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OCENA 

rozprawy doktorskiej lek. wet. Eweliny Czyzewskiej-Dors pt. „Epidemiologia zakazen 
ukladu oddechowego swiii oraz przydatnosc profili serologicznych w ich diagnostyce i 

zwalczaniu" 
wykonanej pod kierunkiem Pana prof, dr hab. h.c. Zygmunta Pejsaka 

w Zakladzie Chorob Swin Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu 
Badawczego 

Podstaw? formaln^ recenzji stanowi pismo Przewodnicz^cego Komisji Doktorskiej 
Rady Naukowej Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego Instytutu 
Badawczego w Pulawach prof, dr hab. Dariusza Bednarka z dnia 29. 09. 2015 r. powohijqce 
si? na uchwal? Rady Naukowej Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego 
Instytutu Badawczego w Pulawach z dnia 18. 09. 2013 r. 

W hodowli wielkostadnej roznych gatunkow zwierz^t istotny problem epizootyczny 
stanowi^ syndromy chorobowe. Jednq z podstawowych gal?zi polskiego rolnictwa jest 
hodowla trzody chlewnej. Wzrost poglowia swin, intensyfikacja hodowli i zwi^zane z ni^ 
duze zag?szczenie oraz cz?ste przemieszczanie zwierz^t sprzyjaj^ rozprzestrzenianiu zakazen 
wirusowych i bakteryjnych. Za glown^ przyczyn? strat ekonomicznych producentow swin na 
calym swiecie obecnie uwazane sq choroby ukladu oddechowego. Jedn^ z najwazniejszych z 
ekonomicznego punktu widzenia chorob jest zespol zaburzeh oddechowych swin (PRDC). 
Wedlug dost?pnych danych syndrom ten jest giown^ przyczyn^ upadkow prosi^t 
odsadzonych, warchlakow i tucznikow. Wieloczynnikowa etiologia schorzenia wi^ze si? z 
roznorodnosci^ jej przebiegu ksztahowanego zarowno przez drobnoustroje, jak i czynniki 
srodowiskowe zmuszaj^c do indywidualnego post?powania w zaleznosci od sytuacji 
panuj^cej w danej fermie. 

Wprawdzie niektore z patogenow odpowiedzialnych za PRDC mogq samodzielnie 
wywolywac choroby, lecz najcz?sciej syndrom ten jest spowodowany interakcj^ lub 
dzialaniem synergistycznym zarowno wirusowych, jak i bakteryjnych czynnikow 
chorobotworczych. Nasilenie choroby moze bye w duzym stopniu modyfikowane przez 
okreslone warunki srodowiskowe lub systemy zarzqdzania dan^ ferm^. Cz?sc drobnoustrojow 
powoduj^cych zakazenia ukladu oddechowego u swin dodatkowo wykazuje dzialanie 
immunosupresyjne sprzyjaj^ce wyst?powaniu zakazen wtomych oraz ma wptyw na 
pogorszenie wynikow leczenia i immunoprofilaktyki. W zwiqzku z tym, mimo dost?pnosci 
roznych szczepionek i chemioterapeutykow przeciwbakteryjnych obserwuje si? ciqgly wzrost 
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cz?stosci wyst?powania mieszanych zakazen ukladu oddechowego u swin. Sytuacja taka 
wymusza poszukiwanie dokladniejszych i skuteczniejszych sposobow rozpoznawanie, 
zwalczania i zapobiegania zakazeniom drobnoustrojami odpowiedzialnymi za choroby ukladu 
oddechowego wyst^puj^ce w produkcji wielkotowarowej swin. Dlatego tez podj?cie przez 
lek. wet. Ewelin? Czyzewsk^-Dors badah nad epidemiologic zakazen ukladu oddechowego u 
swin oraz przydatnosciq profili serologicznych w ich diagnostyce i zwalczaniu jest w pelni 
uzasadnione. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska o ukladzie typowym dla tego rodzaju 
opracowan liczy 141 stron. Sklada si? z 9 rozdzialow takich jak Wst?p, Cel pracy. Material i 
metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Streszczenia w j?zykach polskim i angielskim oraz 
Pismiennictwo. Dysertacja zawiera 29 rycin i 28 tabel. 

We wst?pie poprzedzonym wykazem stosowanych skrotow, obejmuj^cym 23 strony 
Doktorantka szczegolowo opisala znaczenie zakazen mieszanych ukladu oddechowego swin i 
wyszczegolnila przyczyny narastania problemu. Nast?pnie, w sposob wyczerpujqcy okreslila i 
opisala czynniki etiologiczne wirusowe i bakteryjne, pierwotne i wtome mieszanych zakazen 
ukladu oddechowego swin oraz czynniki srodowiskowe. W osobnych podrozdzialach zostaiy 
opisane objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne, laboratoryjne metody 
diagnostyczne, leczenie oraz zwalczanie zakazen mieszanych ukladu oddechowego. 
Dodatkowo, w logiczny sposob, opisane zostaly profile serologiczne, przekrojowy i ci^gly, 
jako przydatne narz?dzie diagnostyczne oparte o wyniki testow serologicznych. Wst?p 
dowodzi bardzo dobrej znajomosci badanej problematyki i pismiennictwa oraz uzasadnia 
celowosc podj?tych badah. 

W rozdziale zatytulowanym „Cel pracy" lek. wet. Ewelina Czyzewska-Dors 
przedstawila w pi?ciu punktach jasno sformulowane cele: 

1. okreslenie cz?stosci wyst?powania zakazen ukladu oddechowego w stadach swin 
w kraju na podstawie badan serologicznych, bakteriologicznych i molekulamych 

2. ustalenie wplywu wielkosci stada i systemu zarzqdzania na cz?stosc wyst?powania 
zakazen ukladu oddechowego 

3. dokonanie analizy wplywu zastosowanej metody diagnostycznej na wyniki oceny 
sytuacji epidemiologicznej stada na modelu zakazen App i Hps 

4. porownanie skutkow jednoczesnego zakazenia swin PRRSV i PCV2 w stadach 
szczepionych i nieszczepionych przeciwko PCV2 

5. ocena przydatnosci profili serologicznych w diagnostyce i zwalczaniu chorob 
ukladu oddechowego. 

W rozdziale „Material i metody", licz^cym 15 stron, Doktorantka scharakteryzowala 
kryteria, na podstawie ktorych do udzialu w badaniach zakwalifikowanych zostalo 140 stad, 
wymienila rodzaj i sposoby pobierania materiahi do badah, ktory stanowily 1680 wymazow z 
nosa, 1680 zeskrobin z migdaikow, phica pobrane od 90 zwierz^t i 5760 probek krwi. 
Szczegolowo zostaly opisane metodyki izolacji z materialu klinicznego bakteryjnych 
czynnikow etiologicznych takich jak Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus 
parasuis. Streptococcus suis i Pasteurella multocida. Dokonana zostala charakterystyka 
posiewu bakterii, oceny morfologicznej i makroskopowej oraz badania wlasciwosci 
biochemicznych. Na uznanie zasluguje zastosowanie do identyfikacji wirusow i wi?kszosci 
badanych bakterii metod molekulamych takich jak PCR i real time PCR W rozdziale tym 
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Doktorantka opisala rowniez metody zastosowane w badaniach serologicznych, ELISA na 
obecnosc przeciwciai dla PRRSV, PCV2, Mycoplasma hyopneumoniae i Actinobacillus 
pleuropneumoniae oraz test HI na obecnosc przeciwciai dla wirusa grypy swin. Rozdzial 
kohczy dokladny opis metod analizy statystycznej uzyskanych danych, ktore ŝ  waznym 
elementem prowadzonych przez Doktorantk? badah. 

Wyniki zostaly przedstawione na 30 stronach w formie opisowej i graficznej. 
Starannie wykonane tabele i ryciny w sposob przejrzysty obrazuj^ uzyskane rezultaty. 
Rozdzial obejmuje charakterystyk? stad poddanych badaniom, analiz? cz?stosci 
wyst?powania patogenow ukladu oddechowego na podstawie badah serologicznych, 
bakteriologicznych i molekulamych, opis czynnikow wplywaj^cych na wyst?powanie i 
szerzenie si? patogenow ukladu oddechowego oraz ocen? profili serologicznych. 

Uzyskane wyniki ŝ  interesuj^ce i wnosz^ no we wartosci do obecnego stanu wiedzy 
na temat zakazen ukladu oddechowego w krajowych stadach swin. Na uwag? zasluguje 
ciekawa interpretacja profili serologicznych pozwalaj^ca przesledzic ksztahowanie si? 
poziomow odpomosci siarowej oraz ustalic czas transmisji czynnika chorobotworczego, 
dzi?ki czemu mozna okreslic optymalny termin szczepien w danym stadzie. 

Rozdzial „Dyskusja" licz^cy 21 stron, zawiera krytyczn^ analiz? wynikow badah 
wlasnych w konfi"ontacji z wynikami uzyskanymi przez innych autorow. Lek wet. Ewelina 
Czyzewska-Dors w rozdziale tym dowiodla umiej?tnosci prowadzenia naukowej polemiki, a 
odpowiednio dobrane pismiennictwo swiadczy o szerokiej znajomosci badanej problematyki. 

Recenzowan^ prac? doktorsk^ wiehczy szesc wnioskow stanowi^cych dowod 
osi4gni?cia zaplanowanych celow badawczych, streszczenia w j?zykach polskim i angielskim 
oraz wykaz az 341 pozycji pismiennictwa dowodz^cego umiej?tnosci dobom literatury 
odpowiedniej do analizy i dyskusji uzyskanych wynikow badah wlasnych. 

Reasumujac, nalezy stwierdzic, ze wykonane przez Doktorantk? obszefne i 
pracochlorme badania dostarczyly ciekawych i cermych wynikow poznawczych oraz 
aplikacyjnych, zasluguj^cych na pozytywn^ ocen?. Lek. wet. Ewelina Czyzewska-Dors 
wykazala niezbicie, ze w Polsce dominuj^c^ form^ zakazen ukladu oddechowego swin ŝ  
zakazenia o charakterze wieloczynnikowym najcz?sciej wywolywane przez Haemophilus 
parasuis, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma 
hyopneumoniae, a stosowanie zasad bioasekuracji pozytywnie wplywa na seroprewalencj? 
Mycoplasma hyopneumoniae i Actinobacillus pleuropneumoniae. Doktorantka dowiodla tez, 
ze obecnosc PRRSV w stadzie nie wplywa na wzrost zakazen PCV2, oraz ze wyst?powanie w 
stadach zakazen jednoczesnie PRRSV i PCV2 nie ogranicza efektywnosci szczepien 
przeciwko cirkowirozie. 

Mozna zatem uznac, ze uzyskane wyniki stanowi^ unikalny material badawczy 
odzwierciedlaj^cy rzeczywist^ sytuacj? epizootyczny zakazen ukladu oddechowego swin w 
Polsce. 

Szczegolowa analiza rozprawy ujawnila jednak kilka niescislosci i bl?d6w, ktorych 
autorka nie ustrzegla si? przygotowujyc ostateczny wersj? rozprawy, zatem jako recenzent 
zobowiqzanajestem je przedstawic w formie uwag krytycznych. 

- Wykaz skrotow zamieszczony na poczytku pracy nie zawiera wyjasnienia wszystkich 
stosowanych w pracy skrotow. Zabraklo m. in.: 
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o PMWS - Post-weaning multisystemic wasting syndrome; poodsadzeniowy zesp6l 
wyniszczajycy (str. 23). 

o PNP - Proliferating and necrotizing pneumonia; rozrostowo-martwicze zapalenie 
ptuc (str. 23). 

o CF-czyimikzjadlmosci Actimbacilluspleuropneumoniae (str. 25). 
o CI-s t r . 60 161 (tab. 10 i 11). 
o Hp - str. 28. W spisie znajduje si? skr6t Hps. 

Szkoda tez, ze wykaz skrotow nie zostal w calosci uporzydkowany w kolejnosci 
alfabetycznej (ostatnie 6 pozycji). 
Sklad mieszaniny reakcyjnej dla PCV2 (str. 51) wynosi 25, nie 20, jak podala Autorka. 
Opisujyc rye. 29 przedstawiajycy profil serologiczny ciygly w stadzie F (str. 86) Autorka 
pisze o istotnych roznicach mi?dzy miotem I I i I I I w 13. tygodniu zycia, czego nie widac 
na zalyczonej rycinie, natomiast wyraznie widac t? roznic? w 10 tygodniu zycia, 
zwlaszcza mi?dzy miotem I a I I I , o czym nie ma informacji w tekscie. 
W niejasny sposob zostala podana cz?stosc przestrzegania zasady cpp-cpp w badanych 
stadach (str. 57). Wartosci przedstawione zostaly procentowo, co trudno przeiozyc na 
konkretny liczb? stad, np. Doktorantka podaje, ze zasada ta byla cyt.: „...stosowana na 
wszystkich etapach produkcji w 17,1% badanych stad." Zatem jesli obj?tych badaniem 
bylo 140 stad, to 17,1% daje liczb? 23,94 (dla 30 stad duzych liczba ta wynosi 14,01 i dla 
68 srednich 9,99). Jak wi?c rozumiec mozliwosc zastosowania powyzszej zasady 
bioasekuracji w np. 0.94 stada? Sydz?, ze t? kwesti? Autorka wyjasni podczas publicznej 
obrony pracy doktorskiej. Interpretacja bylaby latwiejsza, jesliby obok procentow podane 
zostaly wartosci liczbowe. 

W pracy autorka nie ustrzegla si? rowniez pewnych niescislosci, czy niezr?cznych 
sformulowah: 

o We wst?pie, na str. 28 Autorka pisze „W stadach, gdzie wyst?puje Bbr, cz?sto 
dochodzi do transmisji pionowej drobnoustroju od loch do oseskow." Transmisja 
pionowa dotyczy zakazenia z matki na plod. Transmisja z lochy na oseski jest 
zakazeniem poziomym. 

o Na str. 36, cyt.: „Na wiarygodnosc wyniku badania serologicznego moze miec 
wplyw wiele czynnikow, m. in. dawka zakazna patogenu." - Dawka zakazna 
patogenu moze miec wplyw na przebieg choroby. Zapewne Autorce chodzilo o ilosc 
patogenu, ktory wnika do organizmu. 

o Zamiast „anoreksja" w medycynie weterynaryjnej lepiej stosowac okreslenie „brak 
laknienia" (str. 18, 22, 25), a zamiast obnizony, czy 2Mnniejszony apetyt - „obnizone 
laknienie" (str. 26, 27, 35). 

o Okreslenie „stan uspienia" w stosunku do latencji sydz?, ze powinno zostac 
umieszczone w cudzyslowie. Jest ono uzywane cz?sciej w stosunku do zakazenia 
utajonego. Zjawisko latencji jest bardziej zlozone i dotyczy tylko zakazen 
wirusowych i zwiyzane jest z wbudowaniem informacji genetycznej wirusa w genom 
gospodarza. 
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o Str. 24, 30, 32 - zwierz?ta sekcjonowane - sekcjonowanie, to wg Slownika j . 
polskiego podzial na odcinki. Lepiej napisac „zwierz?ta poddane badaniu 
sekcyjnemu" lub badaniu anatomopatologicznemu". 

o Str. 50, 51, 53 „reakcja real-time PCR" - niepotrzebne jest slowo "reakcja", 
poniewaz jest ono juz zawarte w skrocie PCR. 

W pracy Autorka nie ustrzegla si? drobnych bl?d6w redaktorskich w postaci 
opuszczenia, przestawienia lub uzycia nieprawidlowych liter: 

o Str. 13.-porcine repiratory virus, brak "s". 
o Tab. 3 i 4, str. 48, 49 - nazwy patogenow dla ktorych okreslane sy parametry 

amplifikacji PCR w tytulach tabel lepiej wpisac w kolejnosci, w ktorej sy 
wymieniane w tabelach. 

o Str. 78, - aktywnym, zamiast aktywnych. 
o Str., 98 - dowiodly obecnosci, zamiast dowiodly obecnosc. 

Uwagi dotyczyce wykazu pismiennictwa: 
o W wykazie brakuje 35 pozycji, na ktore Autorka powohije si? w rozprawie: 

Bebko i wsp., 2012, cyt. Str. 103. BUespie, 1999, cyt. na str. 110. Bouma i 
wsp., 2009, cyt. na str. 108. Calasmigla i wsp., 1981, cyt. na str. 110. Dibarbora 
i wsp., 2014, cyt. na str. 90. Done, 1991, cyt. na str. 34. Evans i wsp., 2008 cyt. 
na str. 100. Frandoloso i wsp., 2012, cyt. na str. 96. Grau-Roma i Segales, 
2007, cyt. na str. 23. Haward i wsp., 2011, cyt. na str. 89. Jager i wsp., cyt. na 
str. 101 i 102. Kobich i wsp., 1993, cyt. na str. 27 ( w wykazie jest Kobisch). 
Kono i wsp., 1993, cyt. na str.108. Kyriakis i wsp., 2010, cyt. na str. 90. 
Kyriakisa i wsp.,2010, cyt. na str. 90. Litre, 1970, str. 31, ( w wykazie jest 
Littre). Lopez-Robles i wsp., 2014, cyt. na str. 88, 89, 90. Martinez i wsp., 
2001, cyt. na str.35. Meseco i wsp., 2014, cyt. na str. 90. Nelson i wsp., 2012, 
cyt. na str. 102. Oliviera, 2003, cyt. na str. 30. Pascau i wsp., 2012, cyt. na str. 
89. Pascua i wsp., 2008, cyt. na str. 90. Pejsak, 2005, cyt. na str. 38. Pejsak, 
2009, cyt. na str. 39. Petrocic i wsp., 2012, cyt. na str. 91. Podgorska, 2009, 
cyt. na str. 105. Pomorska i wsp., 2010, cyt. na str. 110. Pomorska i wsp., 2011, 
cyt. na str. 110. Simo-Grife i wsp., 2011, cyt. na str. 90 O'est 2012). Simon-
Griffe i wsp., 2013, cyt. na str. 100. Stadejek, 2006, cyt. na str. 54 (zapewne 
chodzi o 2007). Truszczyhski i Pejsak, 2010a, b, str. 32. Tummaruk i 
Tantilertcharoen, 2012, str. 93 (jest 2012). Wemike i wsp., 2012, cyt. na sh*. 
53. 

o W wykazie pismiermictwa obecne sy prace nie cytowane w rozprawie (27 
prac): Ciprian i wsp., 1994. Davies i wsp., 2003. Done, 1997. Dworacka, 2007. 
Fittipaldi i wsp., 2003. Grau-Roma i wsp., 2011. Howard i wsp., 2011. Hsui 
Minion, 2014. Jacela i wsp., 2011. Kristensen i wsp., 2011. Lamberta i wsp., 
2012. Markowska-Daniel i Urbaniak, 2010a. Marois i wsp., 2007. 
Nathuesiwsp., 2014. Oven i Valencak, 2010. Pejsak i Truszczyhski, 2010a. 
Pejsak i Truszczyhski, 2010b. Rajao i wsp., 2013. Salak-Johnson i McGlone, 
2007. Segales i wsp., 2005. Segales i wsp., 2009. Segales i wsp., 2012a. 
Stevenson i wsp., 1993. Szczotka-Bochniarz i Podg6rska 2015. 
Thanawongnuwech i wsp., 1998. Van Alstine, 2012. Vecht i wsp., 1992. 
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o Pozycje pismiennictwa w spisie nie zawsze sy ustawione w porzydku 
alfabetycznym, co troch? utrudnia ich odszukanie w wykazie (str. 126, 133, 
135, 140). 

o Brak jednolitego systemu wymieniania cytowanych artykulow w tekscie. Nie 
sy podane w nawiasach ani w kolejnosci alfabetycznej, ani wedlug czasu 
opublikowania. 

Przedstawione uwagi krytyczne, majyce w wi?kszosci charakter porzydkowy lub 
dyskusyjny, wynikajyce prawdopodobnie z roztargnienia czy pospiechu Doktorantki nie 
umniejszajy w znaczacy sposob wartosci recenzowanej rozprawy doktorskiej i nie majy 
fiindamentalnego wplywu na jej pozytywny ocen?. 

Reasumujac, stwierdzam, ze rozprawa doktorska lek. wet. Eweliny Czyzewskiej-Dors 
pt. „Epidemiologia zakazen ukladu oddechowego swin oraz przydatnosc profili 
serologicznych w ich diagnostyce i zwalczaniu" 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 sztviki oraz warunkom okreslonym w § 6. Rozporzydzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyzszego z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegolowego trybu i 
warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w post?powaniu 
habilitacyjnym oraz w post?powaniu o nadanie tytulu profesora, dlatego przedkladam 
Wysokiej Radzie Naukowej Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego - Panstwowego 
Instytutu Badawczego wniosek o dopuszczenie lek. wet. Eweliny Czyzewskiej-Dors do 
dalszych etapow przewodu doktorskiego. 

Olsztyn, 27. 10. 2015 r. 
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