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Recenzja

rozprawy doktorskiej Pana mgra Dawida Gmitera 

pt. „Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus tnirabilis 

oraz ich zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe”

Rozprawa doktorska Pana mgra Dawida Gmitera została wykonana pod kierunkiem 

Pana prof. dra hab. Wiesława Kacy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

promotorem pomocniczym był Pan dr Grzegorz Czerwonka. Doktorant w pierwszej części 

rozprawy prezentuje swój dorobek naukowy. Jest on pierwszym autorem lub współautorem 

siedmiu publikacji, w tym cztery związane są z tematem pracy doktorskiej, prezentował także 

wyniki swoich badań na ponad dwudziestu konferencjach naukowych krajowych 

i międzynarodowych, niektóre prezentacje zostały nagrodzone. Był kierownikiem lub 

wykonawcą w siedmiu projektach naukowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub 

z funduszy UJK, w tym kierował dwoma grantami finansowanymi przez NCN (Preludium 

i Etiuda). Kolejne rozdziały rozprawy obejmują wstęp teoretyczny, cele pracy, opis 

stosowanych materiałów i metod, prezentację wyników, ich omówienie i dyskusję, 

podsumowanie i wnioski, a także bibliografię, aneks ze spisem analizowanych genów, wykaz 

użytych skrótów, zamieszczonych rycin i tabel oraz streszczenie pracy po polsku i po angielsku. 

Motywem przewodnim pracy są zachowania społeczne bakterii z gatunku Proteus mirabilis.

Wśród grupowych zachowań bakterii możemy znaleźć wiele niezwykle ciekawych 

przykładów współdziałania drobnoustrojów dla osiągnięcia wspólnego celu. Tym celem może 

być ochrona przed niesprzyjającymi warunkami środowiska czy zdobycie pożywienia, 
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Intensywnie ostatnio badane tworzenie wielokomórkowych, zwartych struktur ochronnych - 

biofilmów jest często przykładem kooperacji różnych gatunków drobnoustrojów, podobnie jak 

powstawanie wielogatunkowych konsorcjów metabolicznych. Wyczucie odpowiedniej 

liczebności populacji, czyli quorum sensing, zaburzanie tego procesu, czyli quorum ąuenching, 

stadne drapieżnictwo myksobakterii przypominające strategię wilczej watahy czy tworzenie 

wielokomórkowych ciał owocowych zawierających spory przez te bakterie, skoordynowany 

ruch drobnoustrojów, wytwarzanie pęcherzyków błonowych, toksyn czy antybioza - to 

przykłady zachowań wspólnotowych, które często wiążą się z antagonizmem wobec innych 

mikroorganizmów w celu zdobycia przestrzeni życiowej (przewagi terytorialnej). Zatem 

warunkiem współdziałania grupy komórek jest wzajemne rozpoznanie komórek pokrewnych - 

współdziałających i odróżnienie ich od komórek niespokrewnionych - antagonistów. Poznano 

już różne mechanizmy rozróżniania „swoich” od „obcych”, takie jak np. niezwykle ciekawy 

mechanizm wymiany fragmentów błony zewnętrznej u myksobakterii (tzw. Outer Membranę 

Exchange OME) czy hamowanie zależne od kontaktu bezpośredniego (contact-dependent 

inhibition CDI), związane z działaniem toksyn.

Także pałeczki P. mirabilis prezentują wiele przykładów zachowań socjalnych. Są to 

bakterie względnie chorobotwórcze, które jednak mogą powodować poważne schorzenia, 

przede wszystkim układu moczowego, w tym u pacjentów cewnikowanych, powiązane często 

z powikłaniami w postaci kamieni moczowych. Odpowiadają także za zakażenia ran i inne 

infekcje. Powodują zwłaszcza zakażenia wewnątrzszpitalne. Ich chorobotwórczość 

i przetrwanie w rozmaitych niszach opiera się niejednokrotnie na działaniu wspólnotowym. 

Dobrym przykładem może tu być np. regulacja procesów życiowych przy udziale systemu 

quorum sensing, zdolność do tworzenia biofilmu czy skoordynowany wzrost rozpełzły 

P. mirabilis po powierzchniach stałych. Ze zdolnością do wzrostu rozpełzłego wiąże się bardzo 

ciekawe, tzw. zjawisko Dienesa, nazwane tak na cześć badacza, który po raz pierwszy je opisał 

ponad siedemdziesiąt lat temu (nie pięć dekad temu, jak napisał w Dyskusji Pan mgr 

D. Gmiter). Linia graniczna, widoczna na styku wzrostu rozpełzłego niepokrewnych szczepów, 

jest efektem wzajemnego rozpoznania się bakterii i zahamowania wzrostu, które może być 

związane także z bójczym działaniem szczepu dominującego na komórki antagonisty.

W zagadnienia te Doktorant wprowadza czytelnika we Wstępie, który obejmuje 

wiadomości na temat pałeczek P. mirabilis, zwłaszcza ich chorobotwórczości i wybranych 

czynników ich patogenności. Pewien niedosyt pozostawia rozdział poświęcony wzrostowi 

rozpełzłemu, który jest kluczowy dla przedmiotowego zjawiska Dienesa. Jakie inne niż opisane 
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w pracy czynniki mają wpływ na wzrost rozpełzły? Pan mgr Gmiter słusznie dużo uwagi 

poświęca we Wstępie zagadnieniom związanym z budową i analizą porównawczą genomów 

pałeczek P. mirabilis w aspekcie ich zróżnicowania i filogenezy, definicji pan-genomu 

bakteryjnego, a także genetycznym podstawom zjawiska Dienesa, które w dużym stopniu 

regulowane jest przez opisany w osobnym rozdziale system sekrecji typu szóstego. Chcę 

podkreślić, że rozdział ten dopełniony jest czytelnymi i starannymi rycinami, bardzo dobrze 

ilustrującymi przedstawiane treści, często autorskimi, choć ryc. 1 mylnie sugeruje urzęsienie 

lofotrichalne komórek P. mirabilis. Tu moje inne drobne uwagi co do teoretycznej części pracy: 

• Powtarzające się jednostki O-swoiste LPS Proteus spp. zawierają 3-6 reszt cukrowych (nie 

2 - 8, jak podano na str. 36).

• Fimbrie PMF nie są najprawdopodobniej tożsame z aglutyniną MR/K.

• W trakcie zjawiska Dienesa formują się komórki kuliste, nie: „koliste” (podobnie 

w Dyskusji).

• Myxobacteria to nie nazwa rodzaju, jak błędnie podano na str. 43, ale nazwa oznaczająca 

bakterie śluzowe.

• W trakcie zjawiska Dienesa nie musi dochodzić do eliminacji komórek niespokrewnionych 

(jak podano na str. 42), co zresztą Doktorant zauważył w odniesieniu do nieletalnego 

charakteru działania białka IdsD (str. 40).

Wciąż nie jest do końca jasne jakie procesy zaangażowane są w zjawisko Dienesa, ale 

w XXI w. obserwuje się wyraźne zainteresowanie badaczy zagadnieniem konkurencji 

między szczepowej P. mirabilis.

W ten nurt wpisuje się praca doktorska Pana mgra Dawida Gmitera. Jej celem jest 

zgłębienie podstaw zjawiska Dienesa u pałeczek P. mirabilis, a cel ten realizowany jest poprzez 

analizę częstości dominacji w odniesieniu do czynników chorobotwórczości grupy dwudziestu 

jeden badanych szczepów laboratoryjnych i klinicznych P. mirabilis, a także poprzez 

porównawcze analizy bioinformatyczne, oparte na sekwencjach genomów badanych szczepów 

oraz sekwencjach dostępnych w bazach danych 197 szczepów tego gatunku.

Brakuje informacji jakie kryteria decydowały o doborze i liczbie szczepów badanych, 

jednak kluczowy dla uzyskanych wyników jest fakt, że wyniki badań fenotypowych 

i genotypowych wykonano i porównano w grupie wyodrębnionych na podstawie testu Dienesa 

pięciu szczepów pokrewnych i grupie pozostałych szczepów niepokrewnych. Cenne byłoby 

uwzględnienie innych grup pokrewieństwa. Wartość ANI (prezentowana w tabeli 13) wskazuje 

na podobieństwo na najwyższym poziomie > 99,9% tylko genomów szczepów pokrewnych, 
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potwierdzone również najwyższym podobieństwem sekwencji ich genomu rdzeniowego, 

w odróżnieniu od pozostałych, niepokrewnych szczepów, co wyraźnie obrazuje drzewo 

filogenetyczne na ryc. 17 oraz następne analizy genotypowe. Wyniki te dobitnie potwierdzają 

wartość testu Dienesa w badaniu pokrewieństwa szczepów P. mirabilis, choć inne uzyskane 

wyniki pokazują, że szczepy te, choć pokrewne, nie są genetycznie identyczne. Dlatego 

w prezentowanych tabelach wynikowych i rycinach szczepy pokrewne powinny być 

zaznaczone np. wspólnym kolorem, co ułatwiłoby śledzenie podobieństw i różnic w obrębie tej 

grupy i pozostałych szczepów.

Bardzo ciekawe, porównawcze analizy bioinformatyczne, grupujące genomy ponad 200 

szczepów P. mirabilis w postaci drzew filogenetycznych konstruowanych na podstawie analiz 

sekwencji genów rdzenia i spoza niego, wykazują duże zróżnicowanie szczepów P. mirabilis 

z różnych źródeł izolacji, zarówno klinicznych, pochodzących od ludzi i zwierząt, jak 

i środowiskowych. Zwłaszcza interesujące jest, potwierdzające się w kolejnych analizach 

filogenetycznych, wyodrębnienie małej, wyraźnie oddzielnej grupy rozwojowej, która jednak 

wykazuje ponad 95% podobieństwa genomowego do pozostałych szczepów (współczynnik 

ANI), co potwierdza jej przynależność do gatunku P. mirabilis. Znaleziono także grupy 

szczepów wysoce podobnych pod względem sekwencji genomów - prawdopodobnie mogłyby 

one wykazać pokrewieństwo w teście Dienesa.

Szczególnie cenna dla realizowanego tematu wydaje się analiza ponad dwustu 

genomów pod względem obecności poszczególnych klastrów genów, które opisano jako 

związane ze zjawiskiem Dienesa, odpowiedzialne za wzajemne rozpoznanie i konkurencję 

między szczepową. Co ciekawe - geny związane z systemem sekrecji typu szóstego, które są 

najbardziej powszechne wśród badanych genomów, nie zostały zakwalifikowane jako geny 

ścisłego rdzenia, choć zaliczono je do szerzej rozumianego rdzenia tzw. miękkiego genów pan- 

genomu P. mirabilis, a pozostałe klastry genów „socjalnych” to tylko geny określone jako 

dodatkowe (spoza genów rdzenia), przy czym najbardziej rozpowszechnione (wśród ponad 

50% genomów) były klastry genów idr i ids. Szkoda, że w tab. 20 nie podano konkretnej liczby 

szczepów, u których wykazano w genomie obecność poszczególnych klastrów. Nieco 

zaskakujący może być całkowity brak poszukiwanych klastrów w części genomów. 

Chciałabym zapytać Pana mgra Gmitera - czy sądzi, że szczepy te mogą cechować inne, 

niezidentyfikowane jeszcze mechanizmy rozpoznania i konkurencji, związane np. z profilem 

wytwarzanych proticyn i profilem wrażliwości na nie, co sugerował Senior w pracy z 1977 r.?

Wszystkie badane w pracy szczepy P. mirabilis (dwadzieścia jeden) kodują elementy 
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systemu wydzielniczego typu VI oraz wykazują obecność jednego lub kilku pozostałych 

klastrów genów, związanych ze zjawiskiem konkurencji terytorialnej. Co logiczne, sekwencje 

genów SST6 są bardzo podobne u szczepów pokrewnych w teście Dienesa, a odmienne 

u niespokrewnionych szczepów (pozostałych klastrów genów związanych z tym zjawiskiem 

nie zsekwencjonowano). Tak oczywistych zależności nie udało się wykazać i znaleźć 

statystycznie znaczących korelacji pomiędzy dominacją szczepów w teście Dienesa, 

a nasileniem u nich wybranych czynników chorobotwórczości, choć szczep dominujący 

w analizowanej grupie rzeczywiście charakteryzuje się silną (choć nie zawsze najsilniejszą) 

ekspresją badanych cech.

Tu chciałabym się podzielić moimi uwagami co do opisu eksperymentalnej części 

pracy, prosić o wyjaśnienia i zachęcić Doktoranta do dalszej dyskusji:

• Co Doktorant rozumie pod pojęciem „terytorializmu”? Co dokładnie oznaczają określenia: 

„zdolności terytorialne szczepów”, „wyższy poziom terytorializmu”, „zdolność 

do terytorializmu”?

• W pracy brak informacji nt. koniecznego ustalenia i zunifikowania wyjściowej gęstości 

poszczególnych szczepów w hodowlach wykorzystywanych w badaniach porównawczych 

cech fenotypowych, zwłaszcza w teście Dienesa, teście rozpełzliwości, teście tworzenia 

biofilmu. Podano jedynie, że całonocne hodowle były stukrotnie rozcieńczane przed 

wykonaniem tych testów - w jakim celu? Niezastosowanie jednakowego inokulum nieco 

podważa wiarygodność uzyskanych wyników, gdyż już na starcie może faworyzować 

niektóre szczepy, dlatego powinien to być nieodzowny etap wstępny badań porównawczych. 

Nierównocenne inokulum mogło być przyczyną problemów w wyznaczeniu szczepu 

dominującego w teście Dienesa dla trzech układów (par) badanych szczepów, z powodu 

różnic w gęstości wykorzystywanych hodowli w poszczególnych powtórzeniach. Mogło 

także wpływać na próbę znalezienia korelacji poszczególnych czynników zjadliwości, 

zwłaszcza, że przy badaniu ekspresji genów związanych z proteolizą, hemolizą i ureolizą 

uzyskano w wielu przypadkach bardzo wysokie wartości odchylenia standardowego (tab. 

22).

• Czy tym brakiem standaryzacji inokulum można wytłumaczyć fakt, że szczepy prezentujące 

ten sam typ Dienesa i pulsotyp oraz najwyższy (prawie 100%) współczynnik podobieństwa 

genomowego zostały zaliczone do innych klas terytorializmu, wykazywały też różne 

nasilenie badanych czynników chorobotwórczości?

tel. 42 635 44 69:, fax: 42 665 58 18,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
e-mail: dominika.drzewiecka@biol.uni.lodz.pl www.uni.lodz.pl



6

• Utworzenie Indeksu Częstości Dominacji oraz klas terytorializmu jest ciekawym pomysłem, 

lecz ma ograniczenia jeśli chodzi o wartość poznawczą i praktyczną (na które wskazał 

zresztą Autor pracy), gdyż dodanie do kolekcji nawet jednego szczepu może zupełnie 

zmienić uzyskaną klasyfikację.

• Jak można wytłumaczyć, że tylko 39% genów rdzenia pan-genomu przypisano 

do podsystemów w analizie z zastosowaniem RAST, nie zostały zidentyfikowane geny np. 

związane z podsystemem metabolizmu azotu czy ruchliwością i chemotaksją, natomiast 

wykryto cztery geny związane są ze sporulacją, która u tych bakterii nie występuje (str. 107 

i tab. 16)?

• W opisie wykorzystanych metod fenotypowych oraz metody rozdziału elektroforetycznego 

w zmiennym polu elektrycznym brak referencji.

• W Wynikach brakuje podsumowań, które syntetycznie zbierałyby rezultaty poszczególnych 

etapów badań, podobnie jak w Dyskusji często brak odwołań do konkretnych omawianych 

rycin czy tabel. Ich zamieszczenie ułatwiłoby śledzenie kolejnych osiągnięć pracy.

• Ryciny dotyczące relacji aż 218 analizowanych genomów, przedstawiające i porównujące 

dendrogramy uzyskiwane różnymi metodami, nie są czytelne bez uwzględnienia informacji 

zawartych w tekście, gdy brak legendy lub nie są podane kłady (np. ryc. 20, 21, 23, 24, 26 

itd ). W tekście wskazano na kład I i kład A na ryc. 44 - czy są one tożsame ? Niestety 

tylko na niektórych rycinach wyróżniono genomy pięciu pokrewnych szczepów badanych.

• Tabela 18 niepotrzebnie powiela dane przedstawione w tekście (choć podano różne liczby 

genów asocjujących). W tabeli 22 brak szarego koloru, którym wg legendy miały być 

zaznaczone określone wyniki.

Drobne uwagi:

W pracy trafiają się błędy, zwłaszcza literowe czy edytorskie, a także merytoryczne: 

„Seracia” str. 144, „gatunku Pseudomonaś” str. 154; „na C-końcu genu idsD" „na N-końcu 

genu idsE” str. 156; wielokrotnie w Dyskusji niewłaściwie użyte słowo „nosiciel” w znaczeniu 

gospodarz; używanie we Wstępie liczby pojedynczej „bakteria” zamiast: bakterie, nawet 

w odniesieniu do skoordynowanego wzrostu rozpełzłego wielu współpracujących komórek; 

„genomowe DNA” - raczej używa się rodzaju męskiego (genomowy DNA); Iksiński i wsp. 

wykazali (nie: „wykazał”); hodowle prowadzi się z napowietrzaniem czy mieszaniem - 

wytrząsanie nie jest warunkiem hodowli (Metody); płytki raczej zawierają studzienki, nie 

„dołki” (Metody). Inne błędy zaznaczono w egzemplarzu pracy i przekazano Doktorantowi.
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Chcę podkreślić, że powyższe uwagi i pytania, wynikające z mojego obowiązku jako 

recenzenta, często mają charakter dyskusyjny i nie ujmują wartości pracy, która wnosi świeże 

spojrzenie na wciąż tajemnicze zjawisko Dienesa, dostarcza dużo nowej wiedzy na temat 

molekularnych podstaw zróżnicowania pałeczek P. mirabilis i stanowi doskonały punkt 

wyjścia do dalszych analiz. Trzeba dodać, że Autor oparł się w pracy na obszernym wachlarzu 

prawie 200 aktualnych publikacji naukowych, od właściwości pałeczek P. mirabilis 

poczynając, poprzez zachowania społeczne i terytorialne tych i innych bakterii, 

a na zagadnieniach związanych z genomem, pan-genomem i molekularnych podstawach 

zjawiska Dienesa kończąc. Rozprawę czytałam z zainteresowaniem. Jest napisana, co ważne, 

czytelnym i poprawnym językiem polskim, a to, że budzi dyskusję i pytania, jest jej zaletą. 

Autor deklaruje, że zamierza kontynuować rozpoczęte wątki badawcze i jestem bardzo ciekawa 

kolejnych osiągnięć Doktoranta.

Na podstawie powyższych przesłanek uważam, że oceniana praca Pana mgra Dawida 

Gmitera, pt. „Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich 

zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe” spełnia warunki stawiane rozprawom na stopień 

doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. Wnoszę 

zatem do Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

tel. 42 635 44 69:, fax: 42 665 58 18,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
e-mai 1: domi nika. drzewiecka@biol. uni. 1 odz. pl www.uni.lodz.pl


