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Recenzja

rozprawy doktorskiej pani mgr inż. Beaty Dzięgiel

"Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt"

Recenzowana praca została przygotowana w Katedrze Epizootiologii i Klinice

Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego

w Lublinie pod opieką promotora dr. hab. Łukasza Adaszka. Podstawą prawną do

wykonania niniejszej recenzji jest Uchwała Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 19.05.2016 roku.

Recenzowana rozprawa doktorska ma formę zbioru opublikowanych artykułów.

Oprócz wymaganych kopii artkułów, zawiera także omówienie celu naukowego całej

pracy, krótką prezentację wszystkich przeprowadzonych badań oraz wynikające z nich

wnioski. Na recenzowaną pracę składa się osiem artykułów opublikowanych w

polskich i zagranicznych czasopismach naukowych w latach 2013-2016:

1. Dzięgiel B., Kubrak T., Adaszek Ł., Dębiak P., Wyłupek D., Bogucka-Kocka A.,

Lechowski J., Winiarczyk S. Prevalence of Babesia canis, Borrelia burgdorferi

sensu lato, and Anaplasma phagocytophilum in hard ticks collected from

meadows of Lubelskie Voivodship (eastern Poland), B. Vet. in Pulawy, 2014,

58: 29-33.

2. Dzięgiel B, Adaszek Ł., Winiarczyk S. Zakażenia Anaplasma phagocytophilum

u zwierząt dziko żyjących. Med. Weter., 2015, 71: 193-256.

3. Dzięgiel B., Adaszekl Ł., Krzysiak M., Skrzypczak M., Adaszek M., Furmaga B.,

Winiarczyk S. The occurrence of Anaplasma phagocytophilum in wild bison
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from the Bialowieza Primeval Forest in Eastern Poland. BerI. Munch. Tierarztl.

Wochenschr., 2015, 128: 310-314.

4. Dzięgiel B., Adaszek Ł., Kalinowski M., Winiarczyk S. Equine granulocytic

anaplasmosis. Res. Vet. Sci., 2013, 95: 316-320.

5. Dzięgiel B., Adaszek Ł., Winiarczyk M., Garcia-Bocanegra 1., Carbonero A.,

Dębiak P., Winiarczyk S. Comparative analysis of 16S RNA nucleotide

sequences of Anaplasma phagocytophilum detected in the blood of horses from

various parts of Europe. J. Med. Microbiol., 2013, 62: 1891-1896.

6. Dzięgiel B., AdaszekŁ., Staniec M., Winiarczyk S. Anaplazmoza granulocytarna

u kotów. Życie Wet., 2013, 88: 462-465.

7. Dzięgiel B., Adaszek Ł., Carbonero A., Łyp P., Winiarczyk M., Dębiak P.,

Winiarczyk S. Detection of canine vector-borne diseases in eastern Poland by

ELlSA and PCR. Parasitol. Res., 2016,115: 1039-1044.

8. Dzięgiel B., Adaszek Ł., Banach T., Winiarczyk S. Specificity of mass

spectrometry (MALDI-TOF) in the diagnosis of Babesia canis regarding to other

canine vector-borne diseases. Annais of Parasitol., 2016, 62: 101-105.

Łączny IF dla prezentowanego zbioru prac wynosi 7,261. Spośród wszystkich prac

trzy są artykułami przeglądowymi (2, 4, 6), a pięć to prace oryginalne, w których

przedstawiono wyniki badań własnych (1, 3,5,7, 8). Wszystkie prace poświęcone są

zagadnieniom związanym z występowaniem, diagnostyką i przebiegiem zakażeń

Anaplasma phagocytophilum u zwierząt. Prace przeglądowe omawiają epidemiologię

zakażeń u zwierząt dziko żyjących, koni oraz kotów. Prace oryginalne przedstawiają

wyniki własnych badań epidemiologicznych prowadzonych w wybranych populacjach

kleszczy, żubrów, koni oraz psów. Dobór publikacji jest bardzo logiczny i w pełni

uzasadniony merytorycznie. Należy więc stwierdzić, że recenzowana praca stanowi

spójny tematycznie zbiór artykułów wszechstronnie prezentujący problematykę

epidemiologii anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt.

Wybór tematu pracy nie był przypadkowy. Doktorantka rozpoczęła prowadzenie

badań dotyczących anaplazmozy granulocytarnej już w trakcie studiów na kierunku

biotechnologia, na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie. Jej praca magisterska poświęcona była, między innymi,

diagnostyce zakażeń Anaplasma phagocytophilum u koni. Badania prezentowane w

recenzowanej rozprawie stanowią więc kontynuację wcześniejszych prac.
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Prowadzone były w Katedrze Epizootiologii i Klinice Chorób Zakaźnych Wydziału

Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - ośrodku

przodującym w Polsce w badaniach dotyczących chorób zwierząt przenoszonych

przez kleszcze.

W recenzowanej pracy Doktorantka jasno sprecyzowała cele oraz zwięźle i

logicznie zaprezentowała wyniki badań własnych. Stwierdza, że w województwie

lubelskim Anaplasma phagocytophilum występuje u około 10% kleszczy Ixodes

ricinus. Potwierdziła występowanie zakażenia Anaplasma phagocytophilum u żubrów

na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Na podstawie analizy sekwencji

fragmentu genu 16S rRNA Anaplasma phagocytophilum wykazała także, że szczepy

występujące w tej populacji są pod względem genetycznym bardzo podobne do siebie

i zbliżone do szczepu stwierdzonego wcześniej przez ten sam zespół badawczy u

konia pochodzącego z Polski i wykazującego kliniczne objawy anaplazmozy. Do

podobnego wniosku doszła Doktorantka porównując materiał pochodzący od innych

koni z Polski oraz z terenu Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Ukrainy. Przeprowadziła także

badania epidemiologiczne anaplazmozy granulocytarnej w populacji psów z

wybranych województw w Polsce. Swoiste przeciwciała stwierdziła u 8% zwierząt, przy

czym metodą PCR wykryła zakażenie także u kilkunastu zwierząt seroujemnych. Są

to pierwsze, tego typu, badania w Polsce. Wykazały one, że i w tym przypadku,

szczepy Anaplasma phagocytophilum nie różniły się genetycznie od szczepu

izolowanego wcześniej od konia. Przeprowadzona analiza statystyczna potwierdziła,

że bytowanie psów na terenach wiejskich oraz brak profilaktyki przeciwko

ektopasożytom stanowią czynniki ryzyka zakażenia Anaplasma phagocytophilum u

tego gatunku zwierząt. Doktorantka podjęła również próbę zastosowania metody

spektrometrii mas (MALDI- TOF) w diagnostyce zakażeń Anaplasma phagocytophilum.

Przeprowadzone badania nie potwierdziły przydatności tej metody w diagnostyce

anaplazmozy granulocytarnej u psów.

Podsumowując wszystkie przeprowadzone badania Doktorantka formuje 7

wniosków. Moim zdaniem wnioski te wymagają jednak korekt. Wniosek drugi jest

niezręcznie zredagowany i warto go poprawić (np. usuwając końcowe sformułowanie

"dla kleszczy"). Wniosek szósty jest bardzo ogólny i oczywisty, a więc bez szkody dla

całości pracy może być pominięty.

3



Materiał i metodyka opisanych badań, a także uzyskane wyniki wraz z ich dyskusją

zostały zawarte w pięciu artykułach opublikowanych w czasopismach naukowych,

których łączny IF wynosi 5,531. W przypadku dwu czasopism IF wynosi ponad 2.

Wskaźniki te świadczą najlepiej o poziomie przeprowadzonych badań i znaczeniu

uzyskanych wyników. Powyższe fakty potwierdzają bezspornie szeroką wiedzę

Doktorantki, a także jej umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Zgodnie z załączonymi oświadczeniami udział Doktorantki w przygotowaniu prac

stanowiących rozprawę doktorską był w każdym przypadku większościowy i wynosił

od 50% do 70%. Polegał on zarówno na przeprowadzeniu samych badań jak też na

przygotowaniu publikacji. Udział promotora wynosił w poszczególnych pracach od

10% do 30%, a pozostałych współautorów wahał się od 5% do 30%. Pozwala to na

stwierdzenie, że prezentowany cykl publikacji spełnia w pełni wymagania formalne do

ubiegania się o stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy naukowej

stanowiącej część pracy zbiorowej.

Oceniając niniejszą rozprawę doktorską należy podkreślić bardzo staranne i

logiczne przygotowanie samego zbioru opublikowanych artykułów. Włączenie do

zbioru artykułów przeglądowych potwierdza, że Doktorantka przygotowując się do

prowadzenia badań zapoznała się szczegółowo z dostępnym piśmiennictwem.

Wszystkie publikacje wchodzące w skład zbioru prac zostały omówione w prosty i

zwięzły sposób. Artykuły, zarówno polsko- jak i anglojęzyczne, zostały bardzo

starannie przygotowane do druku i dobrze napisane pod względem językowym.

Wydaje się jedynie, że tłumacząc słowo "żubr" na język angielski lepiej używać

sformułowania .European bison" zamiast "wiId bison".

Podsumowując należy jednoznacznie stwierdzić, że prezentowana rozprawa

doktorska jest bardzo wartościowym rzetelnym opracowaniem, czego

potwierdzeniem jest wysoka ranga czasopism, w których opublikowano wyniki badań.

Przedstawiona do recenzji rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu

naukowego, a Doktorantka bezspornie wykazała się wiedzę teoretyczną oraz

umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, z przyjemnością stawiam wniosek o wyróżnienie

recenzowanej pracy stosowną nagrodą.
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Stwierdzam, że recenzowana przeze mnie rozprawa doktorska pani mgr inż. Beaty

Dzięgiel na temat "Epidemiologia anaplazmozy granulocytarnej u zwierząt" odpowiada

warunkom określonym wart. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003

r., nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami) i wnioskuję o dopuszczenie pani mgr inż.

Beaty Dzięgiel do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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