
1 
 

 

 
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Lublinie 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej  
ul. dr W. Chodźki 1, 20-093 Lublin; tel. (fax) 81-448-71-00 

 

 

Lublin, 27.11.2020 r. 

 

RECENZJA 

 

rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Sylwii Wieczorek pt. „Występowanie genów 

oporności na makrolidy, linkozamidy, streptograminy grupy B oraz pleuromutyliny wśród 

klinicznych szczepów z rodzaju Staphylococcus” wykonanej w Zakładzie Diagnostyki 

Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierunkiem Pani 

prof. dr hab. n. med. Elżbiety A. Tryniszewskiej. 

 

Podstawa wykonania recenzji 

Podstawą wykonania recenzji rozprawy doktorskiej było pismo Prodziekana ds. 

Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu Prof. Bożeny Dobrzyckiej z dnia 2.11.2020 roku 

wystosowane zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z dnia 

29.10.2020 r. Przewód doktorski prowadzony jest w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

Ogólna charakterystyka rozprawy 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska jest oprawionym wydrukiem 

komputerowym formatu A4 liczącym 277 ponumerowanych stron. Układ pracy jest typowy 

dla dysertacji doktorskich i składa się z 6 rozdziałów głównych i 7. rozdziału ze spisem 

piśmiennictwa, obejmującego 258 pozycji literaturowych, krajowych i zagranicznych. 

Podkreślić należy wyjątkowo bogaty materiał dokumentacyjny wyników badań, na który 

składają się tabele w liczbie 12 oraz 79 rycin zebranych na niemal 100 stronach rozdziału 

Wyników. Pozostałe 17 tabel i 3 ryciny stanowią graficzne przedstawienie treści zawartych 

we Wstępie i Metodach pracy. Ponadto, wartościowe są zamieszczone na wstępie dysertacji 

wykaz używanych skrótów stosowanych w pracy oraz wykazy tabel i rycin. W recenzowanej 

pracy zamieszczono także streszczenie w j. polskim i angielskim. Piśmiennictwo jest 

uporządkowane alfabetycznie. 
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Ocena merytoryczna rozprawy 

Gronkowce to jedne z najważniejszych patogenów bakteryjnych człowieka, 

odpowiedzialne za wiele chorób oraz kolonizację skóry i śluzówek. Drobnoustroje z rodzaju 

Staphylococcus są częstym i bardzo trudnym do zwalczenia czynnikiem etiologicznym 

zakażeń co wraz z narastającą opornością tych bakterii na antybiotyki jest obecnie jednym 

z najważniejszych zagrożeń dla współczesnej medycyny i zdrowia publicznego. Szybkie 

narastanie oporności wśród gronkowców jest bardzo poważnym problemem w szpitalach, 

ogranicza bowiem skuteczne leczenie zakażeń. Gronkowcowe szczepy metycylinooporne 

są często oporne nie tylko na antybiotyki beta-laktamowe, ale także na większość 

antybiotyków stosowanych w terapii, w tym makrolidy, linkozamidy i streptograminy klasy B. 

W tym kontekście podjęte przez Doktorantkę badania w zakresie charakterystyki szczepów 

Staphylococcus wyizolowanych z materiałów pochodzących z zakażeń występujących u 

pacjentów szpitala, należy uznać za trafne i celowe, gdyż mają one na celu ocenę 

lekowrażliwości gronkowców, wykrywanie mechanizmów oporności jakimi dysponują 

izolowane szczepy i zastosowanie metod biologii molekularnej do wykrywania i 

charakterystyki genów oporności obecnych u  chorobotwórczych szczepów gronkowców co 

jest ważne z punktu widzenia analiz epidemiologicznych. 

W obszernym Wstępie Autorka bardzo szczegółowo opisuje charakterystykę bakterii 

Staphylococcus spp. opierając się na najnowszych podziałach taksonomicznych oraz pełnym 

opisie wszystkich ważnych aspektów związanych z występowaniem i znaczeniem klinicznym 

tej grupy bakterii. Znaczną uwagę Autorka poświęca charakterystyce czynników zjadliwości i 

chorobotwórczości gronkowców oraz rozwojowi lekooporności wśród szczepów tego 

rodzaju. W następnych podrozdziałach rozwinięty został temat charakterystyki antybiotyków 

z grup leżących w obszarze badań Autorki z uwagi na wykrywanie mechanizmów oporności 

obserwowanych w stosunku do tych leków. W ogólnej ocenie Wstęp jest napisany w sposób 

zrozumiały i poprawnym językiem. Prezentowana jest aktualna wiedza zgodnie z 

wytyczonym celem pracy, która jest potwierdzona właściwym cytowaniem piśmiennictwa. 

Głównym kierunkiem zawartych w pracy doktorskiej zainteresowań badawczych Pani 

mgr Anny Wieczorek było analiza występowania genów oporności na antybiotyki z grup 

makrolidów, linkozamidów, streptogramin grupy B oraz pleuromutylin. Ciekawym pomysłem 

było dołączenie do badań leku stosowanego w weterynarii chociaż nie znalazłam słów 

komentarza na temat celu wyboru i dyskusji uzyskanych wyników dla tiamuliny. Stąd moje 

pytanie: Jaki był klucz dołączenia antybiotyku z grupy pleuromutylin do badań i jakie wnioski 

wypływają z wyników lekowrażliwości badanych szczepów na ten lek? 

Pośrednim celem pracy była charakterystyka występowania klinicznych szczepów 

Staphylococcus spp. izolowanych od pacjentów przebywających w szpitalu z różnych 

materiałów i jednostek szpitalnych. Doktorantka dokonała potwierdzenia identyfikacji 

gatunkowej 136 szczepów gronkowców wraz wykryciem genów warunkujących 



3 
 

metycylinooporność przy użyciu techniki multiplex PCR. Na szczegółową charakterystykę 

badanych szczepów składała się również fenotypowa analiza ich wrażliwości na szeroki panel 

antybiotyków oraz wykrycie fenotypów oporności na makrolidy, linkozamidy i 

streptograminy grupy B.  

Założone cele Doktorantka realizowała etapowo stosując metody rekomendowane 

przez The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) do 

oznaczania lekowrażliwości oraz mechanizmów oporności u badanych szczepów.  Należy 

podkreślić precyzyjne i jasne przedstawienie wszystkich metod badawczych, które zostały 

dobrze przemyślane, wykonane prawidłowo w zakresie wystarczającym do osiągnięcia celów 

badawczych. Włączenie do metodyki technik genetycznych zdecydowanie zwiększa wartość 

naukową prowadzonych badań. Dużym wyzwaniem jakim postawiła sobie Doktorantka było 

przeprowadzenie szeregu analiz porównawczych pomiędzy grupami szczepów gronkowców 

w zależności od ściśle określonych kryteriów kwalifikowania do grupy (gatunek, 

metycylinooporność, fenotyp oporności na antybiotyki MLS oraz genów warunkujących 

oporność na te antybiotyki). Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej, polegającej w 

większości eksperymentów na ustalaniu relacji między zmiennymi przy pomocy testów 

nieparametrycznych ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz testów post-hoc. Zastosowano także 

test Chi-kwadrat niezależności. 

Wyniki rozprawy zostały przedstawione na 142 stronach, z których 98 zawiera 

dokumentację tabelaryczną i na wykresach, co częściowo ułatwia interpretację. O ile tak 

szczegółowy opis uzyskanych wyników jest akceptowany na potrzeby dysertacji, jako 

dokumentacja wszystkich kolejnych kroków badawczych, to podczas przygotowywania pracy 

do publikacji w czasopiśmie naukowym wyniki powinny zostać skompresowane do 

najbardziej istotnych danych. Niektóre ryciny, np. zawierające dokumentację rozdziału 

elektroforetycznego wszystkich amplifikowanych fragmentów DNA czy wykresy pudełkowe 

median dla wartości MIC antybiotyków, mogły zostać zamieszczone np. jako Aneks 

dysertacji. 

Ciekawym podejściem badawczym było różnicowanie przez Doktorantkę podgrup 

fenotypów w obrębie indukcyjnyego (ID i ID+) i konstytutywnego (KR i KHD) mechanizmu 

oporności typu MLSB, co w szczegółowej analizie statystycznej wskazało, która z podgrup 

decyduje o różnicach w występowaniu głównych mechanizmów pomiędzy badanymi 

gatunkami gronkowców, czy metycylinoopornymi szczepami tych gatunków jak również w 

obrębie gatunku pomiędzy wrażliwymi i opornymi na metycylinę szczepami. Jednak nie 

stwierdzono różnic w podłożu genetycznym w podgrupach fenotypów. Uważam, że w trakcie 

przygotowywania pracy do druku Doktorantka powinna spróbować dokonać analizy 

zależności pomiędzy rodzajem genu oporności a wartościami MIC dla antybiotyków MLS 

biorąc pod uwagę również obserwowane współwystępowanie różnych genów oporności w 

badanych szczepach. 
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We Wnioskach kończących pracę Autorka zwraca uwagę na najważniejsze wyniki 

uzyskane w pracy. Podkreśla ona zróżnicowanie dystrybucji fenotypów oporności na 

antybiotyki MLS pomiędzy badanymi gatunkami gronkowców. S. aureus prezentował 

najczęściej mechanizm konstytutywny MLSB, a S. hominis mechanizm indukcyjny. Fenotyp 

MSB natomiast był istotnie częściej wykrywany u szczepów S. epidermidis. Przedstawione 

wyniki również potwierdziły fakt częstszego występowania oporności typu MLSB u szczepów 

metycylinoopornych gronkowców. Doktorantka zwróciła również uwagę na zróżnicowanie 

występowania genów kodujących różne mechanizmy oporności na antybiotyki MLS.  

Rozprawa doktorska jest zakończona dziewięcioma wnioskami, które są rezultatem 

badań wykonanych w trakcie jej realizacji. Uważam, że wnioski 3-4 oraz 7-9 wymagają 

zmiany redakcyjnej tak, aby miały charakter bardziej uogólniony, a nie stanowiły jedynie 

stwierdzeń dotyczących konkretnych wyników pracy. 

Badania własne Doktorantka zaplanowała dobrze i systematycznie zrealizowała,  

a uzyskane wyniki omówione są w sposób prawidłowy. Piśmiennictwo jest dobrane 

odpowiednio, w przeważającej części pochodzące z ostatnich lat. Jest to głównie literatura 

fachowa, anglojęzyczna, publikowana w znanych, liczących się czasopismach. Jej 

wykorzystanie w pracy, zarówno we wstępie, jak i w dyskusji, świadczy  

o umiejętności korzystania z zasobów piśmiennictwa naukowego oraz o dobrym 

tematycznym rozeznaniu. Jednak w dyskusji zwłaszcza danych dotyczących wyników 

pochodzenia i lekowrażliwości izolatów gronkowców brakuje pozycji dotyczących danych z 

Europy, w tym z Polski.  

Całościowa ocena wartości naukowej i wnioski końcowe recenzji 

Pragnę podkreślić, iż wartość merytoryczna niniejszej rozprawy doktorskiej jest 

wysoka. Pani mgr Anna Wieczorek skutecznie opanowała umiejętność planowania, a 

następnie sukcesywnej realizacji badań naukowych. Wykazała dobre zrozumienie zagadnień 

teoretycznych z zakresu tematu, znajomość zastosowanych metod badawczych oraz potrafi 

podsumować i krytycznie omówić wyniki własne w odniesieniu do publikacji innych autorów. 

Podjęcie przez Doktorantkę niniejszego tematu badawczego uważam za uzasadnione i 

niezwykle ważne zarówno pod względem poznawczym jak i praktycznym, wpisujące się w 

ogólnoświatową potrzebę monitorowania rozprzestrzeniania się mechanizmów oporności, 

zwłaszcza wśród patogenów szpitalnych należących do grupy tzw. patogenów alarmowych.  

Podsumowując zakres i charakter przeprowadzonych badań, merytoryczną 

interpretację uzyskanych wyników oraz końcowych wniosków uważam, że stanowią one 

powiązaną i logiczną całość. Stwierdzam, że cele pracy zostały zrealizowane a przedstawione 

do oceny wyniki są cenne pod względem merytorycznym i klinicznym. Na podkreślenie 

zasługuje bardzo szczegółowa analiza porównawcza wyizolowanych szczepów gronkowców 

w aspekcie oporności na antybiotyki i interpretacja uzyskanych wyników. Pozwala to na 
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stwierdzenie, że oceniana rozprawa stanowi wkład do rozwoju badań w zakresie 

epidemiologii zakażeń gronkowcowych. 

Wnioski końcowe 

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia wymogi formalne i merytoryczne 

stawiane w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (z dn. 14 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami). Na tej podstawie 

wnioskuję do Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o 

przyjęcie niniejszej rozprawy i dopuszczenie mgr Anny  Sylwii Wieczorek do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak 

 


