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Gołąbek" Wybrane

mol ekularne mechanizmy

oporności

szczepów

zawartość ,

dotyczy ona

azołowe"

Candida albicans na leki
I. Temalvka i zakres roznrawy
,
Tytuł

przedstawionej do recenzj i rozprawy dobrze oddaje jej
opomości

poszukiv,lania mechani zmów
terapii leki azolowc.
ponieważ

stanowią

na te leki jest problemem

drożdżakami

zakazcnia
czasem

Oporność

niektórych szczepów

o

różnym

poważn e pow i k ł a ni a

florę fi zjo l ogicz n ą

LI

i

przewodu pokarmowego
g roźnych

obn i żen ie odporno śc i

w skutkach

organizm u

antybiotykowej. Nadmierne

namnażanie

mn icj

zakażet'

towarzyszące

sii;

często,

a

także

w środ ow i sk u czł owieka i sIanowi

w ię cej połow y

mechanizmu lub mechanizmów, które

może wystąpić prą

Oporno ść

grzybiczych jest

l eżą li

występuj e

innym chorobom lub przy in tensywnej terapii

i grzybica

zakażet'

populacji ludzkiej. Do

dochodzi w sytuacjach kiedy

organizmu w trakcie zabiegów inwazyj nych.

lekami pierwszego rzutu w leczeniu

\v praktyce lekarski ej

zdarzaj ą

organizm biofi1mu m.in. na sztucznych zastawkach, cewnikach a
wnętrza

na stosowane w

w leczeniu innych schorzcll. Badany w pracy Candida
dro7..dżakie m

namnażania

ważnym

stop niu nasile ni a

albicans jest najbardziej rozpowszechnionym

jego

dro żdżakowych

jej

tworzeniu przez ten

także

po dostaniu si'Y do

na lek i azo lowc które

dużą komplikacją

pod ł oża może przyc zy nić s ię

a

są

znajo m ość

do rozwoju

nowych metod djagnostycznych i terapii.
W pracy Autorka

podjęła p ró bę powiąza nia

zm ianami ekspresji ni ektórych genów
transporcie
azo lowe

błonowym ,

działają.

oraz genu ERGI I

Wi ele wyni ków

że b i ałka błonowe

zjawiska

kodujących

opornośc i

białka

uc zes tni czące

kodującego demetylazę

wcześniejszych

na leki z mutacjam i i
w aktywnym

lanostero lu , na

któ rą

leki

badmi opisywanych w literaturze sugeruje,

kodowane przez wybrane przez

Autorkę

ge ny

mogą uczestniczyć

usuwaniu leków azolO\vych z traktowanych nim komórek. Praca wykonana

zos tała

w

na [20

uzyskanych z próbek klinicznych, szczepach chorobot\.vórczych Candida aibicans, których
połowa była
nią

oporna na leki azolowe. Autorka
może zależeć

szczepach

uczestniczą

w której

są

między

także starała s i ę sprawdzić,

szczepami

cel i prezentuje

różniącymi

wrażliwością

na leki azolowe a

mogą wpływać

na poziom jego

si y

które mutacje genu ERG l}

interesujące podejście

stopień

mutacji , poziomy transkryptów,

określony

transkryptu. Rozprawa ma charakter eksperymentalny, jest ukierunkowana na
ważny

przyjęła

jego molekularnym celem. W pracy

porównyvv'ała obecność

metylacji cytozyn w DNA

w badanych przez

od zmian w ekspresji 'v\')'branych genów, których produkty

w usuwaniu leku lub

metodologię,

postawiła tezę, że oporność

do problemu

oporności

na leki.

2. Ocena z(lwarto.vci rozprawy
Rozprawa z wszystkimi dodatkami liczy 83 strony, ma klasyczny dla rozprawo
charakterze eksperymentalnym
treść

doktorskich . Jej
z\vięźle

i

mieści się W' przeciętnym
rozdziałów,

podzielona jest na osiem

założeń

podanych

układ,

i celu pracy,

szczegółowo

obszernego

opisanych

objętości

zakresie
wstępu

materiałów

teoretycznego,

użytych

i

opisu wyników, dyskusji i wniosków oraz streszczenia, uzupelnionych spisem

prac

metod,

piśmiennictwa,

wykazami skrótów, tabel i rycin.
wstępie

We

zawarty

został

dobry

przegląd

albicans, ich cech, t\\lorzonych przez nic form,
dotychczas i sugerowanych mechanizmów
rozpoznawania

różnych

znanych faktów

właści\\lośei

oporności

są

opisujący

metody

zaznajom iony z

pochodzącego

połowę

uwagę dużą dokładnością

i

są

piękną formą,

skonstruowane bardzo jasno i logicznie, tak

problematyką

czyta go z zainteresowaniem i

pokoleń

część dotycząca

że

różnicę

Wstęp

szczególnie
i

rozdział

nmvet czytelnik nie

będzie

to dobry

materiał

badail eksperymentalnych rozpoczyna siy od analizy RNA
wrażliwych

na azole.

Metodą

peR

poziomy transkryptów genów CDR /, CDR2. MDR J i ERGI J i \.vykazano
różnią się

wraz z

studentów.

ze szczepow opornych i

tych transkryptów

część

rozprawy. Opis metod w

przygotowane schematy przebiegu eksperymentów.

dydaktyczny dla ko lejnych
Kolejna

stosowanych leków, poznanych

szczepów w diagnostyce medycznej i laboratoriach . Ta

kolejnym, rozdziale rozprawy zwraca

Candida

na leki a takle metod detekcji i

opisem celu i wykazami ryc in i tabel stanowi w przybliżeniu

bardzo dobrze

dotyczących

znamienn ie w szczepach opornych i

że

zostały

zbadane

poziomy trzech z

wrażliwych,

a

największą

obserwowano w przypadku transkryptu genu ERGi /. Transkrypt tego genu

znamiennie

'v\')'ższy

poziom w szczepach opornych na leki. W dalszej

2

kolejności

miał

Autorka

•

/

/

próbowała

szczepach.

sprawdzić

czy i które mutacje gen u ERGI l , zaobserwowane w badanych

mogą korelować

z

wrażliwością

najciekawszy element rozprawy
uczestni czącyc h

ze

rzucaj ący

na mechanizm y regu lacji genów
Mutacja genu ERGI/, która \v
wrażliwo śc ią

ramach niniej szej rozprawy koreluje z

\V

zmianą

światło
oporności.

w powstawani u zjawi ska

szczepach badanych
jednocześnie

na leki i poziomem transkryptu tego genu. Jest to

na leki i

poziomu transkryptu, to wg Autorki zamiana nukleotydu A na C w
pociągająca zamianę

pozycj i 945 transkryptu ,

kwasu glutaminowego na kwas asparaginowy

w produkcie b i a łkowym. O ile można stosunko\\lu łatwo wyobrazić sob ie. że zam iana
białku może wpłynąć

aminokwasu w
jest

znaleźć

mechanizm. który

na

funk cję

wytłum aczyłby

i

oddziaływania

by ł

transkryptów

wykazują

wiekiem hodowli i

których
łączy

i zo ł owany był

próby oznaczenia poziomu

z wiązane

białka.

białka

różnych

...7. cyklem komórkowym , dobowym.
zw i ązane

ze

zmianą

W rozprawie nie charakteryzowano bli7..ej hodowli z

RNA do oznaczeó a w Dyskusji brakuje mi odniesienia jak Autorka

poziom transkryptu z
W kolejnej

podjęto

innymi czynnikami a nickonie(.;zni e jest to

poziomu kodowanego przez nie

lo nieco trudni ej

jedynie do poziomu transkryptu. Poziomy

cZ9Sto wahania

różnymi

białka,

zmian9 poziomu transkryptu przy zamianie

nukleotydu. W opisanym w rozprawie projekcie nie
ERG 11 , a poziom ekspresji odnoszony

tego

części

o pornością.
został

rozprawy zbadany

opornych i wra:2:liwych na azo le. Wynik i tych
globalnej metylaeji DNA mi9dzy szczepami

poziom metylacji DNA w szczepach

oznaczeń wskazywały

różniącymi s ię wrazliwością

na brak

różnic

w

na leki. Jest to tak ze

istotna informacja dotycząca mechanizmu regulacji genów, c h ociaż również tu, można było
pójść

jeden krok dalej i

podj ąć

prób9 zbadania metylacji genu ERG II , któ rego transkryply

mialy inny poziom w szczepach opornych i
mogą

scb'icncji nukl eotydowej

pOZlOllllC

trudności ,

ponieważ

wrażliwych.

że

badania na

w przypadku Candida albicans

nastn;czać

bazy danych dla tego organizmu

\vyst9Puje w nich po kilka sekwencji refercncyjnych
badanego genu (nr identyfikac):ine X13296 .
różnią się dość

znacznie

obecnością

którys z nich

wykazujących

jeszcze

wykazuje

Au tork ę

zmianę

sekwencji re ferencyjnej o numerze X 13296 na nukleotyd nic
sekwencji referencyjnej. jedna opisywana zmiana (A354G) jcst

NW _ 139482), które

pozy~jach.

występujących

prL.cbadanych przez

l7..eezywi ścic

nieuporządkowane ,

podającyc h sekwencję nukleotydową

nukleotydów \v róznych

muta cją. Wśród

tzw. mutacj e. 8

sć'

XM~7 1 1729 , XM ~711668.

Candida a/bicans ma wiele alleli polimorficznych
nazywać

Recenzent rozumi e.

Wydaje

się.

że

w populacji i trudn o
19 pozycj i genu ERGI l

nukleotydu obecnego w

występujący

w

żadnej

pomy łką ponieważ

innej

nukleotyd

A, przyję t y jako forma referencyjna, nie występ uje w żadnej z obecnych w bazach d.mych
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i
ł
\versji sekwencji referencyjnej tego genu. Ważna dla uzyskanych \vyników, wymieniana we
wnioskach

końcowych

zmiana G1309A nie odnosi

się

do sekwencji referencyjnej X13296, bo

\v niej właśnie występtUC nukleotyd A, a w innych sekwencjach referencyjnych G, niemnit;j
niezależnie

od naz\vy jakiej uzywa Autorka. jest to różnica w sekwencji występująca między

szczepami opornymi i \vrażli\.-"ym i i jcst to
W rozdziale

zatytułowanym

ważny

wynik.

większość

"Dyskusja"

miejsca zajmuje powtórzenie opisu

wyników i opisy tego jakie wyniki uzyskali inni w odniesieniu do tych samych genów (co
mogłoby być częścią

wstępu)

natomiast bardzo
mogłyby

spekulacji jakie mechanizmy
obserwacjami.

Rozdział

być

mało

jest interpretacji wyników i

związane

ten jest miejscem , w którym

hipotezy, nawet jeśli obecnie trudno je eksperymentalnie
wyniki nie

znalazły

odzwierciedlenia w

głębszej

z poczynionymi przez
mo głyby znaleźć się

udowodnić

choćby
Autorkę

spekulacyjne

i szkoda, ze

interesujące

dyskusji ich znaczenia.

3. Wniosek końcowy
niedociągnięć

Mimo opisanych wyzej

praca wydaje mi

się

bardzo

wartościowa, łączy

w sobie badania eksperymentalne i studia literaturowe, ma spore znaczenie poznawcze a jej
wyniki dostarczają nowych elementów wiedzy o organizmach odpowiedzialnych za
powszechnie

\vystępujące zakażenia.

opis przeprowadzonych

badań

Ogólna redakcja pracy, sposób wykorzystania

oraz otrzymanych rezultatów nie

napisana jest bardzo staraJUlie, prawie nie zawiera
budzi

głównie słaba

Reasumując
mają

b ł ędów

źródeł

budzą zast rzeżel'!,

i

praca

l iterowych. Moje zastrze:lenia

dyskusja .
stwierdzam,

że

wszystkie

sformułowane

przeze mnie uwagi krytyczne nie

zasadniczego charakteru a przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska stanowi

istotny

wkład

ostatecznie

do problematyki

wyjaśnić

wiedzy ogólnej i
spełnia

zakażeń drożdżako\.\-ych

mechanizmy

świadczy

o

oporności

znajomości

i wskazuje kierunki badaó które

na leki azolowe. Praca

z\viązku

z tym

wnoszę

zawiera

dużo

problemu przez kandydata. W mojej opinii praca

wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez

Tytule. W

także

mogą

Us tawę

o Stopniach Naukowych i

o dopuszczenie rozprawy mgr Karoliny

publicznej obrony.
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