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Rozprawy doktorskiej mgr Olgi

pt."

Pchły

psie i kocie jako

rezerwuary patogenów wybranych zoonoz" wykonanej pod kierunkiem prof .dr
hab. n.med. Krzysztofa Solarza .
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gatunków patogenów tj. Borrelia burgdorferi s. lat o,

Anaplasma phagocytophilum , Ricketsia helvetica, Babesia microti I Toxoplasma
gondii. Wybór podyktowa ny
braku danych
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na t emat roli
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Aby okreś li ć ce l pracy Doktorantka we Wstępie do rozprawy przeprowadziła
szeroką a nalizę piśmiennictwa charakteryzującego morfologię

i

biologię pcheł

oraz przedstawiła systematykę rzędu Siphonaptera . W dalszej części Wstępu
skupiła się

na opisie rod zaju Ctenocephalides i poszczególnych gatunków

Ctenocephalides canis i felis. Opis pcheł ilustrują świetne zdjęcia samców tych
gatunków. Kolejno omawia znaczenie medyczne pcheł, ich związek z transmisją
robaków pasożytniczych i czynników infekcyjnych. W ostatnim rozdziale
poświęconym pchłom

jako rezerwuarom i wektorom opisuje wybrane czynniki

chorób zoonotycznych.
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chi2 . Wszystkie pozostałe wyniki przedstawione są ilustrowane tabelami i
starannymi wykresami.
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Doktorantka

stwierdziła, że najczęściej

Anaplasma

phagocytophilum

obecność

wykrywanym patogenem

następnie

Babesia microti,

Ri cketsia helvetica i Toxoplasma gondii. . U

b yła

badań.

riketsja

wykryła również

żadnego

z zebranych

osobników

Stwierdziła również

nie znaleziono DNA Borrelia burgdorferi.

współwystępowanie

T.go ndii

B.microti

a

nawet

trzech

patogenów

A.phagocytofilum, B.microti i T.gondii.
Z wielką

przyjemnością

Doktorantka z dużą

przeczytałam

znajomością

Dysku sję

zagadnienia i

nad

piś miennictwa

dokonuje analizy

swoich wyników i porównuje je z wyn ikami innych autorów.
prezentowana praca jest

pie rwszą,

która dokumentuje

badań.

wynikami

Podkreśla , że

występowan i e

B.microti

u pcheł z częstością ponad 11% i pierwszą potwierdzającą obecność T.gondii u
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226 pozycji

opracowań

krajowych i zagranicznych oraz dwie recenzje w języku polskim i angielskim.
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znajomością
Wstępie

Na

piśmiennictwa,

pracy i doskonale

podstawie

wyżej

doktorska mgr Olgi

które bardzo rzeczowo

wykorzystała

w Dyskusji

przedstawionej recenzji
Pawełczyk

patogenów wybranych zoonoz"

pt."

Pchły

s pełnia

przeanalizowała

analizując

we

swoje wyniki.

mogę stwierdzić, że

rozprawa

psie i kocie jako rezerw uary

warunki

określone

wart. 13 ust. 1

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach w zakre sie sztuki ( Dz. U.Nr 65, poz.595, z późń.zm.) i przedstawiam
Wysokiej

Radzie
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w

Sosnowcu
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Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wniosek o dopuszczenie do dalszych
etapów przewodu doktorskiego.
Jednocześnie wnoszę o wyróżnienie w/w rozprawy.

