwiek przeciwnowotworowy mechanizm działania AGI-101H jest przedmiotem 

nadal trwających badań, dotychczas uzyskane przez nasz zespół wyniki zostały przedstawione 

przeze mnie w pracy poglądowej w czasopiśmie Gene. W publikacji tej prezentuję zarówno efekt 

jaki komórki AGI-101H wywierają na komórki układu immunologicznego, jak też najnowsze 

wyniki wskazujące, że komórki AGI-101H, wskutek modyfikacji H6 nabywają fenotypu 

nowotworowych komórek macierzystych, stanowiąc źródło antygenów CSCs dla limfocytów T, a 

także aktywizując komórki NK. 

 Ponadto, poddani immunizacji AGI-101H chorzy w stanie remisji stanowią potencjalne 

źródło limfocytów efektorowych, które mogłyby być wykorzystane do leczenia innych chorych 

na czerniaka. Aby ocenić możliwość wykorzystania antygenowo swoistych allogenicznych 

limfocytów T (dawcy w stanie remisji) w leczeniu eksperymentalnych guzów litych 

przeprowadzone zostały badania przedkliniczne na modelu zwierzęcym, których rezultaty zostały 

opublikowane w czasopiśmie Journal of Medical Science. Poddane ekspansji, a następnie selekcji 

antygenowo swoiste limfocyty T spowodowały zahamowanie wzrostu guza zarówno w modelu 

syngenicznym, jak i semiallogenicznym. Ponieważ transfer allogenicznych limfocytów o 

nieustalonej swoistości do biorcy wiąże się z wysokim ryzykiem rozwoju choroby przeszczep 

przeciwko gospodarzowi (GvHD), co stanowi poważne ograniczenie w stosowaniu transferu 

adoptywnego jako immunoterapii, oceniliśmy także bezpieczeństwo testowanego układu 

eksperymentalnego. W modelu semiallogenicznym, po transferze limfocytów, nie 

zaobserwowano śmiertelności, która wskazywałaby na ostrą GvHD.  
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III. Rola szlaku TLR9/STAT3 w oporności komórek nowotworowych na leczenie i 

wykorzystanie konstruktu CpG-STAT3siRNA jako nowatorskiej terapii guzów litych oraz 

nowotworów pochodzenia hematopoetycznego. 

 W latach 2010-2011, jako laurat konkursu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej 

odbyłam staż podoktorski (ang. postdoctoral fellowship) w jednostce naukowej Beckman 

Research Institute, City of Hope National Medical Center (Duarte, CA, USA) w laboratorium dr 

Marcina Kortylewskiego.Przedmiotem moich badań były koniugaty terapeutyczne na bazie 

modyfikowanych oligonukleotydów – CpG-siRNA [14].  

CpG-siRNA jest specyficznie dostarczane do komórek znajdujących się  

w mikrośrodowisku guza, a posiadających ekspresję TLR9, takich jak mysie komórki 

dendrytyczne, makrofagi i limfocyty B, a także ludzkie plazmocytoidalne komórki dendrytyczne. 

Przeprowadzone przeze mnie eksperymenty potwierdziły dodatkowo ekspresję receptora w 

ludzkich nowotworach układu krwiotwórczego: ostrej białaczce szpikowej chłoniaku, szpiczaku 

mnogim oraz niektórych guzach litych, jak na przykład raku piersi  

i prostaty, co dało możliwość zastosowania bezpośredniej terapii celowanej komórek 

nowotworowych za pomocą CpG-siRNA. Najbardziej obiecującym genem wyciszanym przez 

CpG-siRNA był czynnik transkrypcyjny Stat3, którego rola w onkogenezie, proliferacji komórek 

nowotworowych i ucieczce spod kontroli układu immunologicznego została wielokrotnie 

wykazana. Moje badania wykazały rolę Stat3 w oporności komórek czerniaka na radioterapię, 

podczas gdy zastosowanie terapii łączonej z doguzowymi injekcjami CpG-siRNAStat3 
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zahamowało wzrost guzów, a także spowodowało wzrost odpowiedzi przeciwnowotworowej 

oraz efekt anty-angiogenny w modelu przedklinicznym.  

 Ponadto po zakończeniu stażu podoktorskiego w City of Hope, kontynuowałam 

współpracę z zespołem dr Marcina Kortylewskiego w ramach projektów prowadzonych w 

jednostce macierzystej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Rezultatem wspólnego projektu 

dotyczącego ukierunkowanego dostarczania terapeutycznego koniugatu CpG-STAT3siRNA z 

wykorzystaniem funkcjonalizowanych jedwabnych sfer opracowanych przez dr hab. Hannę 

Dams-Kozłowską (UMP), jest manuskrypt, który został przyjęty do publikacji w Acta 

Biomaterialia w lipcu 2017 (z tego powodu praca ta nie została ujęta w załączniku 6 - 

bibliometrii oraz w załączniku 5 - zestawieniu publikacji dołączonych do wniosku). 
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IV. Zmiany epigenetyczne związane z aktywnością metylotransferaz DNA w procesach 

nowotworowych oraz w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego. 

 W latach 2004-2009 byłam słuchaczem studium doktoranckiego na Wydziale Lekarskim I 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ramach prac nad rozprawą doktorską, wykonywaną 

pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Jagodzińskiego w Katedrze Biochemii  

i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego, prowadziłam badania nad zmianami 

epigenetycznymi prowadzącymi do odmiennej sygnalizacji TCR w limfocytach T CD4+  

u chorych na toczeń rumieniowaty układowy oraz związanymi z patogenezą nowotworów.  

W moich analizach wykazałam istotny statystycznie, wyższy poziom transkryptów genów FYN i 

CD70 oraz białek FYN, CD70 i PRF1 u chorych na toczeń względem grupy kontrolnej. W moich 

badaniach używałam substancji, takich jak 5-aza-2’-deoksycytydyna, prokainamid, trichostatyna 

A czy hydralazyna, które zmieniały profil metylacji DNA bądź acetylacji histonów prowadząc do 

zmiany w ekspresji genów podobnej do obserwowanej w patogenezie tocznia. Dowiodłam m.in., 

że zahamowanie aktywności metylotransferaz DNA za pomocą 5-aza-2’-deoksycytydyny w 

liniach ustalonych limfocytów T prowadzi do zwiększenia poziomu transkrypcji badanych 

genów, natomiast specyficzne wyciszenie ekspresji DNMT1 nie wystarcza do pełnej aktywacji 

transkrypcji FYN i CD70 i nie zmienia poziomu transkrypcji PRF1.  

 Ponadto, uczestniczyłam też w badaniach, które wykazały zależność ekspresji genu 

CXCR4 od aktywności metylotransferaz DNA w raku piersi oraz trzustki.  
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