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Warszawa, dn. 12.12.2016
Ocena rozprawy doktorskiej
w dziedzinie - nauka o zdrowiu
mgr Małgorzaty Michalskiej-Szymaszek
pt. ,,Fenotypowa i molekularna charakterystyka szczepów Escherichia coli oL57 izolowanych z
wód powierzchniowych"
Enterokrwotoczne pałeczki jelitowe Escherichia coli (ang. EHEc), patogeny przenoszone
poprzez wodę, są czynnikiem wywołującym poważne choroby u ludzi jak: krwawe biegunki,
perforacja i krwawienie z okrężnicy oraz, w wielu wypadkach kończący się śmiercią,zespół

hemolityczno-mocznicowy. Pomimo występowania szczepów E. coli o serotypie aI57
przewodzie pokarmowym przeżuwaczy W niewielkiej liczbie oraz krótkiego okresu nosicielstwa
i siewstwa istnieje duże ryzyko dla zdrowia ludzi z uwagi na mozliwośc zanieczyszczenia tymi
szczepami produktów spożywczych jak iwody. Zwiększone ryzyko zakażeń tymi bakteriami jest
)wiązane z niską dawkę infekcyjną oraz z długim okresem utrzymywania się tych bakterii
w środowisku. Ze względu na łatwośćtransmisji tych bakterii od zwierząt, środowiska do
człowieka za pośrednictwem żywnościi wody istotne jest monitorowanie ich obecności oraz
dokładne poznanie mechanizmu plastycznościgenomu tych bakterii w zależnościod warunków
środowiska w jakim przebywają. Analiza fenotypowa i genotypowa a zwlaszcza obecnośćgenów
warunkujących patogennośćjest Ważna dla określenia stanu zagrożenia dla ludzi. W Polsce nie
prowadzi się rutynowo takich badań.

W ocenianej rozprawie doktorskiej mgr Małgorzata Michalska-Szymaszek badała częstość
Występowania, w wodach powierzchniowych, szczepów E. coli oI57 oraz przeprowadziła

charakterystykę fenotypową i genotypową izolatów. Badała obecnośćgenu eaeA,
zlokalizowanego W obrębie chromosomowej wyspy patogenności LEE, kodującego adhezyjne
białko intyminę. Z innych determinant patogenności analizowała obecnośćplazmidowego genu

a

oraz genów stxl i stxz zlokalizowanych w obrębie sekwencji
profagowych i odpowiedzialnych za produkcję toksyn Shiga Stx1 i Stx2. Warte podkreśleniajest
badanie przezywalności izolatów W środowisku wodnym oraz wpływ zmieniającej się
temperatury na obecnośćantygenu somatycznego ot57, czynników wirulencjijak i na zdolność
fermentacji D-sorbitolu, która jest czynnikiem różnicującym bakterie E. coli 0157 od E. coli

hlyA kodującego hemolizynę

wchodzących w skład komensalnej mikroflory.

Praca ma klasyczny układ, typowy dla rozpraw doktorskich z obszaru nauk o zdrowiu;
obejmuje 9]" stron maszynopisu, zawiera następujące rozdziały: Wstęp, cel, materiały i metody,
wyniki, dyskusję, wnioski oraz piśmiennictwo. Zamieszczono również streszczenie oraz spisy
rysunków, fotografii itabel a takze spis publikacji i doniesień zjazdowych doktorantki.

Charakterystykę chorobotwórczych szczepów E coli ze szczególnym uwzględnieniem
szczepów enterokrwotocznych wraz z omówieniem procesu patogenezy, czynników wirulencji
objawów klinicznych i metod leczenia Doktorantka zawarła we Wstępie ocenianej rozprawy.
Przedstawiła w nim również metody wykrywania i identyfikacji patogennych E. coliw próbach
środowiskowych, przykłady epidemii wywołanych przez E. coli oL57 rozpowszechnianych
poprzez wodę oraz działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka infekcji
enterokrwotocznymi szczepami E. coli' Uważam, że informacje zamieszczone we Wstępie są
wystarczające, choć nie wyczerpują W pełni poruszanej tematyki. Warto poszerzyć Wstęp
o rozdział dotyczący charakterystyki genomu E coli oL57 co przYczYni się do zrozumienia
plastycznościgenomu tych bakterii (jest mała wzmianka o tym w dyskusji na str. 67).
Za swoje główne zadania badawcze mgr Małgorzata Michalska-Szymaszek podała ocenę

częstości występowania W wodach powierzchniowych szczepów E. coli oI57 oraz ich
charakterystykę fenotypową i genotypową. Autorka postawił sobie jeszcze jedno zadanie zbadanie wpływu temperatury na ich przeżywalnośćw środowisku wodnym, na obecność
antygenu somatycznego oL57, Występowanie czynników wirulencji oraz zdolnośćfermentacji
D-sorbitolu. Według Doktorantki wyniki otrzymanych badań powinny się przyczynić do
dopracowania uregulowań prawnych w zakresie oceny jakości wód w kąpieliskach.

Zdecydowanie w tej częścipracy powinna zostać sformułowana hipoteza badawcza,
której brak. Dopiero potem powinny zostać określone zadania badawcze zaprojektowane
w celu weryfikacji tej hipotezy, które uważam za prawidłowe i naukowo uzasadnione.

Do realizacji badań Doktorantka wykorzystała analizy biochemiczne w kierunku E. coli
c^757, typowanie serologiczne, amplifikację PCR, oraz typowe metody mikrobiologiczne jak
badanie przeżywalności, zdolnoścido fermentacji sorbitolu, zdolnoścido tworzenia biofilmu
oraz rozdziały elektroforetyczne SDS -PAGE przy określaniu profilu lipopolisacharydowego
(LPs). Zdecydowanym błędem metodycznym jest brak potwierdzenia poprawności
zamplifikowanych produktów PCR za pomocą sekwencjonowania (zwłaszcza, że amplifikacja
PCR była przeprowadzona tylko dla 6 izolatów, po 5 genów w każdym). Na jakiej podstawie
zatem Doktorantka dokonywała interpretacji wyników? Moim zdaniem Doktorantka mogła
również zaplanować badanie wrażliwościna antybiotyki i chemioterapeutyki klasyczną metodę
dyfuzyjno-krążkową a następnie dokonać interpretacji wyników (szczep wrażliwy, oporny)
stosując kryteria Europejskiego Komitetu ds. oznaczania Lekowrażliwości,zw|aszcza, że badanie

to dotyczyło by tylko 6 znalezionych szczepów E. coli oL57. Uzyskane wyniki mogłyby się
przyczynic do pełniejszego oszacowania zagrożenia wynikającego z możliwościzakażenia tymi
szczepami.

W wyniku przeprowadzonych analiz mgr Małgorzata Michalska-Szymaszek wykryła tylko
w 4% badanych próbek wód powierzchniowych obecnośćszczepów E. coli c^157 ' Próbki zostały
pobrane w okresie od maja do października w latach 2oo7-2ol0 na terenie województwa
świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. W sumie pobrano 150 próbek: 27 probek z rzek, 43
z jezior,60 ze zbiorników wodnych w pobliżu pastwisk, 15 z dzikich stawów oraz 5 ze studni
przydomowych. Niestety Doktorantka nie podaje czy izolacja była prowadzona od razu po
pobraniu próbek czy próby były zamrażane a potem analizowane. Brakuje tez uzasadnienia

Wyboru lokalizacji do poboru prób, moze bowiem wydawać się, że lepszym miejscem byłoby np.

województwo warm ińsko-mazu rskie'
W 6 zbiornikach wodnych na 150 z próbek wody Doktorantka wyizolowała szczepy E. coli
oI57, były to: dziki staw zasiedlany przez ptactwo wodne i zbiorniki wodne w poblizu pastwisk
dla bydła i jak nadmienia Autorka zbiorniki te są wykorzystywane do kąpieli przez tamtejszą
ludnośćoraz mogą być stale zanieczyszczane odchodami pasącego się w pobliżu bydła. Szkoda,
ze nie izolowano bakterii również z osadów, gdzie jak wiadomo z danych literaturowych
dochodzi do nagromadzenia różnych grup mikroorganizmów' lzolaty zostały oznaczone jako

E' coli oL57 SW4, 52, s3, 54, s5 i D a wyniki prowadzonych badań były analizowane wobec
szczepu klinicznego E. coli oI57 K, który posiadat wszystkie cechy metaboliczne oraz geny
typowe dla szczepów werotoksycznych. Badane szczepy wykazały dodatnią reakcję z surowicą
anty - ot57, profil LPS - forma S, obecnośćgenu eaeA. lzolaty roŻniły się od szczepu

Wzorcowego brakiem genów hlyA, stx1, stxz. Do dalszych badań wykorzystano tylko dwa szczepy
SW4 i D, co Doktorantka tłumaczy mniejszą stabilnością i przezywalnościąpozostałych 4
szczepów. W wybranych szczepach Autorka stwierdziła obecność genu rfbE6157 WdfUhkującego
syntezę cukru wchodzącego w skład jednostki antygenu somatycznego o, obecnego w formie S
LPS' Rozumiem, że tylko na podstawie obecności prążka w żelu agarozowym po rozdziale

elektroforetycznym na właściwejwysokości względem uzytego markera DNA, choć na
załączonych fotografiach taki marker nie został pokazany (w metodach też brak na ten temat
informacji). Jak pisałam już przy omawianiu metodyki badawczej, brak potwierdzenia obecności

Właściwegogenu poprzez sekwencjonowania

a potem analizy

bioinformatycznej

z wykorzystaniem dostępnych baz zdeponowanych sekwencji nukleotydowych np' GenBank.
lnterpretacja wyników tylko na podstawie obecnościprązka w żelu nie jest w pełni właściwa.

W celu

zbadania wpływu środowiska wodnego na przeżywalność,wybrane cechy
fenotypowe i genotypowe badanych izolatów przeprowadzono szereg eksperymentów przy
zmiennych parametrach: temperatury (5 i 25 oC) i czasu inkubacji' Do badań wykorzystano
wodę pobraną ze zbiornika wodnego i poddano autoklawowaniu co wydaje się nie do końca
właściwe,jeżeli Autorka chciała badać wpływ naturalnego środowiskawodnego, co zresztą
sama podkreśla w Dyskusji. Rozumiem, że w ten sposób Doktorantka chciała pozbyć się
organizmów żywych w wykorzystanej wodzie, ale jednocześnie też wpłynęłana wiele innych
parametrów tej wody' Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że badane szczepy generalnie
przeżywają dłużej w wodzie o temp. 5 oC a izolaty z wód powierzchniowych o 10 tygodni dłużej
w porównaniu ze szczepem klinicznym. To ciekawa informacja ale nie została skomentowana
przez Doktorantkę. Mam też w tym miejscu uwagę dotyczącą liczby powtórzeń zastosowanych
do tych badań, brak takiej informacji zarówno w metodach jak i przy omawianiu wyników. Na
Rys. 1 i 2 (str. 41-) brak uśrednionych wyników i odchyleń standardowych, co jest standardem
przv prezentacji tego typu analiz i co nie pozwala na właściwewyciągnięcie wniosku co do
istotności zaobserwowanych różnic lub ich braku.

Przeprowadzone badania wybranych cech fenotypowych i genotypowych wykazały
zdolnośćdo zmiennościtych cech po inkubacji w środowiskuwodnym niezależnie od
temperatury. Zmiennośćdotyczyła: zdolności do fermentacji sorbitolu pochodnych szczepu

klinicznego E. coli 0157 (której szczep wyjściowy nie posiadał); brak antygenu o].57 we
wszystkich pochodnych klonach izolatów oraz W połowie pochodnych szczepu klinicznego; brak
genów hlyA, stx1lub stx2 w ponad połowie klonów szczepu klinicznego. To bardzo cenne wyniki!
W tym miejscu Doktorantka pisze o zmianie 'ekspresji cech' (str' 48) a zapewne miała na myśli
ekspresję genów, ale przecież nie badała tu poziomu ekspresjitylko obecnośćdanego genu' Nie
do końca jest też dla mnie zrozumiałe jak te wynik mogłyby wpłynąć na, jak pisze Doktorantka,
prawidłową identyfikację szczepów z grupy serologicznej o157.
Kolejnym doświadczeniem była analiza przeżywalnościizolatóW oraz szczepu klinicznego
i jego klonów zdolnych do fermentacji sorbitolu W podłozu bogatym TsB W różnych
temperaturach: 5, 25,36,4Li 44 oC' Uzyskane wyniki świadcząo większej tolerancji na wyższą

temperaturę 44 "c szczepów zdolnych do fermentacji sorbitolu. To cenna obserwacja, która
może mieć znaczenie przy identyfikacji E. coli0L57 w wodach powierzchniowych. Mam tu taką
samą uwagę jak wyżej, odnoszącą się. do liczby powtórzeń, danych uśrednionych i odchyleń
standardowych a więc dotyczącą istotności przedstawionych wyników. Nie zgadzam się też
zbardzo ogólnym stwierdzeniem/sugestią Autorki (str. so) o wspólnej regulacji genów hlyA, stx1
i stxz w kontekście jak pisze 'pojawiania się' reakcji fermentacji sorbitolu zwłaszcza, Że
wymienione geny mają zupełnie inną lokalizację.

W dalszej częścipracy Doktorantka analizowała profile elektroforetyczne LPS izolatów
iszczepu kontrolnego oraz ich pochodnych oraz szczepu referencyjnego E. coliOI5T:H7.
W izolacie SW4 oraz w szczepie klinicznym i ich pochodnych nie stwierdzono obecności pasma
wysokocząsteczkoweeo (LPS l). Poza jednym szczepem otrzymane wyniki potwierdziły te
uzyskane wcześniejdla obecnościgenu rfbEorsr'
z wody

ostatnim etapem badań była analiza zdolności tworzenia biofilmu na płytkach
mikrotitracyjnych. Przestawione wyniki nie są jednak zgodne z opisaną metodyką, która
zakłada odczyt w spektrofotometrze gęstości optycznej przed rozpoczęciem barwienia fioletem

krystalicznym komórek zaadherowanych przy długościfali 620 nm i po tym etapie przy długości
fali 570 nm. Natomiast jako wynik prezentowany jest iloraz oD przy 595 nm/550 nm, który jak
głosi podpis pod Rys. 5 'odzwierciedla ilośćbakterii planktonicznych do zaadherowanych'. Na

podstawie tak uzyskanych wyników Doktorantka nie zaobserwowała korelacji między danym
morfotypem LPS a zdolnościądo adhezji do powierzchni abiotycznej_ polistyrenu.
Najbardziej, moim zdaniem, wartościową częściąrozprawy doktorskiej jest Dyskusja.
Bardzo pozytywnie oceniam sposób prowadzenia dyskusji wyników własnych w porównaniu

z

wynikami innych badaczy. obrazuje on dojrzałośćjako badacza oraz szeroką wiedzę
Doktorantki na ten temat i swobodę poruszania się w omawianych zagadnieniach, popartą

resztą cytowaniem ponad 100 pozycji piśmiennictwa.

ocenianą rozprawę kończy 5 wniosków, które są właściwiepodsumowaniem oraz
krótkie podsumowanie, w który zamieszczono główne wnioski. Są one uzasadnione w oparciu
o uzyskane wyniki i ich dyskusję. Do głównych obserwacji i wniosków ocenianej rozprawy Wg
mnie możn a zaliczyc:1. Szczepy wyizolowane z próbek wód powierzchniowych mają inne cechy
fenotypowe i genotypowe niż werotoksyczny szczep kliniczny; 2. Bakterie E. coli0157 są zdolne
do przezywania w wodzie przez wiele miesięcy; 3. Zdolnośćdo fermentacji sorbitolu nie jest

zależna od temperatury;4. Nie wykryto zależnościmiedzytypem LPS a zdolnościądo tworzenia
biofilmu na powierzchni polistyrenu; 5. Warunki środowiskowe modelują zarówno fenotyp jak

i

genotyp, co jest zdolnością przystosowania się bakterii do zmieniających się warunków.
Dotyczy to głównie genów zlokalizowanych na ruchomych elementach genetycznych co z kolei
ma wpływ na plastycznośćgenomu; 5. Zaobserwowano, że jedna cecha pozostaje bez zmian _
obecnośćgenu eaeA kodującego białko adhezyjne _ intyminę co zważywszy na chromosomową
lokalizację genu może świadczyć,że białko to jest równiez niezbędne do adhezji do innych
powierzchni niz komórki eukariotyczne.
Z obowiązku Recenzenta nadmieniam, że Doktoranta nie uniknęła błędów redakcyjnych,
stylistycznych oraz niefortunnych sformułowań. Wymieniam tylko przykłady a szczegółowy
wykaz przekazę Doktorantce. Tabela na str.

L7 ,

2L i 35 ma taki sam

n

umer -1, co nie jest zgodne

ze spisem tabel; tabele na str. Ż8 i 3Ż nie zostały ponumerowane; na fotografii 6 str. 53
pomylone oznaczenie dla ściezki nr IL, obecne tzw. znaki sieroce, w wielu przypadkach
powinno być uzyte słowo 'liczba' zamiast 'ilość'np. na str. 10 jest 'ilośćbakterii spada o 3
logarytmy' a powinno być liczba..'; zamiast chromosom alnaf -y, należy używać
'chromosomowa/-y; na str. 15 jest użyte sformułowanie ,użyźnianiepodłożybakteriologicznych
przez dodatek antybiotyków' a powinno być 'wzbogacenie'. Wykazane błędy nie mają jednak
wpływu na wartośćmerytoryczną ocenianej rozprawy doktorskiej.
Wniosek końcowy:
Podsumowując, przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr Małgorzaty
Michalskiej-Szymaszek jest samodzielną, całkowicie oryginalną pracą na dobrym poziomie

naukowym. Wybór tematyki pracy/ postawione cele badawcze i w większóści przypadków
sposób ich realizacji nie budzą zastrzeżeń. Pomimo wykazach błędów zwłaszcza w sposobie
przedstawienia częściwyników stwierdzam, że Doktorantka wykazał się dużą wiedzą,
nowoczesnym Warsztatem laboratoryjnym oraz umiejętnością krytycznej analizy wyników.
Podjęcie przedstawionych w ocenianej rozprawie badań uważam za uzasadnione i ważne z
punktu widzenia ryzyka zakażeniami szczepami E' coli oL57 przenoszonymi poprzez wody
powierzchniowe, a zwłaszcza wykazanie zmiennościfenotypowej i genotypowej tych szczepów
w zależnościod warunków środowiskowych.

W

z tym

do Wysokiej Rady

Narodowego lnstytutu Zdrowia
Pub!icznego - Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczenie Pani mgr Małgorzaty MichalskieSzymaszek do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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