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REcENzJA
, rozprawy doktorskiej Pani mgr Edfi Ciebień, pt.

"Charakterystyka mikrobioĘ ukladu oddechowego u pacjentów z rakiem płuca"

Współcześnie, w dobie spadku odporności populacji ludzkiej i wzrostu chorób nowotworowych,

pomimo'podeJrńowania wielu działań zapobiegawczych w skali globalnej, a także dzięki rozwojowi

wiedzy na temat znaczenia mikrobiomu w fizjologii i w chorobach nieinfekcyjnych wybór podjętego

tematu badawczego przez Panią mgr Edytę Cieleń, aczkolwiek trudnego jest słuszny.

Przekazana mi do recenzji rozprawa doktorska, licząca 188 stron, ma t|powy układ dla tego

rodzaju prac. Rozdziały rozmieszczone są w logicznej kolejności. Piśmiennictwo liczy 153 pozycje.

Rozprawę wzbogaca 45 rycin, 39 tabel, wykaz ważniejszych skrótów. Ponadto jest dołączony formularz

świadomej zgody pacjenta, ankieta dla pacjenta oraz zgoda komisji bioetycznej na prowadzenie badań.

pani mgr Edyta Ciebień we Wstępie w logicznym porządku wprowadza czytającego w istotę

podjętego tematu badawczego. lnformacje przedstawione w tej częŚci są ze sobą spójne, jak i z

tematem rozpraWy.

Doktorantka postawiła, jako główny cel badań określenie wpływu choroby nowotworowej oraz

zastosowanej chemioterapii na mikrobiotę gardła i nosogardzieli u pacjentów z rakiem płuca. W

ramach tego celu postanowiła scharakteryzować pacjentów z rakiem płuc w porównaniu z osobami

zdrowymi w oparciu o uzyskane odpowiedzi w opracowanej ankiecie z uwzględnieniem czynników

ryzyka związanych z podatnością na chorobę nowotworową, następnie określić dla tych dwóch grup

skład mikrobioty gardła i nosogardzieli, ocenić cechy fenotypowe i genotypowe wybranych bakterii i

grzybów izolowanych od osób chorych izdrowych.

Badania mikrobiologiczne prowadzono w latach 20L8-2O2O u 44 chorych z rakiem płuca w dniu

przyjęcia przed rozpoczęciem chemioterapii, podczas kolejnych hospitalizacji w zależności od etapu

terapii i stanu zdrowia oraz u 49 osób zdrowych. W jaki sposób pobierano materiał z górnych dróg

oddechowych? Czy jednokrotne pobieranie materiału do badań od osób zdrowych było wystarczające

do prowadzonych ocen?

Doktorantka prowadziła badania mikrobiologiczne w kierunku bakterii tlenowych i

beztlenowych oraz grzybów stosując klasyczne metody wykorzystywane w medycznych laboratoriach
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z zakresu biologii molekularnej, w tym spektometrięmikrobiologicznych oraz nowoczesne metody

mas, PcR.

Czy do hodowli grzybów wystarczą 24 godziny inkubacji, by ujawnić ich wzrost? Dlaczego

oceniano antybiotykowrażliwość metodą automatyczną i krążkowo-dyfuzyjną? W opisie metod nie

dostrzegłam, jalde szczepy wzorcowe stosowano do tej oceny w celu uwiarygodnienia wyników badań?

Olaczego n19 oceniano antybiotykowrażliwości grzybom?

Osoby badane przydzielono do trzech grup wiekowych: do 45 lat, 46-60 i powyżej 60 r.ż. Jak

wiek mógł wpłynąć na uzyskane wyniki?

Doktorantka analizuje wyniki badań własnych uwzględniając różne zależności. Wykazała

istotne statystycznie różnice pomiędzy grupą chorych z rakiem płuc a osobami zdrowymiw odniesieniu

do palenia papierosów i biernego narażenia na dym tytoniowy, wieku, przyjmowania anĘbiotyków i

sterydów, występowania w rodzinach chorób nowotworowych oraz współistniejących.

Stwierdziła, że wystąpienie raka płuc w ustalonych grupach wiekowych chorych wzrastało z

wiekiem i wynosiło odpowiednio, L2, 46 i 84Yo. W grupie chorych na raka płuc i osób zdrowych nie

wykazała znaczących różnic w liczbie gatunków drobnoustrojów kolonizujących badane powierzchnie

układu oddechowego. Wykazała, że chemioterapia w grupie badanych nie wpływa istotnie na zmiany

jakoŚciowe w składzie mikrobioĘ górnych dróg oddechowych większości badanych gatunków bakterii

i grzybów. Jedynie znamienne statystycznie różnice w mikrobiocie gardła pomiędzy poszczególnymi

cyklami chemioterapii stwierdziła w odniesieniu do pałeczek Aggregatibacter spp. lnnym cennym

osiągnięciem jest wykazanie w nosogardzieli pacjentów z rakiem płuc rzadszego występowania

paleczek z rzędu Enterobacterales, pałeczek niefermentujących i ziarenkowcow Staphylococcus spp.

oraz w wymazie z gardła Staphylococcus spp. Doktorantka nie informuje o wyhodowaniu z

uwzględnionych próbek materiału klinicznego bakterii z rodzaju Streptococcus, Neisseria oraz bakterii

beztlenowych.

Doktorantka wykazuje znajomość podjętej tematyki badawczej. Dyskusja wyników badań

własnych jest napisana w sposób przemyślany i dojrzaĘ. Doktorantka wnikliwie, logicznie analizuje

wynikiwłasnych badań w kontekście wyników przedstawionych przez innych autorów.

Język i styl rozprawy jest poprawny, jednak Autorka pracy winna popracować nad jego

doskonaleniem, gdyż posługuje się nieprawidłowymi określeniami, np. ,,..literatura podaje..",
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,,..Morgagni przedstawił istotne stwierdzenie, w którym mówił..", ,,..badacze opracowywali teorie,

które mówiĘ..", ,,..mikrobiota pokarmowa..", ,,..mikrobiota oddechowa..", ,,,.połowa grupy badanej..",

,,..obok pałeczek..". Drobnoustroje nie ,,..syntetyzują..", ale wytwarzają, Jest też ,,..omówiono

przypade.." zar.niast opisano przypadek, ,,..opieki zdrowotnej.." zamiast ochrony zdrowia,

,,..lekowrażliwość.." zamiast antybiotywrażliwość,,,..obserwuje się.." zamiast stwierdza czy notuje się.

CoŚ co jest policzalne jest liczbą a nie ilością. W pracach naukowych wartości powyżej 4 należy pisać

jako cyfry. Wartościprocentowe należy przedstawiać z jednym miejscem po przecinku, a nie z dwoma

bądŹ w ogóle, i też nie po kropce, jak jest w pracy. Nie należy obliczać wartości procentowych dla

pojedynczych wartości liczbowych. Czy Enterobacterales, Pasteurellaceoe to nazwy rodzaju, rodziny

czy rzędu? Czy płyn Lugola i 90% etanol są barwnikami? Czy krążki do oceny antybiotykowrażliwości są

,,..nasycone antybiotykami i chemioterapeutykaml.."? Czy bakterie mogą być,,..twórcami biofilmu.."?

Na podstawie otrzymanych wyników, Autorka przedstawiła 7 wniosków, które są odpowiedzią

na postawione cele badawcze. Jednak wymagają one udoskonalenia, gdyż znaczna ich część

sformułowana jest jako wyniki.

Doktorantka wykazuje znajomość piśmiennictwa w swojej dziedzinie zainteresowań.

Uzyskane przez Doktorantkę wynikiwnoszą ważne myśli do dalszych badań. Rozprawa stanowi

logiczny cykl przeprowadzonych eksperymentów, co było dużym wyzwaniem. Na podkreślenie

zasługuje przejrzysty sposób opisu przeprowadzonych eksperymentów i dokumentacja w postaci rycin

i tabel.

Podsumowując ocenę stwierdzam, że opiniowana rozprawa doktorska stanowi ważne -

zarówno z poznawczego, jak i utylitarnego punktu widzenia - zagadnienie naukowe; dostarcza

wyników, które powinny być wzbogacone w przyszłościo przeprowadzenie badań na większej liczbie

osób badanych i większej liczbie próbek materiału klinicznego; mogą być wykorzystane w rozwoju

innych modeli. Oceniana praca zawiera także istotne praktyczne wskazówkidotyczące najważniejszych

zjawisk itrendów w obszarze dotyczącym badań nad mikrobiotą u chorych z nowotworem. Poczynione

w recenzji uwagi krytyczne i zauważone ,,usterki" nie obniżają ogólnej oceny pracy, która jest

pozytywna. UwaŻam zatem, że rozprawa Pani mgr Edyty Ciebień spełnia warunkistawiane pracom na

stopień doktora w Świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stąd,

wnioskuję do Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych o dopuszczenie pani

mgr Edyty Ciebień do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

pd.*lń.


