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Recenzja rozprawy doktorskiej lek. Ewy Jasińskiej p.t. „Analiza cech 

wirulencji gronkowców i ich roli w patomechanizmie zapalenia spojówek z 

uwzględnieniem lekooporności istotnej w antybiotykoterapii” 

wykonanej w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Olender 

 

 

Praca doktorska lek. Ewy Jasińskiej słuchaczki studiów doktoranckich została 

wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Aliny Olender z Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie i dotyczy charakterystyki szczepów Staphylococcus izolowanych z przypadków 

bakteryjnego zapalenia spojówek. 

Do najczęstszych zakażeń narządu wzroku należą infekcje wywoływane przez bakterie. 

Najbardziej rozpowszechnioną postacią jest stan zapalny spojówek (conjunctivitis). Na 

podstawie badań mikrobiologicznych na pierwszym miejscu jako czynnik etiologiczny 

odnotowuje się bakterie z rodzaju Staphylococcus z przewagą dwu gatunków S. aureus i S. 

epidermidis a w następnej kolejności bakterie z rodzajów Streptococcus i Haemophilus. 

Wysoka częstość zakażeń jest związana ze zdolnością gronkowców do kolonizowania skóry, 

co dotyczy także okolic wokół oczu. Do najważniejszych czynników patogenności 

gronkowców należy zdolność wytwarzania egzotoksyn, których większość ma charakter 

superantygenów czy obecność adhezyn np. białek wiążących składniki macierzy komórkowej 

i pozakomórkowej (ECM), co pozwala bakteriom unikać odpowiedzi układu 

immunologicznego. Możliwość przeżywania gronkowców w populacji biofilmu, zależna od 

quorum sensing, należy, obok lekooporności, do mechanizmów zwiększających wirulencję 

oraz w istotny sposób wpływających na sposób leczenia. Do leczenia zakażeń bakteryjnych 

narządu wzroku stosuje się zwykle leki i antybiotyki działające miejscowo. Ich właściwe 

stosowanie powinno być oparte na sprawdzaniu ich lekooporności i w miarę możliwości 
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określeniu innych czynników decydujących o wirulencji szczepów wywołujących zakażenie. 

Podjęte przez Doktorantkę badania obejmujące fenotypową i molekularną charakterystykę 

szczepów Staphylococcus izolowanych z worków spojówkowych pacjentów z zapaleniem 

spojówek wpisują się w aktualnie prowadzone poszukiwania przyczyn efektywnej kolonizacji 

i wirulencji gronkowców w przebiegu infekcji gałki ocznej. 

 

Struktura rozprawy 

Właściwą rozprawę przedstawioną w formie monografii naukowej poprzedza wstęp, który 

obejmuje 23 strony i prezentuje wiedzę na temat bakteryjnych zakażeń gałki ocznej, 

charakterystyki infekcji wywołanych gronkowcami od strony klinicznej oraz mechanizmów 

patogenezy tych bakterii. 

Część eksperymentalna obejmuje wyniki badań własnych. Na końcu przedstawiono dyskusję 

wyników, wnioski oraz streszczenie w języku polskim i angielskim oraz piśmiennictwo 

obejmujące 134 pozycje w dużej części z ostatnich kilku lat, istotne w znaczeniu 

merytorycznym oraz właściwie cytowane.  

We wstępie Autorka umiejętnie wybrała i opisała problemy związane z rodzajem i przyczynami 

zakażeń gałki ocznej wywoływanymi przez bakterie. Wstęp jest logicznie skonstruowany jako 

wprowadzenie do zaplanowanych badań. Znaczną uwagę Autorka poświęca endogennym 

zakażeniom gronkowcowym przedstawiając główne mechanizmy molekularne ich 

patogenności, w tym rodzaje adhezyn, zdolność tworzenia biofilmu zwłaszcza z udziałem 

międzykomórkowej adhezyny polisacharydowej PIA czy indukcji stanu zapalnego następującej 

po etapie adhezji. Na koniec Doktorantka przedstawia wprowadzenie do terapii zakażeń i 

mechanizmów oporności na antybiotyki, przedstawiając schemat ich działania i najczęściej 

pojawiające się profile lekooporności w kontekście skuteczności terapii empirycznej. W 

ogólnej ocenie wstęp prezentuje wiedzę zgodnie z wytyczonym celem pracy, obejmuje aktualną 

wiedzę, potwierdzoną właściwym cytowaniem piśmiennictwa i jest napisany w sposób 

zrozumiały i poprawnym językiem. 

Cel pracy prawidłowo określony i uzasadniony informacjami umieszczonymi we 

wstępie, obejmował badania polegające na charakterystyce szczepów wyizolowanych od 

pacjentów z rozpoznanym zapaleniem spojówek, wstępnie zidentyfikowanych jako 

Staphylococcus aureus i S. epidermidis. Badania były prowadzone w kierunku właściwości 

biochemicznych i czynników posiadających znaczenie w diagnostyce oraz chorobotwórczości. 
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Doktorantka dokonała charakterystyki fenotypowej szczepów na podstawie cech 

biochemicznych, które pozwoliły na potwierdzenie przynależności 26 wybranych szczepów do 

gatunku S. aureus i 26 kolejnych szczepów do gatunku S. epidermidis. Na podstawie testu na 

katalazę, którego pozytywny wynik w przypadku S. aureus wskazał na podgatunek S. ssp 

aureus wykonano oznaczenia koagulazy formy wolnej i związanej w celu wstępnej klasyfikacji 

gronkowców do wirulentnych oraz patogenów warunkowo chorobotwórczych. Na tej 

podstawie potwierdzono przynależność wszystkich szczepów S. aureus do grupy koagulazo-

dodatnich i wszystkich szczepów S. epidermidis do grupy koagulazo-ujemnych. W kolejnej 

części pracy Autorka badała zdolność tworzenia biofilmu przy użyciu standardowej metody in 

vitro oraz będącej miarą zdolności adherencji szczepów metody in vivo. Zastosowanie 

cytometrii przepływowej z użyciem komórek gronkowców znakowanych przy pomocy 

peptydów związanych ze znacznikami fluorescencyjnymi (vankomycyna, BODIPY-FL) 

pozwoliło na określenie zdolności adhezji tych bakterii do komórek linii nabłonkowej (Detroit 

562). Na tej samej linii komórkowej zbadano kolejną cechę związaną ze zdolnością do infekcji; 

cytotoksyczność, wybierając jako jej wskaźnik poziom aktywności reduktazy mleczanowej po 

ko-inkubacji komórek nabłonkowych z badanymi szczepami gronkowców. Miarą zdolności 

szczepów gronkowcowych do indukowania stanu zapalnego było określenie stężenia ludzkiej 

interleukiny 8 (IL-8) w supernatantach tej samej linii komórkowej wykonane metodą 

immunoenzymatyczną (ELISA). 

Ostatnim etapem badań było znalezienie charakterystycznych dla poszczególnych szczepów 

obu badanych gatunków Staphylococcus profili wrażliwości na antybiotyki w tym częstości 

wykrywania oporności krzyżowej na makrolidy - linkozamidy - streptograminy B (MLSB). 

Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej, polegającej w większości eksperymentów na 

ustalaniu relacji między zmiennymi przy pomocy testów nieparametrycznych dla cech, 

wykazujących brak rozkładu normalnego a także testu kolejności, współczynników korelacji 

Spearmana oraz testu dla dwóch wskaźników struktury zastosowanego do analizy częstości 

wykrywania operonu ica oraz genów tego operonu icaA i icaD. 

Materiał i metody – przedstawiono charakterystykę badanych szczepów Staphylococcus, ich 

pochodzenie oraz metody identyfikacji. We właściwy sposób przedstawiono zasady 

przeprowadzonych doświadczeń, użyte odczynniki i zastosowaną metodykę. 

Do tej części pracy mam następującą uwagę: podano szczepy użyte jako referencyjne przy 

czym zabrakło ich charakterystyki: szczep Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC 
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6538P) jest szczepem koagulazo-ujemnym i nie produkującym β-laktamaz a szczep S. 

epidermidis ATCC 12228 nie wytwarza biofilmu i jest wrażliwy na fluorochinolony oraz 

antyseptyki. Zabrakło również opisu metody oznaczania wrażliwości na makrolidy 

linkozamidy i streptograminy B, co umożliwiłoby ustalenie typu oporności (indukcyjna lub 

konstytutywna). 

Ocena merytoryczna wyników rozprawy 

Część badawcza pracy doktorskiej została prawidłowo zaplanowana. Obejmuje ona szeroki 

zakres badań zależności i właściwości biochemicznych i molekularnych szczepów z 

materiałów klinicznych w stosunku do szczepów referencyjnych. Kolejnym aspektem było 

badanie oddziaływania szczepów na komórki nabłonkowe z uwzględnieniem zdolności 

adhezyjnych, tworzenia biofilmu, indukcji chemokiny prozapalnej oraz wzorów lekooporności 

w powiązaniu z diagnostyką i wirulencją.  

Wyniki rozprawy zostały przedstawione na 30 stronach a ich sposób prezentacji w postaci 

tabelarycznej i na wykresach nie budzi zastrzeżeń i ułatwia interpretację. 

 Za najważniejsze osiągnięcia rozprawy uważam wykazanie obecności produktów 

genów icaA i icaD oraz operonu ica w niektórych szczepach Staphylococcus aureus i S. 

epidermidis. Stwierdzona przez Doktorantkę częstość detekcji genu icaD; wyższa wśród 

szczepów S. aureus może tylko pośrednio sugerować korelację tej cechy ze zdolnością 

tworzenia biofilmu. Gen icaD odpowiada za regulację ekspresji produktu genu icaA 

(transferazy N-acetyloglukozaminy). Z drugiej strony opublikowane dane wskazują na 

pozytywna korelację obecności genu icaA i tworzenia biofilmu wśród szczepów S. aureus 

wyizolowanych od pacjentów. Wiadomo jest, że sekwencje homologiczne do locus ica 

znajdowane są w innych niż S. aureus koagulazo-ujemnych gatunkach Staphylococcus. Z kolei 

wyniki innych autorów nie wykazały korelacji między obecnością genów icaA i icaD a 

zdolnością tworzenia biofilmu. W takich szczepach należy wziąć pod uwagę inny niż 

determinowany przez locus ica mechanizm tworzenia biofilmu np. z udziałem białka A i białek 

wiążących fibronektynę. Geny locus ica charakteryzuje różnorodność alleliczna i względna 

częstość występowania alleli na locus, co tłumaczyłoby różnice w częstości ich wykrywania w 

szczepach. Jest to także wyjaśnienie dla braku pozytywnej korelacji między częstością 

wykrywania genów ica a zdolnością tworzenia biofilmu. Ponieważ w pracy nie podano 

sekwencji starterów nie można jednoznacznie stwierdzić czy różnice ilościowe w detekcji tych 

genów nie są spowodowane użyciem starterów specyficznych tylko dla gatunku np. S. 

epidermidis. Również z uwagi na brak odnośnika dla starterów użytych do detekcji operonu ica 
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(można przypuszczać, że jest to sekwencja genu regulatorowego icaR lub promotora) nie 

można wnioskować o ich specyficzności dla badanych gatunków. 

Analiza statystyczna wyników oznaczania zdolności adhezji do komórek nabłonkowych, 

cytotoksyczności, indukcji IL-8 i intensywności biofilmu potwierdziła złożoność 

mechanizmów wirulencji ponieważ nie udało się wykazać pozytywnych korelacji powyższych 

cech w szczepach z obu gatunków. 

Ważną część pracy stanowią wyniki badania profili lekooporności, które wskazują na większą 

częstość pojawiania się oporności krzyżowej oraz oporności na erytromycynę w szczepach S. 

epidermidis w odróżnieniu od oporności na kotrimoksazol, która pojawiała się częściej w 

szczepach należących do gatunku S. aureus. Wyniki tych badań są istotną przesłanką przy 

określaniu możliwości leczenia mieszanych zakażeń gronkowcowych. 

Dyskusja 

Doktorantka szczegółowo omówiła, zinterpretowała i poddała wieloaspektowej dyskusji 

uzyskane wyniki w odniesieniu do wyników własnych oraz opublikowanych przez innych 

autorów. W dyskusji Doktorantka wykazała szeroką wiedzę w zakresie prowadzonych badań 

oraz umiejętność obiektywnej i krytycznej oceny wartości badań. 

Dyskusja, jak i całość pracy jest systematycznie zaplanowana i zrealizowana oraz właściwie 

przedstawiona. Całość stanowi oryginalną pracę naukową o znaczącej wartości poznawczej i 

merytorycznej. Na podkreślenie zasługuje umiejętność zastosowania odpowiednich metod 

statystycznych w celu analizy uzyskanych wyników. Wyniki zebrane na podstawie 

przeprowadzonych badań zostały ujęte w postaci dziesięciu wniosków. Merytorycznie wnioski 

zostały prawidłowo sprecyzowane. Wątpliwości budzi zbyt szczegółowa forma przedstawiania 

wniosków. 

Uwagi sugerowane przez recenzenta jako pomocne wskazówki przy wykonywaniu przyszłych 

badań. Doktorantka porównywała aktywność cytotoksyczną i indukcji IL-8 między szczepami 

z dwu badanych gatunków wobec komórek linii Detroit 562. Wydaje się, że w kolejnych 

badaniach warto będzie użyć dla porównania kontrolną linię komórkową np. keratynocytów 

lub fibroblastów. 

W pracy wystąpiły pewne niezręczności edytorskie i błędy w terminologii. Zamiast liczebność 

powinno być liczba szczepów (tabele XV, XVI XVII). 
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Mam też zastrzeżenia do bardzo lakonicznych podpisów pod rycinami a w przypadku wyników 

przedstawionych w tabeli XXXVII i na rycinie 31 brakuje podsumowującego komentarza. 

Opisując efekty działania antybiotyków powinno się podać do jakiej należą kategorii a wyniki 

omawiać dla danej klasy antybiotyków, co uprościłoby interpretację wyników. 

W planowanych w przyszłości badaniach warto byłoby wziąć pod uwagę identyfikację 

szczepów wyizolowanych z okolic sąsiednich gałki ocznej w celu ich porównania ze szczepami 

wyizolowanymi z zakażeń worka spojówkowego. 

Listę zauważonych błędów redakcyjnych przekazałam Doktorantce. 

 

Podsumowując pracę doktorską zatytułowaną „Analiza cech wirulencji gronkowców i 

ich roli w patomechanizmie zapalenia spojówek z uwzględnieniem lekooporności istotnej w 

antybiotykoterapii” stwierdzam, że przedstawione do oceny wyniki są cenne pod względem 

merytorycznym i klinicznym i dowodzą wiedzy oraz umiejętności Pani dr Ewy Jasińskiej w 

rozwiązywaniu problemów związanych z identyfikacją i oceną czynników wpływających na 

postępowanie w leczeniu i zapobieganiu bakteryjnych zakażeń gałki ocznej. 

Uważam, że recenzowana rozprawa spełnia wymagania merytoryczne i formalne stawiane 

przez ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym i zwracam się do Wysokiej Rady II 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 

dopuszczenie lek. Ewy Jasińskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego – celem nadania 

Jej stopnia naukowego doktora nauk medycznych i o rozpatrzenie możliwości jej wyróżnienia. 

 

Lublin, 19.03.2020 


