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Recenzia

rozprawy doktorskiej Pani mgr farm. Magdaleny Katarzyny Zdziebło Pt.z o

Wrażliwość uropatogennych szczepów Eschericha coli na fos|omycynę ordz jej interakcje z

wybranymi ekstrdktami roślinnymi stosowdnymi w zokażeniach ukłddu moczowego,,

wykonanei w Katedrze i Zakładzie Mikrobio!ogii Farmaceutycznej Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie pod kierunkiem Pani prof. dr hab. n. farm. Anny Malm.

Zakażenia układu moczowego (ZUM) na|eżq do często stawianych rozpoznań zarówno

wśród pacjentów hospitaIizowanych jak i ambulatoryjnych. Zgodnie z obowiqzujqcq

k|asyfikacjq wyróżnia się pięć postaci k|inicznych zUM, sq one za|eżne od roz|egtości i

poziomu zajęcia procesem zapa|nym uktadu moczowego, nasi|enia objawów kl inicznych,

wystqpienia powiktań , nawrotowości oraz udziatu czynników zakażeń szpitalnych. Cechq

wspó|nq różnych postaci klinicznych zakazeń układu moczowego jest stopniowe narastanie

czynników etio|ogicznych wykazujqcych wielo|ekooporność. Według danych

epidemio|ogicznych w ostatnich |atach istotnq ro|ę w etio|ogii zakaień, głównie szpita|nych

przyspa!.zajqcych trudności terapeutyczne stanowiq bakterie Gram-ujemne, a wśród nich

pateczki Escherichia coli.

Escherichia coli charakteryzuje się dużq różnorodnościq; nawet w obrębie tego

samego gatunku moga być szczepy symbiotyczne, komensa|e |ub wysoce patogenne.

Przebieg zakaien wywotany patogennymi szczepami E.coli może mieć róiny przebieg

k|iniczny, od łagodnych do ciężkich uogó|nionych zakażeń.

|stotnym prob|emem w |eczeniu zakazenjest sta|e narastajqca oporność bakterii na

Ieki przeciwdrobnoustrojowe. Stwierdzana oporność bakteri i  na stosowane antybiotyki może

być cechq natura|nq niektórych gatunków bakteri i  |ub nabyta w wyniku zmian genomu, czy

zachodzqcych mutacji . Czynnikiem WZmagajqcym narastanie antybiotykoodporności wśród



bakteri i  jest często niewłaściwie prowadzona terapia, W tym nadmierne stosowanie

antybiotyków, a to z ko|ei prowadzi do transmisj i i  rozprzestrzeniania się opornych

drobnoustrojów. Wszystko to razem stanowi współcześnie poważny prob|em zastosowania

skutecznego leczenia.

Cele pracy przedstawione przez Paniq mgr farm. M. Zdziebto obejmowaty ocenę

aktywności fosfomycyny in yitro wobec szczepów Escherichia coli izo|owanych z moczu

pacjentów z ostrym zapa|eniem pęcherza moczowego oraz działanie tego antybiotyku także

W warunkach in vitro z ciprof|oksacyna Wraz z wybranymi ekstraktami roślinnymi

stosowanymi w ZUM. Biorqc pod uwagę, iż otrzymane wyniki badań moga być wykorzystane

w terapii zakazeń, należy podkreś|ić , iż badany prob|em jest bardzo ważny nie tylko z

poznawczego, naukowego , a|e też praktycznego punktu widzenia. Wyniki badań, które

dotyczq powyższego zagadnienia zrea|izowano W Katedrze i Zaktadzie MikrobioIogii

Farmaceutycznej z Pracowniq Diagnostyki Mikrobio|ogicznej Uniwersytetu Medycznego W

Lub|inie pod kierunkiem Pańi prof. Anny Malm. o doniosłości wyników badań

Wypracowanych w kierowanej przez Paniq Profesor jednostce świadczq |iczne pub|ikacje w

czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz Iiczne ich cytowania W Iiteraturze

światowej.

Recenzowana rozprawa doktorska zawiera rozdzialy typowe dla dysertacji

poznawczych : ,,Wstę p,, , ,,Ce| pracy,, ,,,Materiat i Metody,,, ,,Wyniki,,, ,,Dyskusja,,, ,,Wnioski,,,

,,Streszczenie,,, ,,Summary,, i ,,Bib|iografid,,, , Wykaz skrótów najczęściej stosownych w

pracy". Nie ma w rozprawie zwyczajowo zamieszczanego ,,Wykazu Tabel" oraz ,,Wykazu

Rycin,,. Praca obejmuje ].0]- stron maszynopisu i zawiera 24 tabe|e ( nie znajduję w pracy, we

,,Wstępnie,, Tabe|i oznakowanej nr. 1.5); ff ryciny oraz LfL pozycji piśmiennictwa, W tym 34

pozycje z ostatnich 5 |at , co stanowi f8% ca|ości , i 79 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 10

|at co stanowi niemal 65 % przeglqdu wykorzystanego W dysertacji piśmiennictwa. Z

powyższego wynika, iż przeg|qd wiedzy w tym temacie zostat dokonany bardzo starannie ze

zwróceniem uwagi na postęp nauki , który ma charakter ciqgty. Ważne sq te prace, które

były pionierskie w tym temacie badawczym i nadaty da|szy kierunek badań, co skutkuje

postępem wiedzy.

W obszernVffi, W pierwszej części ,,Wstępie,, podzie|onym na trzy podrozdziaty, Autorka

przedstawia bardzo szczegótowo charakterystykę uropatogennych szczepow Escherichio coli,

występowanie, chorobotwórczość oraz szczegótowo ich udziat w zakażeniach uktadu

moczowego. W drugiej części ,,Wstępu,, Autorka koncentruje się na prob|emie terapii,

zgodnie z za|eceniami Europejskiego Towarzystwa Uro|ogii z 2o17r. opisujqc szczegółowo

dobór |eczenia za|eżny od postaci kl inicznej rozpoznania. Szczegótowo opisuje stosowanie

antybiotyku - fosfomycyny. Ta część ,,Wstępu,, zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Zawiera wyczerpujqce, wie|oaspektowe omówienie badanego antybiotyku : klasyfikację,

zakres dziatania, wskazania do stosowania w leczeniu zakaŻeń, mechanizm dziatania,

dziatania niepożqdane, mechanizmy oporności z uwzg|ędnieniem poziomów mo|eku|arnych.



Trzecia część ,,Wstępu,, poświęcona jest stosowaniu f itoterapii w ZUM. To studium bardzo

ważnej wiedzy, gdzie szczegółowo zostaty opisane substancje z surowców roś|innych majqce

zastosowanie w stanach zapa|nych uktadu moczowego. To istotny/ Wspomagajqcy a może

nawet alternatywny kierunek |eczenia, w ściśle okreś|onym rozpoznaniu. Zaprezentowana

we,,Wstępie,, wiedza dużo,,waży,, w catości recenzowanej pracy.

Ce| pracy zostat przedstawiony W sposób bardzo czytelny o czym już napisatam powyżej

w mojej recenzji. Pomimo to, na|eży podkreś|ić przejrzysty podziat na ce| ogólny i cele

szczegółowe , Wg których Autorka prowadzita badania. Dotyczq one okreś|enia częstości

Występowania oporności na fosfomycynę , jak również zaproponowania sktadu nowych

kompozycji ekstraktów roś|innych majqcych dziatanie addycyjne Iub synergistyczne w

odniesieniu do badanego antybiotykU oraz próba poznania korzystnych wtaściwości

a ntyoksyd acyj nych wyn i kajqcych z fitotera pi i.

W rozdziale ,,Materiat i Metody,, Autorka opisuje szczegótowo wykorzystanq podczas

badań aparaturę a także identyfikację szczepów Escherichia coli, metody badań ich

wraż|iwości na same antybiotyki i w połqczeniu z wodnymi ekstraktami roślinnymi.

Dokonuje oceny przeżywalności wybranego k|inicznego szczepu Escherichia coli w obecności

fosfomycyny. Szczegótowo omawia metodykę otrzymywania wodnych ekstraktów roś|innych

wykorzystanych podczas badań oraz ocenę ich wtaściwości antyoksydacyjnych a także

catkowitej zawartości po|ifenoli w badanych ekstraktach. Ta część badań dotyczqca oceny

wtaściwości antyoksydacyjnych i oznaczania zawartości polifeno|i ekstraktów roślinnych

została przez Doktorantkę wykonana w Katedrze i Zaktadzie Farmakognozji Uniwersytetu

Medycznego w Lub|inie. Surowce roślinne zostaty zakupione od ki|ku f irm zie|arskich ( zostaty

one szczegótowo wymienione z nazwy W rozprawie) oraz pozyskane ze zbiorów ogrodu

Farmakognostycznego przy Katedrze i Zak|adzie Farmakognozji UM w Lub|inie. Do badań

użyto 1.2 wodnych ekstraktów roś|innych.

Materiat do badań stanowito tqcznie 74 uropatogenne szczepy Escherichia coli , spośród

których losowo wybrano 9 szczepów klinicznych wykazujqcych wartości najmniejszego

stężenia hamujqcego (Mlc) w zakresie 1'-4 mg/L fosfomycyny. Zostaty one pozyskane z

ko|ekcji szczepów k|inicznych Katedry i Zakładu Mikrobio|ogii Farmaceutycznej UM w

Lubl in ie.

Wyniki badań poddano ana|izie statystycznej zgodnie z opisem zastosowanych metod

badawczych. Za istotnie statystycznie uznawano wartości p<0,05.

W rozdzia|e ,,Wyniki,, Autorka przedstawiła bardzo doktadnq, wie|okierunkowq

ana|izę uzyskanych wyników badań' Sq one zgodne z wytyczonymi wcześniej ce|ami pracy.

obejmujq ocenę minimalnych stężeń bakteriobójczych i bakteriostatycznych badanych substancji

przeciw okreś|onym drobnoustrojom. Uzyskane wyniki wykazały, że stężenie MBC fosfomycyny byto

zb|iżone do wartości M|c, jednocześnie potwierdziły bakteriobójczy efekt antybiotyku wobec

badanych szczepów. Za niezwykle interesujqce i bardzo ważne wskazuję na wyniki , które

przedstawiajq zmianę |iczebności popuIacji wybranego szczepu Escherichia coli w obecności różnych



stężeń antybiotyku. Zaobserwowano zjawisko powtórnego Wzrostu liczebności popuIacji badanego

szczepu zależne od stężenia antybiotyku. Za niezwyk|e istotne uważam wyniki badań w zakresie

interakcji po zastosowaniu jednocześnie antybiotyku i okreś|onego wodnego ekstraktu roś|innego

wobec badanego szczepu' Efekt addycji wykazano w połqczeniu fosfomycyny z czterema ekstraktami,

a mianowicie z Iiści pokrzywy, Iiści mqcznicy Iekarskiej, zieIa nawłoci oraz korzenia wi|żyny. Wyniki

badań dotyczq także mode|u z zastosowaniem ciprof|oksacyny i sq podobne do stosowanej uprzednio

kombinacji fosfomycyny z okreś|onymi ekstraktami'Wyniki badań, zostaty szczegótowo ziIustrowane

w postaci 17 Tabel i jednej RycinY.

W ,,Dyskusji,, Autorka omawia prob|em |eczenia zakazeń uktadu moczowego, Wywotany

głównie przez uropatogenne szczepy Escherichia coli z Wykorzystaniem antybiotyków, w tym

fosfomycynv oraz w potqczeniu z fitoterapiq. Ana|izie poddaje skuteczność stosowanego

|eczenia u pacjentów w Po|sce i na świecie, co jest szczegó|nie istotne w dobie narastajqcej

antybiotykooporności. We wnikl iwej analizie dokonuje porównań wyników własnych w

kontekście światowej Iiteratury , jak już podkreś|itam piśmiennictwo wykorzystane W

przygotowaniu niniejszej rozprawy w niemal 65% stanowi współcześnie obejmujqcq wiedzę z

zakresu ostatnich 10 lat.

We ,,Wnioskach,, kończqcych rozprawę Autorka zwraca uwagę na najważniejsze aspekty

pracy formutujqc trzy konstruktywne wnioski , będqce petnq odpowiedziq na wcześniej

postawione ce|e. Na szczegó|ne podkreś|enie zastuguje każdy wniosek z osobna, W

kontekście praktycznego rozumienia prob|emu narastajqcej oporności drobnoustrojów na

antybiotyki, moż|iwości stosowania skojarzonej terapii w zakażeniach uktadu moczowego

oraz możliwość wspomagania Ieczenia |ekami roś|innymi pozyskanymi z określonych,

wodnych ekstraktów roślinnych tj.: |iści pokrzywy, |iści mqcznicy |ekarskiej, zie|a nawtoci,

korzenia wi|żyny.

Podsumowujqc , recenzowana dysertacja doktorska stanowi oryginalne i bardzo

wartościowe opracowanie zarówno pod wzg|ędem poznawczym jak i praktycznym. Posiada

wysokq wartość merytoryczna. Ty|ko celowana i racjonalna antybiotykoterapia wraz z

moż|iwościa zastosowania fitoterapii może przyczynić się do ograniczenia zuzycia

antybiotyków i nakreś|ić kierunki skutecznego |eczenia zakaień.

Recenzowana rozprawę oceniam bardzo wysoko, spełnia ona Wszystkie wymagania

stawiane rozprawom doktorskim. A powstałe błędy edytorskie nie umniejszajq wartości

pracy. W zwiqzku z powyższym mam zaszczyt zwrócić się do Przewodniczacego Rady ds'

Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w

Lublinie z wnioskiem o dopuszczenie Pani mgr farm. Magdaleny Katarzyny Zdziebto do

daIszych etapów przewod u doktorskiego.
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