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Recenzja rozprawy doktorskiej Mgr Katarzyny Król-Turmińskiej

pt. ,, Analiza fenotypowa ! molekularna

oporności na antybiotyki i wybranych cech

izolowanych z górnych dróg oddechowych".

najczęściej występujących mechanizmów

wirulencji szczepów Moraxello catarrhalis

Moraxella catarrhalis, wraz z Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae,

nalezy do bakterii najczęściej kolonizujących drogi oddechowe ludzi. Przez wiele lat
traktowano ją jako drobnoustrój o niewielkim potencjale chorobotworczYm lub

saprofityczny. Jednak badania prowadzone w ostatnich dekadach wykazały , Że M. cotarrhqlis
może odpowiadać za liczne zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Do

najczęstszych nalezą zapalenie ucha środkowego, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej
choroby ptuc, zapalenie zatok, płuc i oskrzeli. Są równiez doniesienia o wywoływaniu przez

ten drobnoustrój zakaŻen inwazyjnych oraz zakażen szpitalnych. Powszechnie uwaza się, że

M. cotqrrholis jest wrazliwa na antybiotyki. Trzeba jednak podkreślić bardzo szeroko
rozpowszechnioną oporność na penicyliny, wynikającą z produkcji beta-laktamaz oraz
naturalną oporność na trimetoprim. Nalezy równiez podkreślić, że w porównaniu z innymi
drobnoustrojami odpowiedzialnymi za zakaŻenia dróg oddechowych i stan nosicielstwa
M. catarrholls jest wciąż słabo poznana, zwłaszcza W naszym kraju' Dlatego, w mojej opinii,
wybór tematu rozprawy doktorskiej jest wysoce zasadny i wpisuje się w tematykę w tym
zakresie na świecie'

Przedstawiona do oceny Rozprawa ma układ typowy i liczy ]-4B stron. Wprowadzenie
zawarte jest na 30 stronach, a jego podział na rozdzia|y i podrozdziały znacząco ułatwia
czytanie i pozwala prześledzić wybór tematów do omówienia przez Doktorantkę. W dwóch
pierwszych rozdziałach wprowadzenia opisano taksonomię M. cotarrhalis, uwzględniając w
niej kolejne zmiany nazw i pozycji taksonomicznych, cechy właściwe dla rodzaju, historię
odkrycia i badań, występowanie, cechy biochemiczne oraz warunki hodowli i metody
wykorzystywane w identyfikacji gatunku' Niejasne są stwierdzenia Doktorantki dotyczące
interakcji genetycznych markera oporności na streptomycynę z co najmniej jednym,

ustanowionym szczepem z rodziny Moroxellaceoe (str. 8) oraz ,,Subpopulacja ta jest również
zdolna do naturalnej transformacji, podczas której często dochodzi do rekombinacji
homologicznej, co w konsekwencji zmniejsza różnorodność genetyczną gatunku na drodze
selekcji klonalnej" (str. 9).

Kolejny, obszerny rozdział, dotyczy znaczenia klinicznego M. catarrholls' Dokładnie
i ciekawie opisano w nim zakażenia u dzieci, w tym ostre zapalenie ucha środkowego, ostre

bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, zapalenie płuc oraz

zakażenia u dorosłych, takie jak zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

i zapalenie płuc. Podkreślono objawy zakażeń oraz rolę M. catarrholls jako Waznego czynnika



etiologicznego. omówiono również zakaŻenia szpitalne wywoływane przez M. catarrhalis,

występujące głównie w oddziatach gdzie leczy się choroby układu oddechowego i czynniki

ryzyka sprzyjające tym zakazeniom. Na końcu tego rozdziału opisano znaczenie kolonizacji

M. catarrhalls; podkreślono zależność częstości jej występowania od wieku gospodarza, pór

roku i czynników ryzyka. Pisząc o zapaleniach płuc u dzieci Doktorantka wymienia bakterie

najczęściej izolowane od dzieci z typowym zapaleniem płuc zaczynając od S' aureus,

następnie S. pneumoniae, H. influenzae i M. catarrholls (str. L6-I7). Właściwsze wydaje się

wymienienie na pierwszym miejscu S. pneumoniae. Pewnym skrótem myślowym jest w
mojej opinii twierdzenie, powtarzające się zresztą W dyskusji, Że czynnikiem ryzyka

kolonizacji M. catarrhalis są m.in. przebyte szczepienia, zwłaszcza przeciwko pneumokokom

(str. 21, dyskusja str. 98). Nie mogłam odnaleźć tej informacji w przytoczonych pozycjach

piśmiennictwa.

Kolejny fragment wprowadzenia obejmuje omówienie mechanizmów patogenezy,

adhezji, inwazji, tworzenia biofilmu, unikania działania układu dopełniacza, pobierania jonów

Żelaza, wyodrębnionych w podrozdziały oraz opis najważniejszych czynników wirulencji. Nie

jest dla mnie jasne, co Doktorantka miała na myśli pisząc, że ,,Adhezia ''....odgrywa rolę w

unikaniu działania dopełniacza" (str. ŻŻ).

Wprowadzenie obejmuje równiez ciekawy opis badań nad szczepionką przeciw

M. catarrhalls, z którego wynika, Że przysz|a szczepionka wobec M. catarrholls powinna być

poliwalentna. Opisano liczne, potencjalne cele szczepionkowe.

ostatnia część wprowadzenia zawiera opis lekooporności M' catarrholis' Najbardziej

szczegółowo, Wraz z mechanizmami oporności przedstawiono oporność na penicylinę i jej

rozpowszechnienie. Wspomniano o naturalnej oporności tych bakterii na trimetoprim, ale

też na wysoką wrażliwość na kotrimoksazol, tj. połączenie trimetorpimu z

sulfametoksazolem.

opisy zawarte We wprowadzeniu są teoretycznym wprowadzeniem do części

eksperymentalnej, ponieważ charakterystyka wybranych cech wirulencji i mechanizmów

oporności M' catarrhalis stanowi główny cel Rozprawy'

Cel główny pracy wraz z celami szczegółowymi są przedstawione przejrzyście. Cel

główny obejmuje charakterystykę klinicznych szczepów M. catarrholĘ pochodzących od

chorych z objawami zakazenia górnych dróg oddechowych, ze szczegolnym uwzględnieniem

analizy fenotypowej i molekularnej mechanizmów lekooporności oraz ocenę występowania

wybranych genów wirulencji. W punktach zamieszczono pięć celów szczegółowych. Jedyne

moje zastrzeżenie co do celów szczegółowych dotyczy faktu, że oznaczanie Mlc

zaplanowano jedynie dla szczepóW opornych i średniowrażliwych w metodzie dyfuzyjno-

krążkowej.

Materiał i metody zamieszczono na Ż4 stronach. opisy metod hodowlanych,

identyfikacji gatunkowej, oznaczania lekowrażliwości, przeprowadzanych reakcji PcR



i multiplex PCR są szczegółowe i możliwe do odtworzenia. W mojej opinii, niektóre opisy

wykonywania gotowych testów, jeśli nie wprowadzano modyfikacji własnych, mozna było

pominąć, np. barwienie metodą Grama, test BC, test APl NH, test oksydazę itp., powołując

się na instrukcję producenta'

Natomiast opis dotyczący pobierania materiatu mógłby być dokładniejszy. Nie wynika z

niego, że od kazdego pacjenta, od którego szczepy zakwalifikowano do badania pobierano

zarówno Wymaz z nosa jak i z gardła. Można to zakładać dopiero po przeczytaniu wniosku

nr 3. Brakuje też informacji czy badane były wszystkie izolaty M. catarrholls zebrane w

Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w

badanym okresie, ile ogólnie pobrano wymazów z nosa i gardła w latach 2oI3-20t5 i z ilu

z nich wyhodowano H. influenzoe i S. pneumoniae (jeśli takie badania są prowadzone W

Zakładzie)? W tabelach z wykazami starterów (str. 43 i dalej) zamiast stwierdzenia ,,startery

genów kodujących ..." właściwiej byłoby użyć sformułowania startery do wykrywania genów

kod u jących...

Wyniki Rozprawy przedstawiono na 3]- stronach, w 7 podrozdziałach' Zawierają one

opisy, szczegółowe tabele, ryciny i zdjęcia. Przedstawiono ogólną charakterystykę osób, od

których wyizolowano badane szczepy M. catarrholls pod względem wieku, płci i miejsca

zamieszkania w poszczególnych latach. Napisano, ze częstość izolacji M. catarrhalis wzrastała

w kolejnych latach badania (str' 0ł). W mojej opinii, na podstawie przedstawionych wyników

nie mozna tego stwierdzić, ponieważ nie wiadomo ile ogólnie badań było pobieranych'

Mozna jedynie stwierdzić, ze w badanej kolekcji najwięcej izolatów pochodziło z roku ŻoI5,

następnie Ż01'4, a najmniej z2013.

Bardzo krótko opisano wyniki badań biochemicznych izolatów. osobiście zabrakło mi

opisu wyników badań z krążkami ,,BC", poniewaz wyniki te były niekiedy przez

mikrobiologów określane jako dyskusyjne.

Następnie Doktorantka opisała dokładnie wyniki występowania genów kodujących

wybrane czynniki wirulencji. Potwierdzono przynależność wszystkich 168 izolatów do

gatunku M. catarrholis (obecność genu copB). U ponad 95% izolatow wykryto gen hag/mid,

uspA1' i /osA (przynależność do serotypu lipooligosacharydoWego A)' Gen uspA2 był obecny u

85% izolatów. Na podstawie testu cefinazowego okazało się, że ponad 98% izolatów

wytwarza beta-laktamazy; jedynie dwa izolaty miały wynik ujemny w tym teście.

Następnie dokładnie opisano, przedstawiono graficznie i w tabelach wyniki oznaczania

lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową dla wszystkich izolatów. Wśród badanych

izolatów ponad 82% było wrażliwych na wszystkie badane leki przeciwbakteryjne. oporność

na tetracyklinę stwierdzono u Lo,7I% izolatów, a średnią wrazliwość u t3,09%. opis ze

strony 70, mówiący o jednoczesnej oporności wobec kilku substancji przeciwbakteryjnych

dotyczy 6 izolatów, chociaż w nawiasie podano numery dziewięciu z nich, podobnie jak w

tabeli XVll (str. 71). Wg mnie w tabeli XVll dla szczepu L18 wpisano wyniki oznaczania



wrażliwości na moksifloksacynę metodą gradientowo-dyfuzyjną (ze str. 75), ale już nie dla

szczepu nr 54. oporność na kwas nalidyksowy, lewofloksacynę i moksifloksacynę wykazało

odpowiednio 4,7%o, L,8%0 i t,8% izolatów' Trzy izolaty (L,B%} były oporne na amoksycylinę z

kwasem klawulanowym, dwa na kotrimoksazol ijeden na erytromycynę. Nie mogłam znaleźć

w literaturze doniesień na temat szczepów M' catarrholls opornych na amoksycylinę z

kwasem klawulanowym. Wg mnie oporność tych trzech izolatów należałoby potwierdzić

metodą referencyjną i W razie jej potwierdzenia, podjąć próbę identyfikacji mechanizmu

odpowiedzialnego za tę oporność.

Dla 48 izolatów niewrazliwych na tetracyklinę i opornych na którykolwiek z badanych

fluorochinolonów zastosowano dodatkowo metodę gradientowo-dyfuzyjną (Etest, MlC test

Strip). oporność i średnia wrażliwość na tetracyklinę zostały potwierdzone, natomiast dla

dwóch izolatów otrzymano wyniki odmienne od metody dyfuzyjno-krązkowej; izolaty

wrazliwe na moksifloksacynę przY oznaczaniu tą ostatnią metodą okazały się oporne przy

oznaczaniu MlC. Przy takich rozbieżnościach, dobrze byłoby zweryfikować lekowrażliwość

całej grupy badanej.

W dalszej części wyników opisano Występowanie w badanych izolatach M. catorrhalis

genów kodujących oporność na tetracykliny oraz mutacji w genach 1vrazY i topoizimerazy lV.

Stwierdzono, że występowanie genu tefB warunkowało wyższe wartości MlC u czterech

izolatów. Analiza sekwencji genów gyrA, gyrB, parC i parE, związanych z opornością na

fluorochinolony wykazała, obecność mutacji warunkujących zarówno substytucje W

sekwencjach aminokwasowych (poza parC), )ak i mutacji cichych. W tym fragmencie

Rozprawy znajduje się kilka nieścisłych sformułowań, które wynikają zapewne

z przejęzyczenia lub chęci uogólnienia, a mianowicie:

. ,,otrzymane W wyniku sekwencjonowania dane porównywano z prawidłowymi

sekwencjami tych genów Wzorcowego szczepu..." (np. str 77, ale tez przy opisie

pozostałych genów). Sekwencje z wykrytymi mutacjami są równiez prawidłowe;

należałoby raczej użyć sformułowania: z sekwencjami genów dzikiego szczepu lub z

sekwencjami genów szczepu wrażliwego na dany antybiotyk.

o "'..wystQpiło B mutacji cichych (substytucja pojedynćzego nukleotydu).'." (np. str, 78

ale też w dalszych opisach). Zastosowany zapis w nawiasie może sugerować, że

mutacja cicha dotyczy podstawienia pojedynczego nukleotydu, kiedy najważniejsza jest

informacja, że mutacja cicha polega na takiej substytucji w sekwencji nukleotydowej,

która nie powoduje zmian sekwencji aminokwasowej.

Nie rozumiem opisu zamieszczonego na stronie 9L, dotyczącego ograniczeń metody

sekwencjonowania i niemożności określenia rodzaju mutacji tylko w przypadku genu

porE, kiedy dla innych genów było to mozliwe.

Dyskusję Rozprawy zamieszczono na ].4 stronach' Rozpoczyna się opisem o zakażeniach

układu oddechowego, należących do najczęściej występujących chorób infekcyjnych i



trudnościach związanych z ustaleniem etiologii zakażenia, związanymi z faktem, że

najczęstsze czynniki etiologiczne tych zakaŻen są jednocześnie często odpowiedzialne za stan

nosicielstwa. Doktorantka podkreśla, co ważne, że celem pracy nie było ustalenie etiologii

zakażenia lecz charakterystyka szczepów M. catarrholis. Następnie Doktorantka krytycznie

porównuje wyniki uzyskane w Rozprawie z wynikami otrzymanymi przez innych autorów:

częstość izolacji M. cotorrholls ogółem i w zależności od wieku, rodzaju pobranego materiatu,

sezonowość występowania, występowanie czynników zjadliwości, rozpowszechnienie

oporności na wybrane leki przeciwbakteryjne i ich mechanizmy oporności

Wg mnie na str. 96 znajduje się nie do końca uprawniony wniosek, ze wyniki pracy

Doktorantki są zgodne z danymi prezentowanymi przez innych w zakresie wysokiego odsetka

izolacji M. catarrhalis w populacji dziecięcej' Na podstawie uzyskanych wyników nie sposób

tego stwierdzić; wiadomo jedynie, że w badanej grupie wysoki odsetek izolatów pochodził

od dzieci. Nie wiemy jednak ile dzieci i dorosłych ogółem przebadano.

ogólnie dyskusja jest spójna, dobrze napisana. Miejscami, niepotrzebnie Doktorantka

powtarza wyniki, podając przykładowo nie tylko odsetki opornych izolatów, ale zakresy

wartości Mlc (str. 1'oŻ). Brakuje wg mnie komentarza na temat rożnic w wynikach

otrzymanych różnymi metodami, dyfuzyjno-krążkową i ilościową. Należałoby je potwierdzić

metodą referencyjną tj. mikrorozcieńczeń w bulionie, najlepiej dla wszystkich badanych

izolatów. Doktorantka podkreśla jednak, że badanie ilościowe tylko izolatów opornych jest

ograniczeniem Rozprawy. W przypadku oporności na tetracykinę Doktorantka wspomina o

izolatach, u których nie stwierdzono przewidywanych mechanizmów oporności na ten

antybiotyk i konieczności dalszych badań. Nie czyni tego jednak w przypadku trzech izolatów

opornych na fluorochinolony, dla których nie wykazano zmian w sekwencji aminokwasowej

biatek związanych z opornością na fluorochinolony.

Rozprawa kończy się dwunastoma wnioskami. Większość z nich jest w mojej opinii

trafna i dobrze sformułowana. Jednak na podstawie przedstawionych wyników, nie zgadzam

się ze sformułowaniem dwóch pierwszych wniosków. Doktorantka powinna raczej napisać o

większej liczbie/odsetku izolatów pochodzących od dzieci w badanej grupie niż o wyższym

odsetku izolacji od dzieci w porównaniu z dorosłymi. l podobnie w przypadku wniosku

drugiego; zamiast stwierdzenia, Że częstość izolacji wzrastała w kolejnych latach, powinno

być raczej, że więcej izolatów pochodziło z poźniejszych lat badania.

Przedstawione wnioski wskazują, że postawione cele Rozprawy zostały zrealizowane.

Na zakończenie przedstawiono streszczenia w języku polskim i angielskim oraz bogaty spis

piśmiennictwa, obejm ujący ŻIt pozycji, uwzględniający również najnowsze publikacje.

W streszczeniu na str' L43 w zdaniu ,,PrzynaleŻność serotypową na podstawie

lipooligosacharydu ustalono '.." należałoby dodać: Przynależność serotypową na podstawie

różnic w budowie lipooligosacharydu ustalono'..



ogólnie, Rozprawa sprawia wrażenie starannie przygotowanej, pomimo licznych

literówek, Źle sformułowanego zdania na str. 74, stosowanych zamiennie wyrazów liczba i

ilość. Przy cytowaniu prac innych autorów może lepiej byłoby nie wymieniać tak często ich
nazwisk, a w zamian podawać informację np. W badaniu czeskich autorów lub czeskim,
poniewaz trudno zastosować właściwą formę nie znając płci pierwszego autora (np.

Zemlickova).

W podsumowaniu pragnę podkreślić aktualność i wagę podjętego w Rozprawie

tematu, który ma Wazne znaczenie kliniczne oraz jasne przedstawienie celów badawczych'

Doktorantka wykazała się znajomością tematu i metod, które pozwoliły Jej na realizację
postawionych celów. Uzyskane wyniki zostały przedstawione czytelnie i przedyskutowane.

Uchybienia językowe, literówki i skróty myślowe wymagają poprawy, ale nie umniejszają
jakości merytorycznej Rozprawy.

Rozprawa doktorska Mgr Katarzyny Król_Turmińskiej pt. ,,Analiza fenotypowa i

molekuIarna najczęśclej występujących mechanizmów oporności na antybiotyki i

wybranych cech wirulencji szczepów Moraxella catarrholis izoIowanych z górnych dróg

oddechowych", spełnia wymogi stawiane tego typu rozprawom i dlatego wnoszę do

Wysokiej Rady ll Wydziału Lekarskiego z oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, o dopuszczenie Mgr Katarzyny Król-Turmińskiej do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
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