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

Przedmiot rozprawy i jego naukowe znaczenie
Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr Mohammeda Alsarrafa przedstawia wyniki badań
mających na celu zweryfikowanie postawionych przez niego czterech hipotez badawczych zakładających:
i) zmiany dynamiki występowania pasożytów krwi u gryzoni w Masywie Synaju, ii) wpływ izolacji
poszczególnych populacji gryzoni bytujących w różnych dolinach na skład gatunkowy pasożytów krwi
oraz na ich różnorodność genetyczną, iii) wpływ czynników wewnątrzpopulacyjnych na ekstensywność i
intensywność inwazji pasożytniczej oraz iiii) występowanie nowych gatunków pasożytów u dotychczas
niebadanych gatunków gryzoni.
Wieloletnie badania środowiskowe prowadzone z udziałem Doktoranta pozwoliły na lepsze
poznanie ekologicznego i ewolucyjnego kształtowania się układu pasożyt-żywiciel oraz umożliwiły
wykrycie i opisanie nowego gatunku z rodzaju Babesia - B. behnkei u myszoskocza Dipodillus dasyurus.
Uzyskane wyniki zostały pozytywnie zweryfikowane przez recenzentów i opublikowane w Parasites &
Vectors, wnosząc istotny wkład do nauki.

Formalny opis rozprawy
Na rozprawę doktorską Pana mgr Mohammeda Alsarrafa składają się dwie pełno tekstowe prace
oryginalne, które zostały opublikowane w roku 2014 i 2016 w znaczącym czasopiśmie o zasięgu
międzynarodowym Parasites & Vectors (IF=3,430 w 2014 i 3,234 w 2016 wg. danych dostępnych w
Internecie). Łączny IF obu prac wynosi 6,664. Doktorant jest odpowiednio, pierwszym i drugim autorem
opublikowanych prac.

Do rozprawy załączono wymagane oświadczenia współautorów prac wchodzących w jej skład,
potwierdzające kluczową rolę Doktoranta w planowaniu badań, przeprowadzeniu ich w terenie i
laboratorium oraz w przygotowaniu manuskryptów.
Prezentowane prace poprzedzono streszczeniami (w języku polskim i angielskim) zawierającym
przedstawiającymi hipotezy badacze, cele pracy, osiągnięte wyniki i ich omówienie, podsumowanie i
wnioski. Dołączony spis piśmiennictwa zawiera 17 pozycji.

Ocena merytoryczna
Przedmiotem badań był wpływ czynników wewnątrz- (płeć i wiek żywiciela) i
zewnątrzpopulacyjnych (wilgotność, temperatura, teren bytowania żywicieli) na występowanie pasożytów
krwi z rodzajów Babesia, Bartonella, Haemobartonella (Mycoplasma), Hepatozoon i Trypanosoma u
kolcomyszy arabskiej (Acomys dimidiatus) z Masywu Synaju w czasie i przestrzeni. Badania prowadzono
w latach 2000-2012, w odstępach czteroletnich, w czterech dolinach odizolowanych od siebie łańcuchami
górskimi.
Wyniki badań Doktorant opublikował w dwóch kolejnych pracach, które w przystępny i
wyczerpujący sposób zostały przez niego przybliżone w streszczeniu.
Gryzonie odławiano w pobliżu miasta Święta Katarzyna (St. Katherine) w Górach Synaj (Egipt) za
pomocą pułapek żywołownych Shermana. Na ich odłów uzyskano zgody odpowiednich komisji
etycznych. Zwierzęta oznaczano co do gatunku, płci i przypisywano do odpowiedniej klasy wiekowej.
Ogółem odłowiono 1041 gryzoni, w tym 857 kolcomyszy arabskich (Acomys dimidiatus), 73 kolcomyszy
złotych (A. russatus) oraz 111 myszoskoczów arabskich (Dipodillus dasyurus). Pasożyty wykrywano w
rozmazach krwi obserwowanych pod mikroskopem świetlnych oraz metodami molekularnymi z
zastosowaniem starterów, których celem molekularnym były geny: 18S rRNA i rpoB oraz rejon ITS1.
Ogółem 76,2% z 835 przebadanych kolcomyszy arabskich było zarażonych co najmniej jednym z
pięciu ww. pasożytów. Najwyższą ogólną ekstensywność zarażenia gryzoni stwierdzono w przypadku
Haemobartonella spp. – 57,8%, a następnie u Hepatozoon sp. – 29,7% i Trypanosoma acomys – 15.8%.
Ekstensywność zarażenia Bartonella spp. i Babesia sp. była znacznie niższa i wynosiła, odpowiednio:
3,6% i 3,1%. Jednocześnie obserwowano istotne różnice w prewalencji pasożytów w zależności od
terenu badań. Najwyższą odnotowano w Wadi Tlah (88,5%), a najniższą w El Arbaein (68,8%). Należy
wspomnieć, że T. acomys i Hepatozoon sp. występowały zasadniczo tylko w dwóch dolinach, ww. Wadi
Tlah oraz Wadi Gharaba, co Doktorant wyjaśnia obecnością u gryzoni z tych dolin ich potencjalnego
przenosiciela, pcheł Parapulex chephrensis. Przy czym T. acomys wykazywała wyraźną specyficzność
żywicielską względem kolcomyszy arabskiej, natomiast w przypadku Hepatozoon sp. obserwowano to
zjawisko jedynie w przypadku wariantu B pasożyta, który był stwierdzany tylko u kolcomyszy złotej (A.
russatus). Warto tu wspomnieć, że oba warianty Hepatozoon sp. zostały wyodrębnione dzięki wnikliwej
analizie molekularnej i filogenetycznej pasożytów.
Na przestrzeni 12 lat Doktorant zaobserwował znaczne zmiany w strukturze i dynamice
pasożytów krwi, tj. spadek średniego bogactwa gatunkowego pasożytów oraz ekstensywności i
intensywności zarażenia patogenami. Od roku 2004 nastąpił początkowo nieznaczny a następnie
gwałtowny spadek zarażenia gryzoni niektórymi pasożytami. W przypadku Heamobartonella był on
trzykrotny (z 85,5% do 27,9%), a w przypadku T. acomys ok. dwukrotny (z 22,7% do 11,9%). Natomiast
odsetek gryzoni zarażonych Babesia spadł w 2012 nawet do 0%. Wahania w ekstensywności
pozostałych pasożytów nie wykazywały tak jednoznacznych tendencji, choć ulegały znacznym wahaniom.
W opinii Doktoranta istotny wpływ na te zjawiska, w tym spadek transmisji, miały przede wszystkim

