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Podstaw? formaln^ recenzji stanowi pismo Przewodnicz^cego Komisji Doktorskiej Rady 

Naukowej Panstwowego Instytutu Weterynaryjnego-Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach 

z dnia 4 listopada 2015 r. powohij^ce si? na uchwal? Rady Naukowej Panstwowego Instytutu 

Weterynaryjnego-Panstwowego Instytutu Badawczego w Pulawach z dnia 24. 04. 2013 r. 

Jednym z powazniejszych problemow w chowie kazdego gatunku zwierz^t sq zaburzenia 

rozrodu. W hodowli wielkostadnej swih prawidlowa reprodukcja zwierz^t determinuje optacalnosc 

hodowli. Wsrod przyczyn zaburzen rozrodu swin na pierwszym miejscu zwykle wymieniane ŝ  

czynniki wirusowe. Niektore z nich, jak np. parwowirus swih (PPV) czy wirus zespohi rozrodczo-

oddechowego (PRRS) maj^ szczegolne powinowadztwo do ukladu rozrodczego, inne, jak cirkowirus 

(CPV2), wirus klasycznego pomoru swih (CSFV), wirus zapalenia mozgu i mi?snia sercowego 

(EMCV), czy wirus choroby Aujeszkyego (ADV) wykazuj^ predylekcj? do innych ukladow, w tym 

rownie do ukladu rozrodczego. 

Zaburzenia w przebiegu c i ^ u wielu gatunkow zwierzgt oraz u ludzi zaobserwowano 

rowniez w przypadkach zakazeh wirusem grypy. Mechanizmy patogenetyczne odpowiedzialne za ten 

proces nie zostaly dokladnie poznane. U swih influenza jest jednostk^ chorobow^ z reguly 

wymienian^ jako jedna z przyczyn zaburzeh rozrodu, chociaz wirus grypy (SFV) wykazuje predylekcj? 

do komorek nablonkowych ukladu oddechowego, z ktorej wynika wi?kszosc objawow. Jednakze 

niejednokrotnie opisywane byly ronienia lub rodzenie martwych prosi^t w stadach, w ktorych 

wystqpila grypa swih. Wiadomo tez, ze liczne warianty genetyczne poszczegolnych podtypow SFV 

mog^ roznic si? od siebie nie tylko zjadliwosci% lecz rowniez tropizmem do poszczegolnych ukladow 



w zakazonym organizmie, niewykluczone, ze rowniez do ukladu rozrodczego. Wyniki 

dotychczasowych badan niejednoznaczne i nie wyjasniaj^ dokladnie wplywu zakazenia SIV na 

przebieg c i ^ w poszczegolnych jej etapach. Dlatego tez podj?cie przez lek. wet. Krzysztofa Kwita 

badan majqcych na celu zbadanie w jakim stopniu SIV odgrywa rol? w zaburzeniach rozrodu swih i 

jakie mechanizmy rz^dz^ tym procesem jest w pelni uzasadnione. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska stanowi spqjny tematycznie zbior czterech 

publikacji poprzedzony zwartym opracowaniem przeprowadzonych badah. Opracowanie liczy 34 

strony i sklada si? z 8 rozdzialow, takich jak Wst?p, Cele i zakres pracy, Metody badah i oceniane 

parametry, Omowienie glownych wynikow badah, Wnioski, Streszczenia w j?zykach polskim i 

angielskim oraz Pismiennictwo. Na kohcu pracy zamieszczono publikacje stanowiqce rozpraw? 

doktorsk^. 

We wst?pie, poprzedzonym wykazem publikacji stanowi^cych rozpraw? doktorsk^ oraz 

wykazem stosowanych w opracowaniu skrotow, Doktorant szczegolowo opisal przyczyny zaburzeh 

rozrodu swih, na ktore skladaj^ si? czynniki wirusowe, bakteryjne oraz niezakazne. Nast?pnie odniosl 

si? do wynikow badah prowadzonych w kraju i na swiecie oraz do wczesniejszych badah wlasnych i 

dokonal analizy opisanych w literaturze przypadkow klinicznych dotycz^cych zaburzeh rozrodu swih 

zwi^zanych z zakazeniem SIV. Wst?p dowodzi dobrej znajomosci badanej problematyki i 

pismiennictwa, stanowi tez uzasadnienie podj?tych badah. 

Cele pracy zostaly jasno sformulowane w trzech punktach i obejmowaly: ustalenie w 

warunkach eksperymentalnych, czy SFV powoduje zaburzenia w rozrodzie, poznanie mechanizmu 

zakazenia poprzez wykonanie wielokierunkowych badah laboratoryjnych oraz analiz? swoistej i 

nieswoistej odpowiedzi immunologicznej oraz odpowiedzi ostrej fazy po eksperymentalnym 

zakazeniu loszek SIV. 

Przedstawiony zakres badah obejmowal przeprowadzenie serii zakazeh ci?zamych loszek, z 

uwzgl?dnieniem okreslenia wplywu drogi podania, okresii prosnosci w czasie zakazenia 

eksperymentalnego, dawki wirusa oraz jego podtypu na ewentualne wyst^pienie zaburzeh w rozrodzie 

oraz wybrane parametry produkcyjne. 

W kolejnym rozdziale zatytulowanym „Metody badah i oceniane parametry" zostaly 

wyszczegolnione zastosowane w przeprowadzonych doswiadczeniach metody badawcze z krotkq 

charakterystyk^ celu ich wykorzystania. Na uznanie zashiguje zastosowanie, oprocz badah 

klinicznych, rowniez metody real time PCR do ilosciowej oceny wyst?powania SFV w wymazach z 

nosa zakazonych loch, lozysku i phicach prosi^t. Przedstawiono tez parametry oceny wynikow 

rozrodu, takie jak czas trwania c i ^ , liczba zywo i martwo urodzonych prosi^t w miocie, liczba 

plodow zmumifikowanych, masy ciala miotu i liczba prosiqt padlych w pierwszym tygodniu zycia. 

W osobnych podrozdzialach przedstawiony zostal uklad doswiadczeh i zastosowane metody 

analizy statystycznej. 
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Rozdziat zatytulowany „Om6wienie glownych wynikow badan" zawiera skondensowane 

opisy przebiegu i wynikow doswiadczen b^d^cych tematem trzech prac oryginalnych wchodz^cych w 

sklad przedstawionej pracy doktorskiej. Uzyskane przez Doktoranta rezultaty ŝ  ciekawe i wnosz^ 

nowe wartosci do obecnego stanu wiedzy na temat przebiegu zakazenia prosnych loszek SIV. 

Nast^pnie Doktorant przedstawil 3 wnioski dowodz^ce osi^gni^cia zalozonych celow. 
Moim zdaniem wniosek pierwszy jest troch? za daleko id^cy. Na podstawie uzyskanych 
przez Doktoranta wynikow nie mozna stwierdzic, ze tylko iime terenowe czynniki ŝ  
odpowiedzialne za zaburzenia rozrodu u swin, poniewaz iimych czyrmikow nie badano. 

Ostatni rozdzial zatytulowany „Pismiennictwo zawarte we wst?pie pracy oraz w publikacjach 

stanowi^cych rozpraw? doktorsk^" zawiera 133 pozycje odpowiednio dobranego, glownie 

angloj^zycznego pismiennictwa, wskazujqcego na umiej?tnosc wyboru materialow zrodlowych 

koniecznych do analizy i dyskusji uzyskanych wynikow. Na koncu rozprawy umieszczono kopie 

czterech spqjnych tematycznie prac, w tym trzech prac oryginalnych i jednej przegl^dowej, 

opublikowanych w czasopismach znajdujqcych si? na liscie czasopism punktowanych przez MNiSW, 

takich jak: Medycyna Weterynaryjna, BMC Veterinary Research, Archives of Virology, ktorych 

Impact Factor miesci si? mi?dzy 0,203 a 2, 39. Uzyskany sumaryczny IF wynosi 4,671, a liczba 

punktow w/g MNiSW - 90.. Prace zostaly opublikowane w latach 2013-2015: 

I. Prace oryginalne: 

I . Kwit K., Pomorska-Mol M . , Markowska-Daniel I . : Przebieg ci^zy u loszek zakazonych 

donosowo w I miesi^cu ci^zy szczepem H1N2 wirusa grypy swih. Medycyna Weterynaryjna 

2013,10,641. 

(15 pkt. MNiSW; IF 0,203) 

2. Kwit K., Pomorska-Mol M . , Markowska-Daniel I . : The influence of experimental infection of 

gilts with swine H1N2 influenza A virus during the second month of gestation on the course 

of pregnancy, reproduction parameters and clinical status. BMC Veterinary Research 2014, 

10, 123. 

(40 pkt. MNiSW; IF 1,86) 

3. Kwit K., Pomorska-Mol M. , Markowska-Daniel I . : Pregnancy outcome and clinical status of 

* . gilts following experimental infection by H1N2, H3N2 and HlNlpdm09 influenza A viruses 

during the last month of gestation. Arch. Virol. 2015, 160 (10), 2415. 

(20 pkt. MNiSW; IF 2,39) 

I I . Praca przeglqdowa 

I . Kwit K., Pomorska-Mol M . , Markowska-Daniel I . : Czynniki zakazne powodujqce 

zaburzenia w rozrodzie swih. Medycyna Weterynaryjna. Praca przyj?ta do druku, 2016 
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W pracach oryginalnych zostaly zawarte szczegolowe opisy doswiadczen wraz z wynikami i 

dyskusj^. Tematyka tych prac jest spqjna i dotyczy wplywu zakazenia SIV na przebieg c i ^ swin w 

poszczegolnych jej fazach. Artykut przegl^dowy natomiast stanowi zwi?zle opracowanie etiologii 

zaburzen w rozrodzie swih. 

We wszystkich pracach Doktorant jest pierwszym autorem, co zashiguje na uznanie i nie 

pozostawia w^tpliwosci o jego glownym wkladzie w powstawaniu wymienionych prac, o czym 

dodatkowo swiadcz^ zal^czone oswiadczenia wspolautorow. 

Reasumuj^c, przedstawiona do recenzji praca doktorska stanowi wartosciowy material b?dqcy 

uzupelnieniem dotychczasowej wiedzy na temat mechanizmow patogenetycznych przebiegajqcych 

podczas zakazenia SFV u ci?zamych loszek. Waznym wnioskiem jest wykazanie braku 

wewn^trzmacicznej transmisji SIV do plodow, niezaleznie od drogi zakazenia i fazy ci^zy, w ktorej to 

zakazenie nast^pilo oraz podtypu wirusa. Przedstawione w opracowaniu badania dostarczyly 

interesuj^cych i wartosciowych wynikow poznawczych i aplikacyjnych, tym samym stanowi^ 

szczegolny wklad lek. wet. Krzysztofa Kwita w rozwqj nauk weterynaryjnych i zashiguje na wysokq 

ocen?. 

Szczegolowa analiza rozprawy ujawnila jednak, ze autor nie ustrzegl si? pewnych niescislosci, 

ktore z o b o w i ^ u recenzenta zmuszona jestem przedstawic w formie uwag krytycznych. 

Bardzo przydatny wykaz skrotow poprzedzaj^cy wst?p moglby zawierac rowniez skroty wirusow 

wymienionych we wst?pie: PPV, PRRSV, PCV2, EMCV, ADV, CSFV (str. 3). 

Zabraklo rowniez w wykazie skrotow T C I D 5 0 - Tissue Culture Infection Dose - dawka wirusa 

daj^ca efekt cytopatyczny w 50% zakazonej hodowli komorkowej (str. 10, 11, 13). 

Dla oceny nieswoistej odpowiedzi humoralnej Doktorant okreslal st?zenia CRP i Hp. Warto 

byloby wyjasnic dlaczego dokonano takiego wyboru. Surowiczy amyloid A (SAA) oraz glowne 

bialko ostrej fazy swih (pig-Map) to rowniez biaika ostrej fazy, ktorych poziomy stanowi^ obraz 

nieswoistej odpowiedzi immunologicznej u swih. 

str. 4, okreslenie „brak apetytu" - w weterynarii okreslane jest jako „brak laknienia". 

str. 4, slowo „nieuodpomionych" pisane jest l^cznie, nie rozdzielnie. 

str. 4, zamieszczone jest nast?puj^ce zdanie „W odniesieniu do trzody chlewnej dost?pne s§ 

jedynie fragmentaryczne dane dotyczqce zaburzeh w sektorze rozrodu", s^dz?, ze lepiej zast^pic 

innym lub pomin^c slowo „sektor", poniewaz nie wiadomo, czy w zdaniu chodzi o cz?sc chlewni, 

czy po prostu o rozrod lub problemy rozrodcze. 

str. 5, „straty w stawce warchlakow" - w dysertacji lepiej uzyc okreslenia w grupie warchlakow. 

str. 10 i I I , zamiast „podano 2, 3, 6 ml wirusa" - „podano 2, 3, 6 ml inokulatu lub inoculum^'. 

Dawki wirusa wyrazane ŝ  w logarytmach dziesi?tnych TCID50. 

W pracy znalazly si? pewne niescislosci zwiqzane z przebiegiem opisywanych doswiadczeh. Na 

str. 9 w podrozdziale „Uklad doswiadczeh" podano, ze w I miesi^cu c i ^ loszki zostaly 
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zakazone donosowo i dotchawiczo podtypem H1N2, podczas gdy na str. 10, w omowieniu 

giownych wynikow badan znajduje si? informacja wyl^cznie o zakazeniu donosowym. 

Pewne zastrzezenia budzi niejednorodnosc poszczegolnych doswiadczen polegaj^ca na 

zastosowaniu roznych dawek wirusa. W I miesi^cu c i ^ zakazono loszki donosowo dawk^ 4 x 

lO '̂"* TCIDjo/ml, w I I miesigcu ciqzy podano 6 x IO^'^''TCID5o/ml, natomiast w I I I podano 7 x 

JQ7,54 JQ\J)^^^\u H1N2. Podawano tez rozne obj?tosci inokulatu donosowo, 2 ml w I 

miesi^cu, 3 ml w I I a w I I I nie podano obj?tosci. Dodatkowo w I I i I I I miesi^cu, jak wynika z 

opisu, dodatkowo loszki zakazono rowniez dotchawiczo. To zroznicowanie procedur nieco 

utrudnia porownanie wynikow otrzymanych w poszczegolnych grupach doswiadczalnych. Mysl?, 

ze istnieje uzasadnienie takiej decyzji, ktorego ch?tnie wyshjcham podczas obrony rozprawy 

doktorskiej. 

W wykazie pismiennictwa brakuje 13 pozycji, na ktore Doktorant powolywal si? w opracowaniu 

i w opublikowanych artykutach. to: 

Acs i wsp., 2005 z publikacji I ; Brown i wsp., 1993 z publikacji I ; Carman i wsp., 1999 z 

publikacji I ; Castrucci i wsp., 2004 z publikacji I ; Easterday i wsp., 1999 z publikacji I ; Gu i 

wsp., 2007 z publikacji I i I I ; Kaiser i wsp., 2001 z publikacji I I I ; Kaden i wsp., 2008 z publikacji 

rV; Kwit i wsp., 2014 z publikacji I I I ; Kwit i wsp., 2015 z publikacji IV Rasmussen i wsp., 2008 

z publikacji I ; Tamura i Kuraba, 2004 z publikacji I ; Komyushenko i Maximovich, 1957, cyt na 

str. R (zapewne chodzilo o zamieszczono w wykazie prac? z 1977). 

Przedstawione uwagi, maj^ce w wi?kszosci charakter porz^dkowy nie umniejszaj^ wartosci 

recenzowanej rozprawy doktorskiej i nie maj^ wplywu na jej pozytywn^ i wysok^ ocen?. 

Reasumuj^c, stwierdzam, ze rozprawa doktorska lek. wet. Krzysztofa Kwita pt. „Patogeneza 

zakazenia prosnych loszek wirusem grypy swin" 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 oraz warunkom okreslonym w § 6. Rozporzqdzenia 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 

tytuhi profesora, dlatego przedkiadam Wysokiej Radzie Naukowej Panstwowego Instytutu 

Weterynaryjnego-Panstwowego Instytutu Badawczego wniosek o dopuszczenie lek. wet. Krzysztofa 

Kwita do dalszych etapow przewodu doktorskiego. 

Olsztyn, 12.11. 2015 r. 

dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj. prof UWM 
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