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RECENZJA ROZPRAWY NA STOPIEŃ DOKTORA 

Lekarza Adama Mohmand-Borkowskiego 

Tytuł rozprawy: „Białko aktywujące fibroblasty jako nowy marker 
aktywowanych mięśni gładkich w blaszce miażdżycowej” 

 

Promotor: Dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz 

 
Przedstawiona mi do oceny praca doktorska stanowi interesujące studium 

doświadczalne, którego celem było próba znalezienia nowych markerów mierzących stan 

blaszki miażdżycowej. Rozprawa liczy 68 s tron i 19 rycin oraz zawiera 72  pozycje dobrze  

dobranego piśmiennictwa. Dysertacja, poprzedzona spisem treści i listą skrótów napisana 

jest w języku angielskim, w sposób      przejrzysty, a jej układ nie odbiega zasadom przyjętym 

w Polsce dla pracy doktorskiej. W podrozdziale zastrzeżenia (disclaimers) Autor wyjaśnił, że 

cała praca naukowa oraz edytorska i redakcyjna została wykonana przez niego osobiście, a 

także wykazał, że na wykonanie doświadczeń miał odpowiednie zgody właściwych działów i 

komisji Uniwersytetu Pennsylwania. Streszczenia pracy w językach angielskim i polskim oraz 

wykaz rycin Doktorant umieścił na końcu dysertacji. Recenzent nie ma zastrzeżeń do 

konstrukcji pracy doktorskiej. We wstępie Autor omawia zagadnienia związane z 

patofizjologią miażdżycy i formowania blaszki miażdżycowej, koncentrując się nad 

mechanizmami aktywacji komórek mięśni gładkich naczyń (VSMCs) i miofibroblastów oraz 

ich rolą w progresji blaszki miażdżycowej i jej ranliwości (vulnerable). W dalszej części wstępu 

Doktorant w sposób naukowy uzasadnia konieczność znalezienia nowych markerów stabilności 

blaszki miażdżycowej i wyjaśnia znaczenie białka aktywującego fibroblasty (FAP) w tym 

procesie. Recenzent nie ma istotnych uwag odnośnie wstępu, gdyż Doktorant wyczerpująco i z 

dużym znawstwem tematu omówił podstawy merytoryczne dysertacji. 
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Głównym celem badawczym było zlokalizowanie ekspresji białka aktywującego 

fibroblasty (FAP) w blaszce miażdżycowej i ustalenie czy ekspresja FAP może być uznana za 

marker aktywacji komórek mięśni gładkich naczyń (VSMCs) w blaszce. Cel główny miał 

zostać udowodniony poprzez potwierdzenie dodatkowych celów badawczych, a mianowicie:  

• ocenę ekspresji FAP w blaszce miażdżycowej aorty mysiego modelu miażdżycy i 

porównanie z innymi markerami aktywowanych mięśni gładkich, degradacji macierzy 

zewnątrzkomórkowej i procesu zapalnego; 

• ocenę ekspresji FAP w ludzkich naczyniach wieńcowych bez zmian miażdżycowych i ze 

zmianami miażdżycowymi o różnym stopniu progresji, lokalizacji i etiologii (rodzima 

miażdżyca, miażdżyca po operacji pomostowania naczyń wieńcowych, miażdżyca po 

przeszczepieniu serca); 

• charakterystykę ekspresji FAP w porównaniu z innymi markerami aktywacji VSMCs, w 

zależności od progresji miażdżycy i lokalizacji w obrębie zmiany miażdżycowej.   

Lekarz Adam Mohmand-Borkowski szczegółowo opisał metodykę badań, co pozwala 

Recenzentowi na uniknięcie powtórzeń. Dodatkowy rozdział w postaci załącznika 

dokumentuje majstersztyk doświadczalny Autora, z użyciem technik molekularnych, 

immunologicznych i biochemicznych, prowadzący do uzyskania przeciwciał anty-FAP, które 

zostały zastosowane do wykrywania mysiego i ludzkiego FAP, odpowiednio w modelu mysiej 

miażdżycy aorty (apobecLDL receptor double knockout mice model) i w ludzkich naczyniach 

wieńcowych ze zmianami miażdżycowymi. Użycie właściwych kontroli negatywnych oraz 

pozytywnych potwierdziło dobrą jakość barwienia oraz udowodniło doświadczenie badawcze 

Doktoranta. Dodatkowo, dystrybucja ekspresji FAP w modelu mysim została skorelowana z 

ekspresją innych markerów blaszki miażdżycowej (SMA, VCAM, MHC), a także markerów 

aktywności macierzy zewnątrzkomórkowej (Ki-67, protokolagen typu III, MMP-9) i markerów 

zapalenia (TGF-, IL-12, CD44), co pozwoliło na udowodnienie, że zwiększona ekspresja FAP 

koreluje dodatnio z nasileniem miażdżycy aorty u myszy.  
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W modelu ludzkim (naczynia wieńcowe bez miażdżycy, naczynia wieńcowe z rodzimą 

miażdżycą, naczynia pomostowania aortalno-wieńcowego, naczynia serca przeczepionego) 

Autor udowodnił, że najwyższy stopień ekspresji FAP występuje w rdzeniu najbardziej 

zaawansowanych blaszek miażdżycowych, w odróżnieniu do SMA, której najwyższy poziom 

ekspresji dotyczy osłonki (cap) włóknistej blaszki miażdżycowej. Recenzent nie ma uwag do 

formy prezentacji wyników badań ani do komentarzy wyników badań, które w swojej dysertacji 

zamieścił Adam Mohmand-Borkowski. Ryciny są czytelne, profesjonalnie przygotowane i 

opisane.  

Recenzent ma zastrzeżenia co do sposobu podania wniosków, gdyż znalazł różnice w 

części angielskojęzycznej, w streszczeniu angielskim i w streszczeniu polskim dysertacji.  

W treści angielskojęzycznej Doktorant sformułował 4 wnioski (conclusions), w 

streszczeniu angielskim mamy 1 wniosek (conclusions), a w streszczeniu polskim 2 wnioski. 

Wnioski z treści angielskojęzycznej są tak naprawdę wynikami i jeśli Autor chciał ten fragment 

pracy wypunktować, należało zatytułować summary of results.  

W streszczeniu polskim jest zachowany podział na wyniki i wnioski. Wyniki to 

conclusions z treści angielskojęzycznej. Z grupy wniosków, ten oznaczony nr 1 nie jest de facto 

wnioskiem tylko wynikiem. Wniosek nr 2, wynika z dysertacji i jest poprawny, cytuję: „FAP 

może identyfikować podgrupę aktywowanych, proliferujących komórek mięśni gładkich 

znajdującą się w zaawansowanej blaszce miażdżycowej i odpowiedzialną za proliferacje mięśni 

gładkich w zmianach miażdżycowych w by-pasie żylnym i w arteriosklerozie naczynia serca 

przeszczepionego”. W streszczeniu polskim znalazło się zbyt wiele dosłownych transkrypcji z 

języka angielskiego, co zrodziło szereg „nieszczęśliwych” określeń (arteriosklerozie, by-passie 

żylnym, w zrębie, na miofibroblastach, charakteryzację dystrybucji, itp.) oraz błędy 

ortograficzne i stylistyczne.  

Wniosek w streszczeniu angielskim jest jeden i odpowiada wnioskowi nr 2 ze 

streszczenia polskiego, aczkolwiek został podany w skróconej formie. 
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Dyskusja została napisana poprawnie. Autor w sposób kompetentny i wnikliwy 

podsumował wyniki swoich badań i skonfrontował je z obserwacjami innych autorów, 

wykazując świetną orientację w temacie. Recenzent jednakże odnosi pewien niedosyt, że przy 

tak zaawansowanych technikach badawczych i znakomicie wykonanych eksperymentach, i 

ciekawych wynikach tych eksperymentów, Doktorantowi udało się poprawnie sformułować 

jeden wniosek.  

Skoro zatem Adam Mohmand-Borkowski w swojej dysertacji udowodnił, że białko 

aktywujące fibroblasty (FAP) może być nowym markerem aktywacji mięśni gładkich naczyń, 

(VSMCs), które migrują z błony środkowej (media) do błony wewnętrznej (intima) i proliferują 

powodując przebudowę (remodeling) naczynia i zwężając jego światło, powstaje pytanie do 

Doktoranta czy wykazana  ekspresja FAP może być markerem ranliwości (vulnerable) blaszki 

miażdżycowej i większej skłonności do jej pęknięcia.  

Piśmiennictwo zostało dobrze dobrane i właściwie użyte w dysertacji. 

Zdaniem Recenzenta powyższe nieliczne uwagi krytyczne nie umniejszają wartości rozprawy 

doktorskiej lekarza Adama Mohmand-Borkowskiego. 

Przedstawiona mi do recenzji dysertacja spełnia wymagania stawiane rozprawom 

doktorskim. Dlatego pozwalam sobie przedstawić Wysokiej Radzie Naukowej Narodowego 

Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wniosek o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie 

lekarza Adama Mohmand-Borkowskiego do  dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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