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REcENzJA
rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Sylwii Wieczorek p.t.: ,,Występowanie genów

oPornoŚci na makrolidy, linkosamidy, streptograminy grupy B oraz pleuromutyliny wśród
kli n icznych szczepów z rodzaju Staph ylococcuś'

Promotor: prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska

WsPÓłczeŚnie/ W tym w okresie pandemii SARS-CoV-Z, nie mozna pomijać narastającej oporności na

anĘbioĘkiwŚród drobnoustrojów iwynikających z tego konsekwencji, W Unii Europejskiej w 2015 roku

notowano 33 000 zgonÓw pacjentÓw/ w wyniku zakażeń wielolekoopornymi drobnoustrojami, dla

których brak było skutecznej opcji terapeuĘcznej. W Polsce liczbę takich przypadków określono na

około 2200. W Świecie, z powodu zakażeń opornych na anĘbioĘki, umiera co roku około 700 000 ludzi.

Oszacowano, ze jeŚli nie zostaną podjęte odpowiednie działania zapobiegawcze, liczba zgonów z

Powodu antYbioĘkoopornoŚci na Świecie do 2050 roku moze wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie.

Pomimo podejmowania działań edukacyjnych i prewencyjnych w skali globaln ej, 1taphytococcus
aureus stanowi nadal przyczvnę zakazeń izgonów, a w ostatnich latach, wrazz rozwojem medycyny,
rosnącego znaczenia W tym zakresie nabierają równiez gatunki rodzaju Staphylococcus inne niz 5.

aureus, WYniki badań epidemiologicznych wskazują na potrzebę monitorowania i wyjaśniania
mechanizmów oPornoŚci na antybiotyki równiez i u Ęch bakterii. ponadto, mogą one stanowić rezerwuar
genów oPornoŚci. Stąd, pomysł tematu pracy doktorskiej przedstawionej mi do recenzji jest jak

najbardziej słuszny i odpowiada na współczesne oczekiwania.

Praca doktorska Pani mgr Anna Sylwia Wieczorek ma Ępowy układ, W obszernym (45 str,),
niezwYkle starannie napisanym rozdziale zaĘtułowanym,,Wstęp", Doktorantka przedstawia na,potrzeby
swoich badań bardzo bogatą i wartościową charakterystykę gatunkow Staphytococctlst oraz opis
anĘbioĘków uwzględnionych w badaniu.

GłównYm celem ocenianej pracy była ocena u szczepów trzech gatunków gronkowców: 'S.

aLlresul S. ePidermidis i S. hominis, oporności na makrolidy, linkosamidy, streptograminy grupy B oraz

PluromuĘlinY z uwzględnieniem genów warunkujących tę oporność. Doktorantka szczegółowo te cele
sprowadza do 7 punktów.
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Pani mgr Anna Sylwia Wieczorek do realizacji zadań badawczych dobrała i poprawnie

zastosowała metody badawcze, a do oceny istotnoŚci uzyskanych wyników - prawidłowe metody

statystyczne. PodkreŚlenia wymaga bogactwo stosowanych metod oraz specjalisĘczny charakter

niektórych z nich. Autorka pracy udokumentowała umiejętność posługiwania się zarówno metodami

klasycznymi, np. fenotypową oceną jakoŚciową i ilościową lekowrazliwości, jak i nowoczesnymi z zakresu

geneĘki, np, klasycznym PCR oraz multipleks PCR. Dla określenia podłoża genetycznego lekooporności

u badanych szczepów na makrolidy, linkosamidy i streptograminy grupy B uwzględniła 7 genów: erĄA),
erĄB), erĄC), meĄA), msĄA), msĄD) i cfr,W celu uwiarygodnienia uzyskiwanych wyników stosowała

liczne kontrole, a w ich interpretacji odnosiła się do aktualnych zaleceń obowiązujących w polsce.

Przedmiot badań w opiniowanej rozprawie stanowiło 136 szczepów gronkowców, w Ęm 61 z
gatunku S, aureus (30 metycylinoopornych, MR i 31 meĘcylinowrazliwych, MS), 51 szczepów 5.

ePidermidis (31 MR i 20 MS) iż4 szczepy S. hominis (15 MR i9 MS). Czy wszystkie szczepy izolowane

były z przypadków zakażeń? czy każdy szczep wyosobniony był od innego pacjenta?

Pragnę podkreŚliĆ, ze spoŚród uzyskanych wyników cennym osiągnięciem naukowym pani mgr
Anna SYlwia Wieczorek jest wykazanie zróznicowania występowania mechanizmu lekooporności Ępu
MSLa i sPosobu jego ekspresji między szczepami badanych trzech gatunków gronkowców a także między
szczePami MR i MS danego gatunku, jak i obecności genów ujęĘch w tym badaniu. Mechanizm
lekooPornoŚci typu MSLg był najczęŚciej reprezentowany przez szczepy S. hominis i również u tego
gatunku sPoŚród badanych, najczęŚciej zachodziła ekspresja indukcyjna tego mechanizmu, natomiast

eksPresja konstytutywna była notowana najczęściej wśród szczepów s. aureus, Mechanizm

lekooPornoŚci ĘPu MSLe istotnie częŚciej doĘczył szczepów MR niz MS. Wśród szczepów MR zachodził

on częŚciej w sPosób konsĘrtuĘwny niż indukcyjny. Spośród 7 uwzględnionych genów w pracy/

odPowiedzialnych za lekoopornoŚĆ u badanych szczepów na makrolidy, linkosamidy i streptograminy
gruPY B, Doktorantka w badanej populacji gronkowców wykazała najczęstsze występowanie genu

erĄC), natomiast nie wykryła genów meĄA) i cfr, Pozostałe cztery geny wykrywała róznie często
zależnie od gatunku i obecnoŚci lub braku mechanizmu MR,

Pani mgr Anna SYlwia Wieczorek realizując zaplanowane zadania badawcze, ujawniła
umiejętnoŚĆ szczegółowej analizy wyników badań własnych w odniesieniu do fenotypów oporności na

badane antYbiotyki, obecnoŚci uwzględnionych w ocenie 7 genów oraz porównania ich między
gatunkami z Podziałem na szczepy MR i MS. Pracę charakteryzuje bogata dokumentacja w postaci 82

rycin i 29 tabel.
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Autorka wyniki uzyskane w trakcie realizacji tej pracy, kryĘcznie analizuje w rozdziale Dyskusja,

Umiejętnie podkreŚla obserwacje poczynione w trakcie własnych badań na tle wyników opisanych w

dostępnym piŚmiennictwie. Na tej podstawie wysnuwa 9 wniosków, które są odpowiedzią na postawione

cele.

PiŚmiennictwo w liczbie aż 25B pozycji jest dobrze dobrane. Warto podkreślić, że 56 (27,7o/o)

sPoŚród nich pochodzi z lat }OLB-}O, w tym ż7 z 2Oż0 roku, Świadczy to o duzym zaangazowaniu

Doktorantki zdobywanie wiedzy, jak i dąźeniu do jej aktualizacji.

Mimo wyjątkowej starannoŚci w przygotowaniu pracy przez Doktorantkę, wkradły się drobne
nieŚcisłoŚci, W redagowaniu pracy do publikacji nalezałoby ujednolicić opis odnoszący się do
lekooPornoŚci i konsekwentnie go stosowaĆ, co zapowiada tytuł pracy. Badaniu podlega wrazliwość lub

oPornoŚĆ drobnoustrojów na anĘbioĘki, a nie aktywność anĘbioĘków. One tez nie są mniej lub

bardziej aktywne, ale mają byĆ akĘwne. AkĘwnośĆ antybiotyków nie jest większa, Ęlko większa jest

liczba czY odsetek szczepów wrazliwych/opornych. Skuteczność anĘbiotyków ocenia się klinicznie, a nie
in vitro. W Pracach naukowych w wartoŚciach procentowych, stosuje się jedno miejsce po przecinku.

Sugeruję konsekwencję w stosowaniu wprowadzonych skrótów. Nazwy drobnoustrojów uzywane po raz

PierwszY nalezY pisaĆ w pełnym brzmieniu, zaś stosowane po raz drugi i kolejny - w postaci pienwszej

litery nazwY rodzajowej i pełnej nazwy gatunkowej. Jezeli nie wskazuje się na gatunek nalezy dodać do
naZWY rodzajowej spp. Powyzsze uwagi nie umniejszają wartości pracy. Nalezy je traktować jako rady.

OtrzYmane wyniki z zakresu przedstawionych badań/ są waznym dokonaniem Doktorantki i

wskazują na koniecznoŚĆ systemaĘcznego monitorowania lekooporności w przyszłości. Zachęcam
Doktorantkę równiez do uwzględnienia w badaniach szczepów gronkowców izolowanych od zwierząt.

Podsumowując, oceniana rozprawa doktorska wnosi istotne informacje do aktualnej wiedzy na

temat występowania i sposobu ekspresji mechanizmu lekooporności Ępu MLSa u trzech gatunków
gronkowców, Jest to Wazna oryginalna praca eksperymentalna poświęcona temu zagad,nieniu, a

uzYskane wYniki z uwagi na waftoŚĆ aplikacyjną, są istotne dla zdrowia publicznego. Stanowi ona istotne
wzbogacenie Potencjału naukowego ZaQadu DiagnosĘki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
kierowanego przez Panią prof. dr hab. n, med, Elzbietę A, Tryniszewską, w której Doktorantka
realizowała badania ujęte w ocenianej pracy doktorskiej.

Przedstawiona do oceny dysertacja doktorska Pani mgr Anny Sylwii Wieczorek spełnia

wYmagania stawiane rozprawom doktorskim zgodnie z aĘkułem 13 Ustawy o stopniach naukowych i

Ętule naukowym oraz o stopniach i Ętule w zakresie sztuki (Dz, U. Nr 65 z dnia 14 marca 2003 r. poz.
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595, z poŹn, zm,). W związku z tym wnioskuje o dopuszczenie Pani mgr Anny Sylwii Wieczorek do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Z uwagi na charakter rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Sylwii Wieczorek, tj.

wielokierunkowoŚĆ, wnikliwość, staranność prowadzonych badań, doprowadzenie do uzyskania waznych

wynikÓw o charakterze aplikacyjnym, wnioskuję o jej wyróznienie.

deńń.
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