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Recenzja rozprawy doktorskiej

Lek. wet. .Iulii Kgsik-Maliszewskiej
,,Ocena rozprzestrzen ienia zakailefi w i rusem

Schmallenberg (SBV) w populacji przeZuwaczy domowych,
wolno Zyj4cych orazw wektorze owadzim w Polsce"

Wirus Schmallenberg (SBV) nale?y do rodziny Orthobunyavirus,. Wywolywanaptzez
niego choroba wystqpuje na calym Swiecie i jest przyczynq znacznych strat ekonomicznych w

hodowli bydla. Szacuje sig, 2e czqstoSi wystgpowanra zwrerz4t serologiczme dodatnich dla
wirusa w populacj

i bydla mo2e wynosii nawet 60Yo, dlatego wszelkie

badania poSwigcone

zaka?eniom SBV, mechanizmom chorobotworczoSci oraz drogom szerzenra siE wirusa
Brydajq sig

byi w pelni

uzasadnione.

W

prz,estranej

do oceny pracy doktorskiej lek. wet. Julia

Kgsik-Maliszewska

przedstawila wyniki badah poSwigconych ocenie rozprzestrzenienia siE zakaAen na tle wirusa
Schmallenberg (SBV) w populacj i przeZuwaczy domowych, wolno Zyjqcych oraz w wektorze

owadzim

w Polsce. Praca

sklada sig aL

zostal.a przygotowana

w formie cyklu publikacyjnego, na kt6ry

8 artykulow, opublikowanych w

czasopismach znajduj4cych sig na liScie

filadelfijskiej.

Uklad redakcyjny ocenianej dysertacji odpowiada wymogom stawianym pracom

w tym: wykaz publikacji
wstgp, cel pracy, mater.aly i metody, om6wienie,

naukowym. Liczy ona 164 strony wydruku komputerowego,
skladaj4cych sig na cykl, wykaz skr6t6w,

wnioski, podsumowanie, streszczenie

w jgzyku polskim i

angielskim, piSmiennictwo i

publikacj e rczprawy doktorskiej.

Przygotowana zostala

w

postaci cyklu,

8

publikac.li wieloautorskich

wsp6lczynniku IF (sumaryczny IF:14,061), Prgc z artykul6w wchodz4cych

opublikowano

w czasopismach

wysokim

w sklad

pracy

zagranicznych: Transboundary and Emerging Diseases,

Comparative Immunolology, Microbiolo
Diseases, Viruses,

o

gy

and Infectious Diseases, Journal

of

Wildlife

Virus Genes, natomiast trzy w czasopismach krajowych: Journal of

Veterinary Research, Polish Journal of Veterinary Science oraz Medycyna Weterynaryjna.

i

naukowego

duzym znaczen:n ekonomicznym,

stanowi4cej

Praca porusza interesuj4ce zagadnienia zarowno

punktu widzenia. Dotyczy choroby

o

z

praktycznego,

jak

zagro2enie dla hodowli bydla na Swiecie. Fakt, rz mimo podjgtych szerokich pr6b opanowania

ognisk choroby Schmallenberg, w dalszym ci4gu jest ona notowana na calym Swiecie, w tym

w Polsce, stanowi wystarczajEcy I
Decyzjg

o realizacji

uzasadniony powod podjqcia przez Doktorantkg badari.

przedstawionych

w pracy badai podjgla Ona z peln4

SwiadomoSci4

spodziewanych trudnoici zwlaszcza zwr1zanych z nakladem pracy oraz interpretacjq znacznej

iloSci wynikow badafr serologicznych, molekularnych, filogenetycznych ale

i z nadziej4 2e

wyniki przeprowadzonych badah przyczynrE sig do lepszej charakterystyki szczep6w wirusa
wystgpuj4cego

w Polsce oraz i lepszego poznanra sytuacji epidemiologicznej choroby w

naszym kraju.
Na uwagg zasluguje ogrom materialu, jakr przebadala Doktorantka prowadzqc badania

zarSwno

na surowicy (pobieranej zar6wno od zwterz4t gospodarskich, jak

nasieniu, owadach, jak

i

dzikich),

i tkankach poronionych plodow. Doktorat jest bardzo rozbudowany i

w mojej ocenie przeprowadzeme samych badari serologicznych byloby wystarczaj4ce do tego,
by Doktorantka mogla ubiegai sig o stopiefr naukowy doktora.

Dotychczasowe opracowania dotyczqce wirusa Schmallenberg odnosz4

sig w

wigkszoSci do prewalencji zakazeri tym patogenem w populacji bydla. Dlatego teL badania

Doktorantki nale?y uznac za nowatorskie, przyczyniajEce do lepszego poznania choroby i jej

czynnika etiologicznego, zwLaszcza w aspekcie charakterystyki molekularnej polskich
szczep6w SBV.

W tym

kontekScie podjgcie przez

lek.

wet. Julig

Kgsik-Maliszewsk4 badari

dotycz4cych zagadnieh zaprezentowanych w ty'tule pracy naleZy uznac za trafne
uzasadnione zar6wno w aspekcie poznawczym,

i w pelni

jak i praktycznym.

Pracq rczpoczyna. spis treSci, v,rykaz skr6t6w

i

wstgp. Wstgp liczy

Doktorantka przedstawila w nim opis wirusa Schmallenberg

i

4

strony,

historig choroby przez niego

wywolywanej, odnosz4c sig do obecnej sytuacji eptzootycznej choroby Schmallenberg w
Europie.

Ta

czgfic pracy wskazuje na dobr4 znajomoSi przez Doktorantkg badanej tematyki.

CaloS6 wstgpu jest tak napisana, 2e uzasadnia celowoSi prowadzenia zaproponowanych przez

Doktorantkg badan

r

pozwala na sformulowanie ich ostatecznego celu, kt6ry logicznie

wyplywa zprzedstawionego we wstgpie opisu.

Zakladanymi celami podjgtych przez Doktorantkg badan
rczprzestrzenienia zakaaen SBV u przeAuwaczy domowych

byly: okreSlenie

w Polsce na podstawie

badan

serologicznych bydta, owiec oraz koz, ocena populacji zwierzqt wolno Zyjqcych, jako
potencjalnego rezewuaru SBV

w

Polsce, ocena obecnoSci SBV

w

nasieniu buhaj6w w

Polsce, okreSlenie rozprzestrzenienia SBV w kuczmanach odlawianych w ramach krajowego

monitoringu entomologicznego ibadah wlasnych, okreSlenie zmiennoSci genetycznej wirusa

Schmallenberg

w

Polsce. Wszystkie one zostaly zreahzowane,

a wyniki zostaly

przedstawione w oSmiu publikacj ach.

W artykule pierwszym ,,Schmallenberg virus in Poland endemic or re-emerging? A six-year
s'erosurvey. (2021) Kgsik-Maliszewska J., Collins 4.A., nota J., Blanco-Penedo L, Larska M.;

Transboundary and Emerging Diseases 68, 2188- 2198,

drugim.' "Potential use of

hematological and acute phase protein parameters in the diagnosis of acute Schmallenberg

virus infection in experimentally infected calves". (2019) Kgsik-Maliszewska J.,PomorskaMdl M,, Collins ,i,, 8., Rola J., Larska M.; Comparative Immunolology, Miuobiology and
Infectious Diseases 64, 146-152, i 6smym "Epizootiologiawirusa Schmallenbergw Polsce".

(2016) Kgsik-Maliszewska J., Larska M., Zmudziriski J.F.; Medycyna Weterynaryjna 72(5),
275-280 Doktorantka okre6lala rczprzesftzenienia zaka\eh SBV u prze2uwaczy domowych w
Polsce na podstawie badafr serologicznych, SpoSr6d 22 tysigcy przebadanych przeZuwaczy

domowych, az 37,5yo reagowalo serododatnio, przy czym. prewalencja wystgpowania
przeciwcial dla SBV wahaLa sig
Wojewodztwem
interesuj4cym

z

poszczegolnych latach obserwacji

o najwylszej seroprewalencji (61%) bylo

od 30 do

u

sig SBV w kraju

40%.

podkarpackie, Bardzo

punktu widzenie epidemiologii choroby osi4gniEciem bylo

dynamiki rczprzestrzeniania
seroprewalencji

w

okreSlenie

na cykliczny wzrost
rndykatorowych i przeZuwaczy

wskazuj4ce

przeZuwaczy gospodarskich, zwierzqt

wolnozyj4cych co 3-4 Iata, Nalezy przypuszcza1, 2e wzrost ten byl zwrqzany z naturalnymi

zakaleniami, gdyZ

w Polsce nie bytry prowadzone szczepienia

przeciw SBV. Ponadto

Doktorantka wykazal.a, 2e cieplejsze wiosny oraz jesienie, r wyZsza wilgotnoSi wiosn4 oraz
p62nym latem orazbyly istotnie zwrqzane z seroprewalencj4 SBV, co jesl zwrqzane zwrgkszq
aktywnoSci4 wektora choroby.

Bardzo istotnym efektem tej czgSci badaf bylo opracowanie wytycznych dotycz4cych
prowadzenia monitoringu postepidemicznego SBV, kt6ry wg Doktorantki rekomenduje sig

prowadzii w grupie zwierzqt indykatorowych, jalowek w wieku od 6 do 12 miesigcy. Probki
do badan powinny by6 pobierane po kahdym sezonie aktywnoSci kuczman6w od zwierzqtwe

wszystkich woj ew6dztwach.
W pracach: " Epidemiology of Schmallenberg virus in European bison (Bison bonasus)

in Poland". (2018) Kgsik-Maliszewska J., Krzysiak M.K., Grochowska M,, Lechowski
Chase C., Larska

L.,

M.; Journal of Wildlife Diseases 54(2), 272-282, r'.'oWele Polish wild boar

exposed to Schmallenberg virus?" (2017) Kgsik-Maliszewska J., Jablonski A., Larska M.;

Journal of Veterinary Research 61, l5l-1.f5, lek. wet. Julia Kgsik

-

Maliszewska dokonala

oceny populacji zwrerzql wolno Zyjqcych, jako potencjalnego rezerwuaru SBV

w

Polsce.

Doktorantka Wkaza\a, 2e ntekt6re gatunki zwierzqt dzikoZyjqcych jak jeleniowate, czy
aubry na okreslonych terenach mog4 prawdopodobnie stanowii tezerwuar wirusa dla zwrenqt

gospodarskich o czym Swiadczy wysoki odsetek serologicznie dodatnich dla SBV osobnik6w,

W populacji zubrow bytro to 73,2yo zwterz4t, w populacji jeleniowatych 40% osobnik6w.
SpoSr6d badanych zwierzqt dziko?yjqcych najnrlszy odsetek osobnik6w,

u

kt6rych w

surowicy wykryto przecrwciala dla SBV stanowitry dziki (ok 1%), co wskazuje, rL ten
gatunek nie stanowr rezerwuaru

sylwatycznym,

U

i nie odgrywa znaczqcej roli w kr4Zeniu SBV w

zubr6w, podobnie jak

u

Srodowisku

zwieruqt gospodarskich obserwowano

wystgpowanie cyklicznych wzrost6w odsetka zwrerzqt serologicznie dodatnich podczas
s

ezon6w w zmo Zone go lct 1zenia wirus
Pi4ta praca

z

a.

cykhr sktradaj4cego sig na doktorat ,,Detection of Schmallenberg virus

RNA in bull semen in Poland". (2016) Kgsik-Maliszewska J.,Larska M.; Polish Journal of
Veterinary Science 19(3), 655-657, dotyczy badafi nad wykrywaniem obecnoSci SBV w

komercyjnym nasieniu buhaj6w. Autorka przebadaLa 131 probek nasienia, spoSr6d ktorych
slabo dodatni wynik dla SBV uzyskala dla siedmiu z nich. Wyniki te jednoznacznie nie
wskazuj4, czy nasienre mole byc 2r6dlem zakalenia SBV, aczkolwiek sugeruj4, rL nale?y
wzi4c pod uwagg mozliwoSi szerzenia sig infekcji takLe drog4 plciow4. Dlatego teL, aby
zapobtec ewentualnej transmisji zakalenia w ten spos6b, wydaje siE, koniecznym poddawanie
nasienia buhajow badaniom molekularnym na obecnoSi SBV.

Prace: "Epidemiology of Schmallenberg virus in European bison (Bison bonasus) in

Poland". (2018) Kgsik-Maliszewska J,, Krzysiak M.K., Grochowska M., Lechowski L., Chase
C., Larska M.; Journal

of

of lltildlife Diseases 54(2), 272-282 oraz "Post-Epidemic Distribution

Schmallenberg virus

in

Culicoides arbovirus vectors

Maliszewska J., Larska M,, Collins

nad wystgpowaniem SBV

w

i.8.,

in Poland", (2019)

Kgsik-

Rola J.; Viruses 11(5), 447, odnoszqsiE do badari

kuczmanach odlawianych

w

ramach krajowego monitoringu

entomologicznego

i

badari wlasnych. Owady pozyskiwano

z

trzech fiZnych Srodowisk: z

pobliZa ob6r zwierz4t gospodarskich, z zagrody 2ubr6w oraz z wngtrza ob6r.

W pierwszym Srodowisku odlowiono og6lem trzy miliony

czterysta tysigcy sztuk

w 24 lokalizacjach na terenie calego kraju. Owady pulowano, a poSr6d

kuczman6w

5478

przygotowanych pul, 66 (1,2%) dalo wynik SBV RNA dodatni. Istotnym osi4gnigciem tej
czgSci badari

bylo wykazanie obecnoSci materialu genetycznego nie tylko w organizmie samic

rolnych gatunk6w Culicoides, lecz takAe po raz pierwszy u samc6w, co mohe wskazywad
takhe na ich rolg

w szerzeniu sig zakahen.

CzgstotliwoSi wystgpowania SBV w populacji kuczman6w pochodz4cych z zagrody
2ubr6w byLa znacznie ni2sza, anizeli w owadach odlawianych

bydla (maksymalnie

3%o

z pobhla ob6r hodowlanych

pul owad6w), natomiast w organizmie ladnego z kuczmanow

w okresie zimowym we wngtrzu ob6r nie wykryto materialu genetycznego
wirusa, co Swradczy, 2e aktywnoSi Culicoides wewn4trz ob6r w zimie jest bardzo
pochwyconych

ograniczona

i ryzyko nowych infekcji przy

udziale kuczman6w

jest znikome,

a

przezimowanie SBV w populacji wektora molebyc zwiqzane raczej z obecnoSci4 uSpionego
wirus a w

po

staci ach mlo do ci anych kuc

zman6w zakahony ch trans owari alni

e.

Kolejny artykul wchodz4cy w sklad cyklu publikacji: ,,Comparison of Schmallenberg

virus sequences isolated from mammal host qnd arthropod vector". (2018) KgsikMaliszewska J,, Antos A., Rola J. Larska M.; Virus Genes 54(6),792-803, dotyczy badari nad
zmiennoSciq genelyczn4 wirusa Schmallenberg w Polsce. Doktorantka analizowatra sekwencje
gen6w z surowicy bydla: sekwencjg segmentu S, segmentu M, segmentu

hyper-zmiennego fragmentu (HVR) segmentu

M z materialu

L oraz2 sekwencje

pochodzqcego

z

srLrowrcy, z

tkanek plod6w owczych oraz z pul kuczman6w (w tym przypadku analizowano dodatkowo 7
sekwencji glikoproteiny N

i 5 sekwencji glikoproteiny C), Anahza polskich oraz europejskich

sekwencji izolowanych

od

prze2uwaczy potwierdzila wysok4 stabilnoSi genetycznq

S oraz L; natomiast segment M zawrerajqcy zmienn4 genetyczne domeng
glikoproteiny C (HVR) byl najbardziej zmienny. Glikoproteina ta moLe stanowid czynnik
wirulencji i odpowiada zahamowanie odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Na uwagg
segment6w

zasluguje fakt, rL wszystkie sekwencje uzyskane w badaniach wlasnych zostaly wprowadzone
do internetowej bazy danych GenBank, a dodatkowo fragmenty genomu SBV wyizolowanego

od

owad6w

byly pierwszymi tego rodzaju w bazie, co

prowadzony ch przez Doktorantkg badan.

Swiadczy

o

oryginalnoSci

w cyklu publikacji pozwolily Jej na
wyci4gnigcie u2 l0 wniosk6w. Wniosek nr 1 i 2 powinny zostaf poL4czone w jeden,
Wyniki opublikowane przez Doktorantkg

podobnie jak wnioski 9

i

10.

Nie sposob nie zgodzi| sig z Doktorantk4, ze przeprowadzone przez Ni4 badania nad
wirusem Schmallenberg pozwolily na uzyskanie zbioru unikalnych

wynik6w dotycz4cych rozprzestrzenienia
jednoczeSnie pozwalaj1

i

i

Swiata

charakterystyki tego nowego patogenu,

na rewizjg dotychczasowych

monitoringu SBV w kraju

w skali kraju i

i

a

opracowania nowych wytycznych

na Swiecie. Maj4 wigc takze obok wartoSci naukowej, wartoSi

praktyczn4.

Reasumuj4c stwierdzam, ze przedstawione

w

pracy zagadntenia stanowi4 walne

uzupelnienie dotychczasowej wiedzy dotyczqcej wirusa Schmallenberg zwlaszcza
szerokopojgtej epidemiologii zakaLeh przez niego wywolywanych. Prezentowane przez

Doktorantkg badania zawierajq elementy nowatorskie, zostaly wykonane metodycznie
poprawnie, a wyniki badari majq

&ie

znaczenie poznaweze.

OczywiScie szezegolowa analiza rozprawy ujawnia pewne niedoci4gnigcia, czy
niekonsekwencje, maj4 one jednak

w wigkszoSci

charakter blgdow edytorskich,

a

nie

merytorycznych.

- Streszczenie w jgzyku polskim i angielskim powinno znale26 sig na pocz4tku pracy, a nie
dopiero po podsumowaniu jako Rozdzial IX

-. W tekst doktoratu niepotrzebnre zostal wkomponowany rozdziaL V. ,,Materialy i metody"
Informacje w tym wzglgdzie zwarte s4 w artykulach wchodzqcych w cykl publikacyjny i nie
ma potrzeby ich powtarzania.

- W tekScie pracy naleLy unikai sformulowania ,,wirus SBV" (np. na stronie m 22). SBV jest

skr6tem pochodz4cym

od

,,Schmallenberg virus", dlatego umreszczante ptzed skr6tem

polskiego slowa ,,wirus" brzmi trochg jak ,,maslo ma5lane".
- Tytul opublikowanej pracy ,,Epidemiology of Schmallenberg virus in European bison (Bison
bonasus) in Poland" nie odzwierciedla wynikow badafl prezentowanych

w mej przez autor6w.

Wynika z niego, tL autorzy anahzowali sytuacjg epidemiologrcznq zakaIeh SBV w populacji

zubr6w, podczas gdy faktycznie przeprowadzih takhe badania dotycz1ce wirusa u
jeleniowatych oraz w populacji kuczman6w. Zdajg sobie sparwQ, ze zar^)t ten adresowany
powinien

byi w mniejszym stopniu do Doktorantki, a w wigkszym do redakcji

Journal of

Wildlife Diseases, niemniej jednak jest to swojego rodzaju wskaz6wka dla Doktorantki, aby

w

ptzyszLoici baczniejsz4 uwagE poSwiEcala wiaSciwemu przypisywaniu tytulu do prac

naukowych, kt6re bgdzie publikowaia
Przedstawione uwagi maj4 w wigkszoSci charakter porz4dkowy i nie wplywaj4 napozytywnq
oceng rozprawy. Doktorantka wlo?yla wiele pracy

w wykonanie badari, wywr4zuj4c sig w

pelnr z zadan okreSlonych w celach badawczych.

W konkluzji stwierdzam, 2e praca doktorska pt.: "Ocen^ (ozprzestrzenienia zakaLeft
wirusem Schmallenberg (SBV)

w populacji

przeiLuwaczy domowych, wolno Zyj4cych

oraz w wektorze owadzim w Polsce" odpowiada warunkom okreSlonym w art, 13 ustawy z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki, dlatego przedkladam Wysokiej Radzie Naukowej Panstwowego Instytutu
Weterynaryjnego-Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach wniosek o dopuszczente
lek. wet. Julii Kgsik-Maliszewskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego. JednoczeSnie

w zwi1zku z tym, t2 pracajest nowatorska dotyczy bardzo aktualnego problemu w hodowli
bydla, a zaprezentowane w niej wyniki maj4 szansg

byi

szeroko cytowanymi, (co po czgSci

juLma miejsce) wnioskujg o wyrolmenie ocenianej rozprawy doktorskiej stosowan4 nagrodg
Dyrektora PIW-PIB w Pulawach.
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