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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Mohammeda Alsarrafa pt.: „Long-term dynamic changes in the
haemoparasites community, and description and characterization of a novel Babesia species and coinfecting blood parasites, of rodents from the Sinai massif (Egypt)”

Wiedza biologów i parazytologów dotycząca wpływu warunków środowiska w jakim żyją
zwierzęta wolno żyjące na liczebność i skład gatunkowy pasożytów w ich krwi jest wciąż dalece
niekompletna. Opublikowane dane dotyczą w większości pasożytów zwierząt żyjących

w

środowiskach o klimacie umiarkowanym, zasobnych w wodę i pokarm. Bardzo nieliczne są
opracowania bazujące na wieloletnich

badaniach

tych samych siedlisk. Dlatego też wybór

tematyki ocenianej rozprawy uważam za bardzo trafny i w pełni uzasadniony.
Doktorant zbadał wpływ czynników wewnątrzpopulacyjnych (płeć i wiek żywiciela) oraz
zewnątrz populacyjnych

(wilgotność, temperatura, ukształtowanie terenu) na występowanie

pasożytów krwi u kolcomyszy arabskiej (Acomys dimidiatus) odławianych w czterech suchych
górskich dolinach/ wąwozach (Wadi El-Arbaein, Wadi Gebel, Wadi Itlah i Wadi Gharaba)
odizolowanych od siebie łańcuchami górskimi w Masywie Synaju (Egipt). Badania terenowe
prowadził w cyklach 4-5 tygodniowych na przełomie sierpnia-września w latach 2000, 2004, 2008 i
2012 . Warunki środowiskowe tych wąwozów jak również helmintofauna Acomys dimidiatus
zostały wcześniej szczegółowo zbadane przez brytyjskich parazytologów z Nottingham University
we współpracy z promotor rozprawy doktorskiej mgr Alsaraffa, dr hab. Anną Bajer.
Gryzonie były odławiane za pomocą pułapek żywo łownych. Po określeniu przynależności
gatunkowej, płci oraz wieku gryzonia pobierano bezpośrednio z serca krew w celu wykonania
rozmazów do analizy mikroskopowej
molekularnych. Jako markery

do

obecności pasożytów oraz izolacji

DNA do badań

molekularnych badań porównawczych i filogenetycznych

Doktorant wykorzystał fragmenty genów 18S rRNA oraz rpoB.
Postawione zostały cztery hipotezy badawcze:
1. W warunkach pustynnych i półpustynnych można zaobserwować wieloletnią dynamikę
występowania pasożytów krwi u gryzoni w Masywie Synaju

2. W czterech odizolowanych dolinach, zasiedlonych przez podobne zgrupowania gryzoni, można
zaobserwować różne zespoły pasożytów krwi, a izolacja populacji żywicieli może wpływać na
różnorodność genetyczną i specyficzność żywicielską pasożytów.
3. Czynniki wewnątrzpopulacyjne (wiek i płeć żywiciela) mają wpływ na ekstensywność i
intensywność zarażenia pasożytami krwi u gryzoni
4. Niezbadane gatunki gryzoni mogą być zarażone nieopisanymi dotychczas pasożytami krwi
Hipotezy powyższe Doktorant postanowił zweryfikować realizując następujące cele badawcze:
1. Określenie dynamiki zespołu pasożytów krwi u Acomys dimidiatus na przestrzeni 12 lat na
podstawie danych uzyskanych na temat ekstensywności, intensywności i bogactwa gatunkowego
zarażeń w badanych populacjach gryzoni w poszczególnych latach.
2. Określenie różnorodności genetycznej i specyficzności żywicielskiej pasożytów krwi gryzoni w
odizolowanych od siebie dolinach górskich masywu Synaju
3. Określenie różnorodności genetycznej i stopnia pokrewieństwa między gatunkami pasożytów
krwi u A. dimidiatus
4. Opisanie i charakterystyka nowych gatunków pasożytów występujących u innych gryzoni.
Aby zrealizować cele badawcze 1-3, doktorant zbadał 835 osobników kolcomyszy arabskiej
A. dimidiatus. Stwierdził

ogólną ekstensywność zarażenia tych gryzoni pasożytami krwi na

poziomie 76,2% przy czym najwyższą wartość (91,2%) zaobserwował w 2004 roku a najniższą
(53%) w 2012. Badał

wpływ wybranych czynników wewnątrz i zewnątrz populacyjnych na

występowanie 5 rodzajów pasożytów krwi: Babesia, Bartonella, Haemobartonella, Hepatozoon i
Trypanosoma. Na przestrzeni 12

lat zaobserwował spadek

bogactwa gatunkowego,

ekstensywności i intensywności zarażenia tymi pasożytami wynikający prawdopodobnie z
niekorzystnych zmian warunków środowiskowych (susza) . Szczegółowe wyniki i dyskuję tego
etapu badań opublikował w pracy pt.:”Long-term spatiotemporal stability and dynamic changes in
the haemoparasite community of spiny mice (Acomys dimidiatus) in four montane wadis in the St.
Katherine Protectorate, Sinai, Egypt”
W trakcie badań terenowych Doktorant zaobserwował u ponad połowy myszoskoczków z
gatunku Dipodillus dasyurus złowionych w dwóch z czterech wysokogórskich izolowanych dolin
w Górach Synaj, zarażenie pierwotniakami z rodzaju Babesia. Pierwotniaki te morfologicznie
były niemal identycznie z występującym powszechnie u gryzoni gatunkiem B. microti, jednakże
analizy molekularne i filogenetyczne z wykorzystaniem fragmentu 1700 pz genu 18S rRNA,
rejonu ITS1 (615 pz) oraz rejonu ITS2 (315 pz), wykazały odrębność genetyczną tego pasożyta od
wszystkich znanych gatunków z rodzaju Babesia. Nowy gatunek nazwano Babesia behnkei.

Analiza filogenetyczna wykazała, że B. behnkei grupowała się z gatunkami Babesia o afrykańskim i
amerykańskim pochodzeniu w tzw. Grupie Duncani, obejmującej także gatunki patogenne dla
ludzi. Analizy filogenetyczne rejonów ITS1 i ITS2 ujawniły podobny obraz. Wyniki tej części
badań zostały opublikowane w formie oryginalnej pracy badawczej pt.: “Babesia behnkei sp. nov.,
a novel Babesia species infecting isolated populations of Wagner’s gerbil, Dipodillus dasyurus,
from the Sinai Mountains, Egypt”
Na podstawie uzyskanych wyników Doktorant sformułował następujące wnioski:
1. W badaniach wieloletnich można zaobserwować wyraźną dynamikę zarażeń oraz potwierdzić
występowanie powtarzalnych różnic w zespołach pasożytów krwi izolowanych populacji żywicieli
2. Zespół pasożytów krwi kolcomyszy arabskiej kształtuje się w zależności od właściwości
badanych dolin oraz czynników wewnątrzpopulacyjnych
3. Dla niektórych gatunków pasożytów wykazano specyficzność żywicielską , skutek koewolucji
układu pasożyt-żywiciel (B. behnkei, T. acomys)
4. Mało przebadane gatunki gryzoni z trudno dostępnych rejonów świata mogą być zarażone
nieznanymi nauce pasożytami
Przedłożona mi do recenzji

rozprawa składa się

dwóch oryginalnych prac badawczych

opublikowanych w 2014 oraz 2016 roku w międzynarodowym, anglojęzycznym czasopiśmie „
Parasites & Vectors”
współczynnika wpływu

znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), o

wartości

(IF) wynoszącym 3,234. W jednym z tych artykułów Doktorant jest

pierwszym autorem zaś w kolejnym - drugim. Z załączonych oświadczeń współautorów wynika,
że w badaniach będących podstawą tych publikacji mgr Mohammed Alsarraf

sformułował

ostateczne hipotezy i wnioski a także był autorem projektów doświadczeń.
Dysertacja opatrzona jest obszernym streszczeniem w języku polskim oraz angielskim, zawiera
również aneks z informacją o dorobku naukowym Doktoranta.
Rozprawa doktorska mgr Mohammeda Alsarrafa

zawiera ciekawe wyniki, mające cechy

oryginalności światowej o dużym znaczeniu dla rozwoju wiedzy o ekologii i ewolucją układów
pasożyt–żywiciel. Unikalne środowisko izolowanych silnie od siebie dolin górskich w masywie
Synaju jest doskonałym i wyjątkowym naturalnym modelem do przeprowadzenia podstawowych
badań nad ewolucją układów pasożyt– żywiciel. Zebrane przez Doktoranta dane o zarażeniu
populacji gryzoni z lat 2000-2012 i wyniki ich analizy są niezwykle interesujące. Moje uznanie
budzi zarówno dobór klasycznych i molekularnych metod badawczych jak i szeroki wachlarz metod
statystycznych wykorzystanych do oceny zmian dynamiki występowania poszczególnych
pasożytów w zależności od różnych zmiennych. Wysoka ranga czasopisma, w którym zostały

opublikowane wyniki badań Doktoranta oraz fakt poddania uzyskanych wyników oraz organizacji i
metodyki tych badań ocenie recenzentów wydawniczych, z pewnością ekspertów wysokiej klasy,
stanowi dodatkowe potwierdzenie wysokiego poziom tych badań.
W trakcie lektury rozprawy nasunęło mi się jednak kilka pytań i uwag dotyczących głównie
jej warstwy edytorskiej: w tytule rozprawy mowa jest o badaniu wieloletniej dynamiki zarażeń
pasożytów krwi u gryzoni (to znaczy rzędu liczącego kilka rodzin, zawierającego około 2000
gatunków) podczas gdy w wynikach znajdujemy dane wieloletnie dotyczące pasożytów krwi
tylko jednego gatunku - Acomys dimidiatus. Co prawda w streszczeniu rozprawy
odłowionych

gryzoni

Doktorant wymienia również osobniki z gatunku

wśród

A. russatus

oraz

Dipodillus dasyurus ale nie podaje informacji o rodzajach pasożytów krwi występujących u tych
gatunków. Czy należy rozumieć, że we krwi A. russatus znaleziono jedynie Hepatozoon sp. zaś u
Dipodillus dasyurus jedynie Babesia behnkei?
Powyższe uwagi, jak wspomniano wcześniej, mają charakter edytorski i nie obniżają wysokiej
wartości naukowej ocenianej pracy doktorskiej.
W podsumowaniu stwierdzam, że rozprawa doktorska pod tytułem

„Long-term dynamic

changes in the haemoprasites community, and description and characterization of a novel Babesia
species and co-infecting blood parasites, of rodents from the Sinai massif (Egypt)” stanowi
oryginalne rozwiązanie istotnego problemu naukowego, została przedstawiona w formie spójnego
tematycznie zbioru artykułów opublikowanych w dobrej jakości, z wysokim IF, czasopiśmie
naukowym, opatrzonego streszczeniem w języku angielskim i polskim, z dołączonymi
oświadczeniami współautorów publikacji. Spełnia zatem wymagania art. 13 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2003 . Nr 65, poz. 595; z późniejszymi zmianami.). W związku z powyższym wnoszę do
Wysokiej Rady Wydziału Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego

o dopuszczenie mgr

Mohammeda Alsarrafa do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Warszawa, 14.01.2017

Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

