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          Olsztyn 25.05.2018 r. 

dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. nadzw.  

Katedra Epizootiologii  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

RECENZJA 

rozprawy doktorskiej lek. wet. Aleksandry Trościańczyk pt. „Enterococcus spp. izolowane 

od zwierząt towarzyszących jako potencjalne źródło zagrożenia zdrowia publicznego”, 

wykonanej pod kierunkiem promotora dr hab. Anety Nowakiewicz oraz promotora 

pomocniczego dr Sebastiana Gnata w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu 

Biotechnologicznych Podstaw Chorób Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Podstawa formalna recenzji 

Podstawę formalną opracowania recenzji stanowi uchwała Rady Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku. 

Oryginalność, aktualność i przydatność podjętego problemu naukowego 

Doktorantka podjęła kompleksowe badania nad szczepami z rodzaju Enterococcus 

izolowanymi od zwierząt towarzyszących, których wiodącym celem było ustalenie, czy są 

potencjalnym źródłem zagrożenia zdrowia publicznego. Bakterie z rodzaju Enterococcus 

wykazują duże zdolności adaptacji do niekorzystnych warunków środowiska, a ich naturalna 

oporność na antybiotyki oraz łatwość nabywania i przekazywania nowych cech oporności 

stanowi niepokojące zjawisko w kontekście terapii antybiotykowych. Co więcej, Enterococcus 

(E.) faecium zaliczany jest do grupy mikroorganizmów określanych jako ESCAPE, a 

stanowiących grupę wielolekoopornych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, 

powodujących zakażenia szpitalne. Zwierzęta towarzyszące wybrane zostały jako grupa 

badawcza z uwagi na możliwość bliskiego i częstego kontaktu z człowiekiem oraz nie do końca 

zbadaną rolę rezerwuaru lekoopornych szczepów Enterococcus spp. Podjęty problem 

badawczy oceniam jako aktualny, ważny i w pełni uzasadniony. Doktorantka uzyskała wiele 
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oryginalnych wyników, które znacząco wzbogacają współczesny stan wiedzy na temat 

lekooporności szczepów z rodzaju Enterococcus, izolowanych od zwierząt towarzyszących. 

Istotny jest również fakt, iż uzyskane wyniki mają nie tylko duże walory naukowe, ale także 

niewątpliwe aspekty aplikacyjne.  

Ogólna charakterystyka przedstawionego do recenzji manuskryptu 

Rozprawa doktorska przedstawiona do recenzji ma formę monografii, o układzie redakcyjnym 

odpowiadającym wymogom stawianym pracom naukowym. Liczy 227 stron wydruku 

komputerowego, obejmującego 5 stron spisu treści, 20 stron wstępu, 1 stronę celów badań, 30 

stron materiałów i metod, 99 stron wyników, 21 stron dyskusji i wniosków, 8 stron streszczenia 

pracy w języku polskim i angielskim, 33 strony piśmiennictwa oraz 6 stron suplementu. 

Niezwykle bogata dokumentacja obejmuje 66 tabel (plus zbiorcza tabela w suplemencie) i 75 

rycin, włączonych w tekst pracy. 

Ocena przedstawionego do recenzji manuskryptu 

We wstępie Doktorantka zaznajamia czytelnika z ogólną charakterystyką rodzaju Enterococcus 

oraz szczegółowo omawia zarówno mechanizmy oporności bakterii należących do tego 

rodzaju, jak również czynniki warunkujące ich zjadliwość. W mojej ocenie jest to dobra analiza 

zgromadzonego piśmiennictwa, poświęconego omawianym zagadnieniom. Wstęp jest 

napisany w sposób jasny i zwięzły, stanowi dobrą podbudowę dla przedmiotu badań, 

uzasadniając jednocześnie potrzebę ich przeprowadzenia. W tej części pracy Doktorantka nie 

ustrzegła się jednak pewnych błędów edytorsko-redakcyjnych, które z obowiązku recenzenta 

zmuszona jestem wymienić. Mimo bogatego, liczącego 314 pozycji piśmiennictwa, w 

niektórych fragmentach wstępu zabrakło odniesienia do literatury: str. 9, L. 8 od dołu; str.13, 

L. 7 od góry; str. 14, L. 4 od dołu; str. 18, L. 8 od góry; str. 19, L. 10 od dołu oraz str. 21, L.11 

od dołu. Najczęściej powtarzającym się błędem edytorskim, występującym przede wszystkim 

we wstępie, ale nie tylko, jest kilkukrotne wyjaśnianie użytego skrótu (np. PBP – białka wiążące 

penicylinę, str. 13 i 15; VRE – wankomycynooporne szczepy Enterococcus, str.16, 20, 22; 

HLAR – szczepy oporne na wysokie stężenia antybiotyków aminoglikozydowych str. 18, 22, 

23, 24). Podczas gdy jedne skróty wyjaśniane są za często, inne nie posiadają wyjaśnienia w 

ogóle (angielska nazwa dla MIC – w miejscu pierwszego użycia skrótu str. 13; TCS str. 17; 

VatD, VatE, VgbA, VgbD str. 20; EFSA, FAO, DANMAP, NARMS str. 22; Esp, EfaA – w 

miejscu pierwszego użycia skrótu str. 26; PAI str. 27). Kolejnym, powtarzającym się 
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niedopatrzeniem jest niekonsekwencja w nazewnictwie różnych gatunków bakterii. Podczas 

gdy gatunki należące do rodzaju Enterococcus nazywane są pełną nazwą przy pierwszym 

użyciu, a następnie określane skrótem, zdarzają się takie przypadki, w których skrót używany 

jest już przy pierwszym użyciu (np. E. coli str. 10) lub co częstsze, pełna nazwa używana jest 

przy każdej wzmiance o danym gatunku bakterii (np. Staphylococcus aureus str. 15, 16, 17, 28 

czy Clostridium difficile str. 11, 16, 28). Należałoby to nazewnictwo ujednolicić podczas 

przygotowywania prac do druku w czasopismach naukowych. Częste jest również cytowanie 

pozycji piśmiennictwa bez uporządkowania ich kolejności np. str. 12, 17, czy 26. Na str. 14 

wspomniany został fenotyp VanC w kontekście oporności na glikopeptydy. Uważam, że 

znacznie czytelniejsze byłoby umieszczenie ogólnej charakterystyki fenotypów oporności na 

wankomycynę (znajdującej się dopiero na str. 17) właśnie w tym miejscu. Na str. 20 należałoby 

natomiast wymienić, co kodują geny msrC, mefA, mefE, msrA i mreA, wspomniane jako 

związane z aktywnym usuwaniem antybiotyków z komórki. W podrozdziale 3.2.7.7. 

nazewnictwo genów związanych z opornością na tetracykliny jest inne w odniesieniu do 

pozostałych fragmentów rozprawy doktorskiej (np. str. 35, 136 czy 139).  

W rozdziale „Cel pracy” Doktorantka przedstawia cel i etapy badań. Co prawda w streszczeniu 

rozprawy podstawowy cel badań jest bardziej czytelny, za to w omawianym rozdziale 

potraktowany jest szerzej i precyzyjniej, przez co wprowadza niejako w kolejny rozdział. 

Sugerowałabym usunięcie słowa ”poziomu” z drugiego celu szczegółowego. 

Struktura rozdziału „Materiał i metody” jest logiczna i przejrzysta, a przedstawione dane 

zostały wyrażone w sposób dosyć jasny i zwięzły. Zarówno przyjęta w badaniach metodyka, 

jak i jej przedstawienie nie budzą większych zastrzeżeń. Na szczególną uwagę zasługują bardzo 

dobrej jakości fotografie, doskonale obrazujące opisywane przez Doktorantkę etapy badań. 

Zastanowiłabym się jedynie nad włączeniem podrozdziałów 3.1.2. – 3.1.6., będących opisem 

używanych podłoży, odczynników, szczepów referencyjnych czy starterów, do omawiania 

zastosowanych metod. W moim odczuciu rozdział „Materiał i metody” tylko by na tym zyskał, 

stając się bardziej czytelnym. Przykład stanowić może punkt 5 podrozdziału 3.1.3. (str. 32), 

który staje się zrozumiały dopiero po zapoznaniu z treścią podrozdziału 3.2.6. (str. 57). Tytuły 

tabel w całej pracy powinny znaleźć się nad tabelami, pod nimi zaś opis użytych oznaczeń. 

Należałoby również zunifikować jednostki czasu i albo używać skrótów (h str. 39, 51), albo 

pełnego wyrażenia (godzina str. 45, 48 itd.); podobnie jest w przypadku określania etapów 

techniki PCR (str. 47, 55). W rozdziale „Materiał i metody” pojawiają się również pewne 
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niezręczności językowe jak wyrażenia „próba” dla określenia próbki (str. 54), „wydajność 

uzysku DNA”, zamiast „wydajności izolacji DNA” (str. 45), czy poprzedzanie skrótu PCR 

słowem „reakcja” (str. 47, 48, czy 55), podczas gdy w skrócie to słowo już się zawiera (ang. 

Polymerase Chain Reaction) – lepiej zastąpić je wyrażeniem metoda czy technika. Na str. 49, 

zgodnie z wcześniejszym opisem, najpierw powinna pojawić się Ryc. 3.7, a dopiero po niej 

Tab. 3.5. Na str. 53 z kolei, opis do Ryc. 3.9 jest odwrotny w stosunku do legendy tejże ryciny, 

należy to wyjaśnić. Kompletnie niejasne jest także zdanie cytujące Tab. 3.6 na str. 54. Po 

zapoznaniu z podrozdziałem 3.2.6.2. (str. 58), dotyczącym zastosowania techniki PCR do 

wykrywania genów warunkujących lekooporność (9) oraz zjadliwość (11) nasuwa się pytanie, 

czy możliwym jest, aby w przypadku wszystkich 20 badanych genów optymalna temperatura 

przyłączania starterów wynosiła dokładnie 54°C? Rozdział „Materiał i metody” kończy się 

podrozdziałem poświęconym omówieniu schematu postępowania i wielka szkoda, że 

rzeczywiście nie jest to graficzny schemat, który z uwagi na różne liczby szczepów, badanych 

w poszczególnych etapach, byłby niezwykle pomocny. 

Ogrom danych jakie przedstawiono w rozdziale „Wyniki” daje wyobrażenie jak wiele wysiłku 

Doktorantka włożyła w przeprowadzenie niniejszych badań oraz ich analizę. Jestem pod dużym 

wrażeniem nakładu pracy oraz kompleksowości przeprowadzonych badań. Rozdział „Wyniki” 

posiada strukturę korelującą z opisywanymi w poprzednim rozdziale metodami, co sprawia, że 

jest czytelny. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt izolacji od zwierząt towarzyszących 

tak dużej liczby bardzo zróżnicowanych szczepów z rodzaju Enterococcus, w tym szczepów 

wielolekoopornych. Bardzo ciekawe w kontekście wyników badań molekularnych jest z kolei 

zjawisko braku genów warunkujących oporność na daną grupę antybiotyków, przy 

jednoczesnej lekooporności fenotypowej. Z obowiązku recenzenta zmuszona jestem zauważyć 

dublowanie się danych przedstawionych na rycinach i w tabelach na str. 61 i 67 – z tabel 

należałoby usunąć wartości procentowe, a w górnym wersie tych tabel do słowa „liczba” dodać 

„szczepów bakteryjnych”. Dosyć często pojawiające się w tabelach określenie „ilość 

szczepów” należy oczywiście zamienić na „liczbę szczepów” (str. 73, 78, 83-90, 107-111, 118). 

Każda rycina powinna mieć swój tytuł, tym bardziej, że przedstawiają dane dotyczące różnych 

gatunków bakterii z rodzaju Enterococcus (str. 74-77 oraz 95-98). Podobnie jest w przypadku 

opisu rycin czy tabel, odsyłających czytelnika czasem kilka stron wcześniej, co zaburza płynny 

proces zapoznawania się z prezentowaną treścią (str. 83-90, 101, 103-111, 121-128). Każda 

rycina i tabela powinna być na tyle czytelna, aby mogła funkcjonować samodzielnie – takie 

kryterium obowiązuje w wielu czasopismach naukowych. Pierwszy opis dotyczący tworzenia 
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dendrogramów przy zastosowaniu metody UPGMA pojawia się dopiero na str. 100. Czy zatem 

do tworzenia dendrogramów zamieszczonych wcześniej (str. 80, 83-90) używano innej 

metody? Niezależnie od tych zastrzeżeń, chcę podkreślić, że Doktorantka dobrze poradziła 

sobie z przedstawieniem uzyskanych danych i opracowaniem rozdziału „Wyniki”.  

Rezultaty badań własnych zostały omówione i skonfrontowane z wynikami innych autorów w 

rozdziale „Dyskusja”. Doktorantka poprowadziła dyskusję w sposób uporządkowany i 

umiejętnie zinterpretowała uzyskane wyniki. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie 

merytoryczne i zaznajomienie z obszerną literaturą, dzięki czemu Doktorantka fachowo 

konfrontuje wyniki własne z wynikami innych badaczy. Nie unika polemiki z wynikami 

odbiegającymi od uzyskanych w badaniach własnych, lecz stara się znaleźć dla tych 

rozbieżności wytłumaczenie. Rozdział ten napisany jest ciekawie i płynnie przechodzi z 

jednego analizowanego aspektu w kolejny. Nieliczne błędy stylistyczne (str. 165, 167, 170, 

173) interpunkcyjne, zaburzenia kolejności cytowanego piśmiennictwa (str. 163, 164, 172, 

175), czy niezręczności językowe jak „geny wysoce zakonserwowane” zamiast „genów wysoce 

konserwatywnych” (str. 161) czy „wektorowanym przez zwierzę” zamiast „którego wektorem 

są zwierzęta” nie odwracają uwagi od omawianych zagadnień. Zastanowiłabym się nad 

dyskutowaniem metod (multiplex PCR, MALDI-TOF MS), których nie stosowano w 

omawianych badaniach. Rozumiem, że dyskusja ta miała uzasadnić wybór metod 

diagnostycznych stosowanych w badaniach własnych, ale jeśli taki właśnie cel przyświecał 

Doktorantce, to może należałoby zastanowić się nad przeniesieniem tej części dyskusji do 

wstępu, celem stworzenia podłoża dla kolejnych rozdziałów. 

Przeprowadzone badania pozwoliły Doktorantce na wyciągnięcie 7 szczegółowych wniosków, 

które zostały dobrze sformułowane i mają pokrycie w uzyskanych wynikach. Wniosek nr 5 

musi być stylistycznie przeredagowany, gdyż wynika z niego, że zwierzęta towarzyszące 

stanowią rezerwuar genów determinujących powstawanie oporności czy wirulencję, co 

przecież dotyczy wyizolowanych od tych zwierząt szczepów z rodzaju Enterococcus. Z kolei 

wniosek nr 6 jest przykładem niekonsekwencji w nazewnictwie gatunków bakterii: E. faecalis 

i E. faecium pisane są w nim pełną nazwą, podczas gdy w kolejnym wniosku występują już w 

postaci skrótu. Z wniosków nr 4 i 6 należałoby usunąć wartości procentowe oraz liczbę 

stwierdzonych genotypów, aby nie były powtórzeniem uzyskanych wyników. 

Rozdział „Piśmiennictwo” obejmuje aż 314 pozycji, z których ponad 40% pochodzi z ostatnich 

8 lat i co godne podkreślenia, wszystkie one zostały zacytowane. Mankamentem tego rozdziału  




