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Kierownik Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium

Instytut Biologii Medycznej PAN

Ocena pracy doktorskiej mgr Dawida Gmitera pt. „Dyskryminacja krewniacza 

i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich zróżnicowanie genetyczne i 
fenotypowe”.

Recenzowana praca została wykonana w Zakładzie Mikrobiologii i Parazytologii, 

Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod 

opieką prof. dr hab. Wiesława Kacy, jako promotora, oraz dr Grzegorza Czerwonki jako 

promotora pomocniczego. Przed Doktorantem postawiono bardzo ambitne zadania 

zróżnicowania genetycznego i fenotypowego szczepów P. mirabilis w odniesieniu do 

mechanizmów zjawiska dyskryminacji krewniaczej. Realizacja głównego celu pracy wymagała 

od Doktoranta zastosowania szeregu zaawansowanych metod bioinformatycznych do analiz 

genomów szczepów sekwencjonowanych w ramach realizowanego projektu jak i genomów 

zdeponowanych w bazie NCB1.

Układ tekstu jest typowy dla prac eksperymentalnych. Część doświadczalna pracy jest 

poprzedzona dobrze przemyślanym wstępem literaturowym napisanym ładnym językiem 

naukowym, przedstawiającym aktualne dane dotyczące charakterystyki przedmiotu badań. P. 

mirabilis, oraz wywoływanych przez niego zakażeń układu moczowego. W sposób bardziej 

szczegółowy Doktorant przedstawia czynniki wirulencji tego drobnoustroju w tym zdolność do 

adhezji i formowania biofilmu, zdolność do wzrostu rozpełzłego, lipopolisacharyd oraz 

aktywność enzymatyczną. Ze względu na przedstawione w pracy wyniki badań własnych, w 

dalszej części wstępu Doktorant zapoznaje czytelnika z dostępnymi danymi dotyczącymi 

genomów wybranych szczepów P. mirabilis, zjawiskiem dyskryminacji krewniaczej i 

terytorializmu oraz podłożem genetycznym tego procesu ze szczegółowym opisem systemu
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sekrecji typu VI. Ostatnia część wstępu opisuje pan-gcnom bakteryjny jako model oceny 

zróżnicowania genetycznego szczepów.

W rozdziale Materiały i Metody autor zapoznajc czytelnika z zastosowaną metodologią 

badań. Wszystkie wykorzystywane procedury zarówno eksperymentalne jak i bioinformatyczne 

są dokładnie opisane w sposób umożliwiający ich odtworzenie w innym laboratorium. Na 

szczególną uwagę zasługuje liczba zastosowanych metod bioinformatycznych w badaniach 

filogenetycznych P. mirabilis. W badania eksperymentalne Doktorant włączył bardzo 

interesującą w aspekcie badanego zjawiska terytorializmu kolekcję 21 szczepów P. mirabilis 

spośród których pięć wykazywało wysoki stopień pokrewieństwa zarówno w teście Diensa, 

metodzie PFGE jak i badaniach genomicznych. W pierwszej części rozdziału wyniki Doktorant 

przeprowadził charakterystykę kolekcji 21 szczepów P. mirabilis pod kątem dyskryminacji 

krewniaczej. Badanym szczepom przypisano typy Diensa i oceniono ich zdolność do 

konkurencji za pomocą indeksu częstości dominacji ICD. Interesującą obserwacją Doktoranta 

była identyfikacja par szczepów dla których niemożliwe było wyznaczenie szczepu 

dominującego. W tym aspekcie, ciekawy jestem czy Doktorant, lub inni autorzy badający to 

zjawisko, testowali zdolność do dominacji szczepów, które były wcześniej hodowane na różnych 

podłożach wzrostu (np. podłoże bogate vs minimalne, obecność lub nie antybiotyków itp.). Czy 

znane są czynniki, które indukowałyby szczep do zwiększonej mobilności i zwiększały jego 

szansę na dominację w środowisku? W dalszej części pracy, z badanej kolekcji szczepów 

izolowano genomowy DNA, który poddano sekwencjonowaniu typu NGS z wykorzystaniem 

platformy MiSeq (2 szczepy) oraz NextSeq w systemie Illumina. Głębokość procesu 

sekwencjonowania (pokrycie sekwencji) pozwoliło Doktorantowi na przeprowadzenie analizy 

badanych genomów w wariancie de novo. Surowe dane zostały poddane analizie z 

wykorzystaniem oprogramowania Unicycler w oparciu o algorytm SPADes z wykluczeniem 

kontigów o długości poniżej 500 par zasad. Dla większości genomów liczba kontigów wahała 

się w granicach 50-75 a tylko w jednym przypadku przekroczyła liczbę 90 co pozwoliło na 

zamieszczenie uzyskanych danych w publicznych bazach. Reorganizacje kontigów w genomy 

uzyskano z wykorzystaniem programu Mauve. Program ten pozwolił także na porównanie 

organizacji badanych genomów wskazując na ich wysokie pokrewieństwo. Ogólny stopień 

podobieństwa sekwencji oceniono z wykorzystaniem algorytmu ANI uzyskując wartości >98% 

pozwalające na zaliczenie porównywanych szczepów do jednego gatunku. Doktorant
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przeprowadził także analizę filogenetyczną opartą o polimorfizm pojedynczych nuklcotydów 

identyfikowany w sekwencji rdzeniowej z wykorzystaniem aplikacji CSI Phylogeny. Bardzo 

słuszną Decyzją Doktoranta było włączenie do dalszych badań 197 sekwencji genomowych 

szczepów P. mirabilis pozyskanych z bazy NCBI. Pozwoliło to na przeprowadzenie analizy 

podobieństwa (ANI) oraz analizy filogenetycznej (CSI Phylogeny) w oparciu o 218 genomów P. 

mirabilis. Ciekawą obserwacją Doktoranta było wyodrębnienie w przeprowadzonych analizach 8 

szczepów (kład 9) o bardzo niskim stopniu pokrewieństwa z innymi szczepami P. mirabilis. Czy 

analizowano pokrewieństwo tych szczepów z przedstawicielami innych gatunków rodzaju 

Proteus? Czy jakość sekwencji genomowej szczepów zaliczanych do kładu 9 (pokrycie 

sekwencji, liczba kontigów) odbiegała od innych genomów włączonych w badania 

filogenetyczne? Pan-genom P. mirabilis wygenerowany przez Doktoranta na podstawie 218 

analizowanych genomów obejmował powyżej 28 tysięcy genów w tym 1029 genów ścisłego 

rdzenia i miał charakter otwarty. Ciekawy jestem czy dane literaturowe pozwalają znaleźć 

dla jakiegoś gatunku bakterii zamknięty' pan-genom? Jeśli tak to jaka była minimalna 

liczba szczepów pozwalająca na jego zamknięcie? Ciekawą analizą przeprowadzoną przez 

Doktoranta było różnicowanie badanych regionów w oparciu o sekwencje niekodujące. Na 

podstawie drzewa filogenetycznego wygenerowanego w oparciu o sekwencje IGR obserwowano 

niższy stopień zróżnicowania szczepów w porównaniu do analizy' opartej na pełnych 

sekwencjach genomowych. W tym kontekście mam pytanie czy kład G wyodrębniony na 

podstawie analiz IGR w pełni odpowiada kładowi 9 wyodrębnionemu na podstawie analiz 

genów rdzeniowych? Przeprowadzone analizy zróżnicowania genetycznego szczepów nie 

pozwoliły na wykazanie zależności pomiędzy genotypem a pochodzeniem geograficznym, 

czasem i źródłem izolacji. Na bazie siedmiu klastrów genów związanych ze zjawiskiem Dienesa 

Doktorant przeprowadził także szczegółową analizę systemów dyskryminacji krewniaczej w 

aspekcie zróżnicowania genomowego badanej kolekcji szczepów'. Żaden z badanych klastrów 

genów, w tym system sekrecji typu VI, nie występował we wszystkich badanych szczepach i nie 

został zaliczony do genów rdzenia ścisłego. Bardzo ciekawych informacji dostarczyły także 

analizy' zróżnicowania klastrów genów' warunkujących dyskryminację krewniaczą w odniesieniu 

do podobieństwa w teście Dienesa i zróżnicowania genomowego. W tych licznych i dobrze 

zwizualizowanych analizach zabrakło mi jedynie bezpośredniego porównania obecności genów 

klastrów warunkujących dyskryminację krcw'niaczą w szczepach z własnej kolekcji w stosunku
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do indeksu częstości dominacji. Ciekawym byłoby też uzupełnienie tych analiz o dane 

transkryptomiczne (poziom ekspresji) dla znanych genów wiązanych z procesem dyskryminacji 

krewniaczej. Proszę Doktoranta o krótki komentarz w tej sprawie.

Dyskusja pracy, podzielona na podrozdziały, została napisana bardzo dojrzale, ze 

znakomitą znajomością tematu, a Doktorant w sposób krytyczny odnosi uzyskane przez siebie 

wyniki do danych literaturowych.

Rozdział „Podsumowanie i wnioski” stanowi bardzo dobre podsumowanie 

przeprowadzonych badań. Doktorant wyciąga w pełni uprawnione wnioski mające podstawę w 

postaci przeprowadzonych analiz i danych literaturowych.

Podsumowanie:

Po wnikliwym zapoznaniu się z pracą doktorską Pana Dawida Gmitera uważam, że 

przedstawiona do oceny praca zawiera oryginalne i bardzo wartościowe wyniki. Wnoszę do 

Rady Naukowej Instytutu Biologii UJK o dopuszczenie Pana Dawida Gmitera do dalszych 

etapów' przewodu doktorskiego.

Ze względu na wartość naukową pracy oraz jakość i wielowątkowość 

przeprowadzonych analiz bioinformatycznych wnoszę do Wysokiej Rady o nagrodzenie 

Doktoranta przewidzianą w regulaminie nagrodą.


