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Recenzia
rozprawy doktorskiej Pani mgr farm. Magdaleny Katarzyny Zdziebło Pt.z o
Wrażliwośćuropatogennych 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
Medycznegow Lubliniepod kierunkiemPani prof. dr hab. n. farm. Anny Malm.
Zakażeniaukładumoczowego (ZUM) na|eżqdo częstostawianych rozpoznańzarówno
wśród pacjentów hospitaIizowanychjak i ambulatoryjnych.Zgodnie z obowiqzujqcq
i
wyróżniasię pięć postaci k|inicznychzUM, sq one za|eżneod roz|egtości
k|asyfikacjq
poziomu zajęciaprocesem zapa|nymuktadu moczowego,nasi|eniaobjawów klinicznych,
wystqpienia powiktań , nawrotowościoraz udziatu czynników zakażeńszpitalnych.Cechq
wspó|nq różnychpostaci klinicznychzakazeńukładumoczowego jest stopniowe narastanie
etio|ogicznych wykazujqcych wielo|ekooporność.Według danych
w ostatnich|atachistotnq ro|ęw etio|ogiizakaień, głównieszpita|nych
epidemio|ogicznych
przyspa!.zajqcych
trudnościterapeutycznestanowiqbakterieGram-ujemne,a wśródnich

czynników

pateczkiEscherichiacoli.
nawet w obrębie tego
Escherichia coli charakteryzujesię dużq różnorodnościq;
samego gatunku moga być szczepy symbiotyczne,komensa|e|ub wysoce patogenne.
Przebieg zakaien wywotany patogennymi szczepami E.coli może mieć róiny przebieg
zakażeń.
do ciężkichuogó|nionych
od łagodnych
k|iniczny,
|stotnymprob|ememw |eczeniu zakazenjest sta|e narastajqcaopornośćbakterii na
bakteriina stosowaneantybiotykimoże
Stwierdzanaoporność
Iekiprzeciwdrobnoustrojowe.
być cechq natura|nqniektórychgatunkówbakterii|ub nabytaw wynikuzmian genomu, czy
wśród
narastanieantybiotykoodporności
mutacji. CzynnikiemWZmagajqcym
zachodzqcych

prowadzona terapia, W tym nadmierne stosowanie
bakterii jest często niewłaściwie
się opornych
antybiotyków, a to z ko|ei prowadzi do transmisji i rozprzestrzeniania
poważnyprob|emzastosowania
drobnoustrojów.Wszystkoto razem stanowiwspółcześnie
skutecznegoleczenia.
Cele pracy przedstawioneprzez Paniq mgr farm. M. Zdziebto obejmowatyocenę
aktywnościfosfomycynyin yitro wobec szczepów Escherichiacoli izo|owanychz moczu
tego antybiotykutakże
pacjentówz ostrymzapa|eniempęcherzamoczowegooraz działanie
W warunkach in vitro z ciprof|oksacynaWraz z wybranymi ekstraktami roślinnymi
stosowanymiw ZUM. Biorqcpod uwagę,iżotrzymanewynikibadań moga byćwykorzystane
w terapii zakazeń,należypodkreś|ić
, iż badany prob|emjest bardzo ważny nie tylko z
poznawczego, naukowego, a|e też praktycznegopunktu widzenia.Wyniki badań, które

dotyczq powyższego zagadnienia zrea|izowano W Katedrze i Zaktadzie MikrobioIogii
UniwersytetuMedycznegoW
z PracowniqDiagnostykiMikrobio|ogicznej
Farmaceutycznej
Lub|inie pod kierunkiem Pańi prof. Anny Malm. o doniosłościwyników badań
|icznepub|ikacjew
w kierowanejprzez Paniq Profesorjednostceświadczq
Wypracowanych
czasopismacho zasięgu międzynarodowymoraz Iiczne ich cytowania W Iiteraturze
światowej.
zawiera rozdzialy typowe dla dysertacji
Recenzowana rozprawa doktorska
,,Wnioski,,,
poznawczych: ,,Wstęp,,, ,,Ce|pracy,,
,,,Materiat i Metody,,,,,Wyniki,,,,,Dyskusja,,,
stosownychw
, Wykaz skrótów najczęściej
,,Summary,,i,,Bib|iografid,,,
,,Streszczenie,,,
pracy". Nie ma w rozprawie zwyczajowo zamieszczanego,,WykazuTabel" oraz ,,Wykazu
Rycin,,.Pracaobejmuje].0]-stron maszynopisui zawiera24 tabe|e( nie znajdujęw pracy,we
W tym 34
Tabe|ioznakowanejnr. 1.5); ff rycinyoraz LfL pozycjipiśmiennictwa,
,,Wstępnie,,
z ostatnich10
pozycjez ostatnich5 |at, co stanowi f8% ca|ości
, i 79 pozycjipiśmiennictwa
Z
|at co stanowi niemal 65 % przeglqduwykorzystanegoW dysertacji piśmiennictwa.
powyższego
wynika,iżprzeg|qdwiedzyw tym temaciezostatdokonanybardzostarannieze
zwróceniemuwagi na postęp nauki , który ma charakterciqgty.Ważnesq te prace,które

były pionierskiew tym temacie badawczymi nadatyda|szykierunekbadań, co skutkuje
postępemwiedzy.
W obszernVffi,W pierwszejczęści
,,Wstępie,,podzie|onymna trzy podrozdziaty,Autorka
przedstawiabardzo szczegótowocharakterystykęuropatogennychszczepowEscherichiocoli,
występowanie, chorobotwórczośćoraz szczegótowo ich udziat w zakażeniachuktadu
moczowego.W drugiej części,,Wstępu,,Autorka koncentrujesię na prob|emieterapii,
TowarzystwaUro|ogiiz 2o17r. opisujqcszczegółowo
zgodnie z za|eceniamiEuropejskiego
dobór |eczeniaza|eżnyod postaciklinicznejrozpoznania.Szczegótowoopisujestosowanie
antybiotyku - fosfomycyny. Ta część,,Wstępu,,zasługujena szczególne wyróżnienie.
Zawiera wyczerpujqce,wie|oaspektoweomówienie badanego antybiotyku : klasyfikację,
zakres dziatania,wskazania do stosowania w leczeniu zakaŻeń,mechanizm dziatania,
poziomów mo|eku|arnych.
z uwzg|ędnieniem
mechanizmyoporności
dziatanianiepożqdane,

jest stosowaniufitoterapiiw ZUM. To studiumbardzo
poświęcona
Trzeciaczęść
,,Wstępu,,
majqce
zostatyopisanesubstancjez surowcówroś|innych
ważnejwiedzy, gdzieszczegółowo
zastosowaniew stanach zapa|nychuktadu moczowego.To istotny/Wspomagajqcya może
okreś|onymrozpoznaniu.Zaprezentowana
nawet alternatywnykierunek |eczenia,w ściśle
pracy.
recenzowanej
w catości
wiedzadużo,,waży,,
we,,Wstępie,,
Ce|pracyzostatprzedstawionyW sposób bardzoczytelnyo czymjużnapisatampowyżej
przejrzystypodziat na ce| ogólny i cele
w mojej recenzji.Pomimo to, na|eżypodkreś|ić
szczegółowe, Wg których Autorka prowadzitabadania. Dotyczqone okreś|eniaczęstości
Występowaniaopornościna fosfomycynę, jak również zaproponowaniasktadu nowych
kompozycji ekstraktów roś|innychmajqcych dziatanie addycyjne Iub synergistycznew
odniesieniu do badanego antybiotykU oraz próba poznania korzystnych wtaściwości
antyoksydacyjnych wynikajqcychz fitoterapii.
W rozdziale ,,Materiati Metody,, Autorka opisuje szczegótowowykorzystanqpodczas
badań aparaturę a także identyfikację szczepów Escherichia coli, metody badań ich
wraż|iwościna same antybiotyki i w połqczeniuz wodnymi ekstraktamiroślinnymi.
wybranegok|inicznegoszczepuEscherichiacoli w obecności
Dokonujeoceny przeżywalności
fosfomycyny.Szczegótowoomawia metodykęotrzymywaniawodnych ekstraktówroś|innych
antyoksydacyjnycha także
wykorzystanychpodczas badań oraz ocenę ich wtaściwości
po|ifenoliw badanychekstraktach.Ta częśćbadań dotyczqcaoceny
catkowitejzawartości
antyoksydacyjnychi oznaczania zawartościpolifeno|i ekstraktów roślinnych
wtaściwości
zostałaprzez Doktorantkęwykonana w Katedrze i ZaktadzieFarmakognozjiUniwersytetu
( zostaty
zostatyzakupioneod ki|kufirm zie|arskich
Surowceroślinne
Medycznegow Lub|inie.
one szczegótowowymienionez nazwy W rozprawie)oraz pozyskaneze zbiorów ogrodu
przy Katedrzei Zak|adzieFarmakognozjiUM w Lub|inie.Do badań
Farmakognostycznego
użyto1.2wodnych ekstraktówroś|innych.
Materiat do badań stanowitotqcznie74 uropatogenneszczepyEscherichiacoli , spośród
których losowo wybrano 9 szczepów klinicznych wykazujqcychwartościnajmniejszego
stężeniahamujqcego(Mlc) w zakresie 1'-4mg/L fosfomycyny. Zostaty one pozyskanez
ko|ekcjiszczepów k|inicznychKatedry i ZakładuMikrobio|ogiiFarmaceutycznejUM w
Lub lin ie.
zgodniez opisem zastosowanychmetod
Wyniki badań poddano ana|iziestatystycznej
badawczych.Za istotniestatystycznieuznawanowartościp<0,05.
W rozdzia|e,,Wyniki,,Autorka przedstawiłabardzo doktadnq,wie|okierunkowq
ce|amipracy.
ana|izęuzyskanychwyników badań' Sq one zgodnez wytyczonymiwcześniej
badanychsubstancji
i bakteriostatycznych
stężeńbakteriobójczych
obejmujq ocenęminimalnych
byto
MBC fosfomycyny
żestężenie
wynikiwykazały,
Uzyskane
przeciwokreś|onym
drobnoustrojom.
efekt antybiotykuwobec
potwierdziłybakteriobójczy
zb|iżonedo wartościM|c, jednocześnie
badanychszczepów. Za niezwykleinteresujqcei bardzo ważnewskazujęna wyniki , które
różnych
coliw obecności
popuIacji
szczepuEscherichia
wybranego
przedstawiajq
zmianę|iczebności

popuIacji
badanego
zjawiskopowtórnegoWzrostuliczebności
stężeńantybiotyku.Zaobserwowano
w
istotneuważamwyniki badań zakresie
Za niezwyk|e
antybiotyku.
szczepuzależneod stężenia
jednocześnie
wodnegoekstrakturoś|innego
antybiotykui okreś|onego
interakcjipo zastosowaniu
z czteremaekstraktami,
fosfomycyny
wobecbadanegoszczepu'Efektaddycjiwykazanow połqczeniu
Wyniki
zieIanawłocioraz korzeniawi|żyny.
pokrzywy,Iiści
mqcznicyIekarskiej,
a mianowiciez Iiści
uprzednio
i sq podobnedo stosowanej
ciprof|oksacyny
badańdotyczqtakżemode|uz zastosowaniem
ziIustrowane
badań,zostatyszczegótowo
ekstraktami'Wyniki
z okreś|onymi
fosfomycyny
kombinacji
w postaci17 Tabeli jednejRycinY.
Autorka omawia prob|em|eczeniazakazeńuktadumoczowego,Wywotany
W ,,Dyskusji,,
głównieprzez uropatogenneszczepyEscherichiacoli z Wykorzystaniemantybiotyków,w tym
stosowanego
fosfomycynv oraz w potqczeniuz fitoterapiq.Ana|izie poddaje skuteczność
co jest szczegó|nieistotnew dobie narastajqcej
|eczeniau pacjentóww Po|scei na świecie,
We wnikliwej analizie dokonuje porównań wyników własnychw
antybiotykooporności.
piśmiennictwo
wykorzystaneW
kontekście światowejIiteratury, jak już podkreś|itam
obejmujqcqwiedzęz
przygotowaniu
niniejszejrozprawyw niemal65%stanowiwspółcześnie
zakresuostatnich10 lat.
aspekty
kończqcychrozprawęAutorka zwraca uwagę na najważniejsze
We ,,Wnioskach,,
pracy formutujqc trzy konstruktywnewnioski , będqce petnq odpowiedziq na wcześniej
zastugujekażdy wniosek z osobna, W
postawione ce|e. Na szczegó|nepodkreś|enie
praktycznegorozumieniaprob|emunarastajqcejopornościdrobnoustrojówna
kontekście
stosowaniaskojarzonejterapii w zakażeniachuktadu moczowego
antybiotyki,moż|iwości
wspomagania Ieczenia |ekami roś|innymipozyskanymiz określonych,
oraz możliwość
wodnych ekstraktów roślinnychtj.: |iścipokrzywy,|iścimqcznicy |ekarskiej,zie|a nawtoci,
korzeniawi|żyny.
Podsumowujqc, recenzowanadysertacjadoktorska stanowi oryginalne i bardzo
opracowaniezarówno pod wzg|ędempoznawczymjak i praktycznym.Posiada
wartościowe
wysokq wartośćmerytoryczna.Ty|ko celowana i racjonalna antybiotykoterapiawraz z
moż|iwościazastosowania fitoterapii może przyczynić się do ograniczenia zuzycia
kierunkiskutecznego|eczeniazakaień.
antybiotykówi nakreś|ić
Recenzowanarozprawęoceniam bardzo wysoko, spełniaona Wszystkiewymagania
stawiane rozprawom doktorskim.A powstałebłędy edytorskie nie umniejszajqwartości
pracy. W zwiqzku z powyższymmam zaszczytzwrócić się do PrzewodniczacegoRady ds'
Stopni Naukowych w dyscyplinienauk farmaceutycznychUniwersytetuMedycznegow
Lubliniez wnioskiemo dopuszczenie Pani mgr farm. MagdalenyKatarzyny Zdziebtodo
daIszychetapów przewodu doktorskiego.
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