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Recenzja
Rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Lechowicza pt. ,,Zastosowanie spektroskopii w

podczerwieni do róznicowania uropatogennych szczepow Escherichia coli,, wykonanej pod
kierunkiem prof. zw. dr hab. Wiesława Kacy

Przedstawiona do oceny praca dotyczy opracowania nowego sposobu identyfikacji bakterii
z uŻyciem spektroskopii w podczerwieni i matematycznej ana|izy danych. Badania zastosowania
promieniowania w podczerwieni do analizy bakterii byty juŻ podejmowane, jednak metoda jest
daleka od doskonałości i powszechnego uzycia, dlatego stanowi wyzwanie d|a bad,aczy. o ile
widma w podczerwieni nie są łatwym i dogodnym źrodtem informacji do ma|izy cz4steczek
biologicznych, tym bardziej dla całych komórek, to jednakze duży postęp w rozwoju technik
instrumentalnych' nowe osiągnięcia w chemii, azwłaszczarozwój metod matematycznych i ana|iz
komputerowych, stwarzajq nowe moz|iwości ana|ityczne. Podjęcie tematu jest uzasadnione'
szczegó|nie wobec pottzeb opracowania nowych metodologii diagnostycznych oznaczania
drobnoustrojów. Badania takie sq też' wazne z punktu widzenia biomedyczn ego, gdyżt pozwa|ają
na poszukiwanię nowych podejść w kierunku identyfikacji i charakterystyki drobnoustrojów.
Należy podkreślić, Że początkowo metody spektrometrii masowej rozwijały się takŻę
wielokierunkowo i do ustabi|izowania doszła technika MALDI-TOF-MS jako metoda niemal
rutynowej identyfikacji bakterii, dzięki prostocie, czułości' powtarzalności, niskiemu kosztowi
jednostkowej ana|izy, wyprzedzając w szerszym uzyciu takie techniki jak pirolizy, czy ana|izy
estrów kwasów tłuszczowych i inne. obecnie trwają takze próby uż:ycia określonych sond NMR
do identyfikacji bakterii. Stęd temat podjęty jest bardzo aktua|ny' istotny teŻ ze względu na ro1ę
bakterii komensa|nych i probiotycznych w mikrobiomie, czynników środowiskowych lub
drobnoustrojów przemystowych. Dlatego Wypracowany w tej pracy model doświadczalny jest
cennym narzędziem badawczym. Niniejsza praca jest kontynuacją programu badanprowadzonych
w ZakJadzie Mikrobiologii na Wydziale Matematyc zno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Praca miata na celu okreś|enie czy wldmaw zakresie podczerwieni
mogą być przydatne do zroŻnicowania bakterii i przyb|izenLa ich cech fenotypowych.



Przedstawiona do recenzji rozprawa ma układ powszechnie stosowany w pracach

doświadczalnych, typowy dla rozprawy doktorskiej i zawiera l07 stron maszynopisu' w tym 23

tabele i 33 rysunki, |07 pozycji piśmiennictwa' w większości (70%) z ostatniej dekady, ponadto

wykaz stosowanych skrótów, spis tabel i rycin oraz streszczeniew języku polskim i angielskim.

We wstępie pracy autor po krótkim przedstawieniu metod identyfikacji bakterii

charakteryzuje główne techniki spektroskopii w zakresie podczerwieni, opisuje widma FT-IR z

podziałem na zakresy przydatne do różnicowania bakterii, by w drugiej części omówió metody

matematycznej ana|izy widm W podczerwieni. Następnie podaje przykł,ady zastosowania

spektroskopii w podczerwieni w badaniach mikrobio|ogiczntch, w aspekcie róznicowania i

identyfikacji drobnoustrojw. Dalej autor omawia zakaienia układu moczowego człowieka,

uropatogenne szczepy Eschericha coli i ich antybiotykoopornośó. ostatnią częśó wstępu autor

poświęcił środowiskowym bakteriom nicieni pasozytniczych dla owadów. Wstęp pracy jest

napisany zwięź|e, czyte|nie, jest dobrze skonstruowany' wszystkie części przypotzqdkowane

przedmiotowi badań, właściwie dobrał piśmiennictwo. Tutaj nasuwa się uwaga, gdyż autor

cytował częściowo w tekście wynikiNaber i współpracowników za\ata2003-2006, a skoro tak, to
powinien podać je na rysunku l5' co pozwolitoby lepiej porównawczo zobrazowaó dane na temat

antyb iotykoodpornośc i z danym i za |ata f007 .2008.

Cel badań zostat sformułowany rzeczowo i dotyczył określenia czy widma w zakresie
podczerwieni żywych komórek bakteryjnych pozwolą na identyfikację cech fenotypowych

bakterii patogennych u ludzi oraz szczepów środowiskowych, potencjalnych patogenów ludzkich.

Badania zaplanowano na modelu drobnoustrojów wcześniej badanych w tym Za|<ładzie, co
pozwolito na właściwe kontrolowanie przebiegu doświadczeń. Waznym celem był takze wybór

mętod matematycznej ana|izy widm FT-IR.

opis stosowanych materiałówo metod badań i eksperymentów jest poprawny, podany w
sposób wyczerpuj4cy. Z badań bio|ogicznych przeprowadzono ana|izę antybiotykoodporności,
otrzymanie bakterii z hemoce|u nicieni entomopatogennych i analizę aktywnosci ureolitycznej'
ldentyfikację przeprowadzono metodami genetyczną i spektrometrii masowej MALDI-TOF aby
porównać wyniki z metodą własną. Pomiar widm w zakręsie podczerwieni wykonano dla bakterii
pobranych bezpośrednio z ko|onii, bęz suszenia. Następnie autor opisuje szereg metod
matematycznej ana|izy widm spektroskopowych, z doborem grup, analizq uŻyteczności modeli
matematycznych i obliczaniem miary podobieństwa widm IR. Dobór metod jest trafny dla
realizacji zadań. odnośnie testu do oznaczania aktywności enzymatycznej autor podaje szczep E.
coli ATCC 8739 jako kontrolę negatywną, ale nie podał do czego odnosit wyniki jako kontrola
pozytywna.

Wyniki uzyskane przedstawiono i opisano jasno i rzeczowo, zostaty dobrze
udokumentowane na rycinach i w tabe|ach. Wpierw określono antybiotykooporność |28 szczepów
uropatogennych E. coli na 22 antybiotyki, co pozwoliło wybrać 7 antybiotyków do dalszych
doświadczeń. Następnie zostały zoptyma|izowane pomiary widm IR ąby zapobiec zmianom



Związanym z róŻnicami w uwodnieniu prób badanych, po czym dobrano zakresy widm

pozwa|ające na róznicowanie bakterii, a Z ana|izy wartości zroŻnicowania wyodrębnił

najważniejsze okna widm IR. W dalszej kolejności autor opracował mode|e matematyczne

pozwalające na ana|izę chęmometrycznq. Wykazano, Żę istnieje korelacja odpowiednich

fragmentów widma IR z antybiotykooporności4 szczepów, z obecnością fimbrii, aktywnością

ureazowQ bakterii wyizolowanych z nicieni entomopatogennych. Dwa pasma widma IR pozwoliły

skonstruować mode| róŻnicujący szczepy ureolityczne od nie wykazujących tej aktywności, cechy

wiązanej z patogennością. Ponadto spośród gatunków wyizolowanych z nicieni znaleziono dwa

gatunki dotychczas nie wykryte u tych organizmów, mianowicie Delftia ącidovorans i

Pseudochrobactrum sp.

Dyskusja jest dobrze przeprowadzona, ko|ejne doświadczenia i wyniki są omawiane

krytycznie, metody i wyniki są porównane do danych z piśmiennictwa. Poszczególne etapy pracy

są rzeczowo uzasadniane, a konsekwentnie i logicznie wyci4gane wnioski z kolejnych

doświadczeń słuŻq całościowej rea|izacji zamięrzonęgo ce|u. Autor opracował procedurę ana|iz

świeżej masy komórkowej zamiast suchej, z zamiarem skrócenia czasu ana|izy. Badania nad

różnicowaniem bakterii' identyfikacją cech fenotypowych z uŻyciem metod ana|izy

matematycznej warto kontynuowac ze wzg|ędu na zapotrzebowanie na instrumentalne metody

identyfikacji i diagnostyki mikroorganizmów. Warto byłoby sprawdzić czy opracowane metody

ana|izy moŻna by zastosować do widm spektroskopii Ramana, wprawdzie mniej czutej, ale

znacznie dogodniejszej aparaturowo, pod względem niewielkich rozmiarów instrumentów

pomiarowych.

Kilka uwag natury redakcyjnej Zaznaczono na marginesie pracy, jednak nie mają one

znaczenia merytorycznego i nie wpływają na ogó|ną bardzo dobrą ocenę pracy. Natomiast przed

wysłaniem manuskryptu do druku na|eży uwzględnić ponizsze uwagi, mianowicie na stronach 12,

14 i 16 podano błędne strony dla tabę| 1 i 2, na rycinie |f nie podano objaśnienia dla

poszczególnych słupków' na stronie 57 ,'wielkość'' pasma zamiast ',intensywność'', jak dalej w

tekście, brak okna 3000-2800 cm-' w opisie ryciny 20, brak dokończenia zdania na stronie 76,

brak wyjaśnienia skrótu ND w tabe|i 2l. Uwagi te wynikają z obowi4zku ręcenzenta, ale nie

wptywają na wartość merytoryczną ocenianej pracy.

W podsumowaniu chcę podkreślić, ie praca jest wartościowa, zostata prawidłowo

zaplanowana i zrealizowana, wnosi nowe elementy do wiedzy o zastosowaniu spektroskopii FT-

IR do identyfikacji bakterii i niektórych cech fenotypowych' szczegó|nie istotnych dla
patogenności' Autor uzył ki|ka metod do identyfikacji bakterii' postużył się grupą patogenów

|udzkich i odmienną grupą drobnoustrojów środowiskowych, zastosował szeroki panel metod

ana|izy matematycznej do ana|iz widm IR, podjąt badania korelacji z kilkom cechami
fenotypwymi, przez co praca jest w wielu aspektach innowacyjna i wytycza kięrunek dalszych
badań. Doktorant wykazat się znajomością piśmiennictwa, które jest wtaściwie wykorzystane' co
dowodzi swobodnego poruszania się w omawianym zagadnieniu. Uzyskane wyniki mają



znaczenie podstawowe orazpotencjalnie ap|ikacyjne. Praca powinna być opublikowana w dobrym
piśmie dla szerokiego upowszechnienia.

Uważam' Że rozprawa mgr Łukasza Lechowicza zawiera oryginalny materiał
doświadczalny i spełnia warunki okreś|one w art. 13 Ustawy z dnia |4 marca2003 r.o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki. Dlatego
wnioskuję do Rady Wydziału Matematyczna-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowstiego
w Kielcach o przyjęcie tej pracy doktorskiej i dopuszczenie mgr Łukaszalechowicza do dalszych
etapów przewodu doktorskiego. Pozwolę sobie złożyó Wysokiej Radzie wniosek o wyróżnienie
tej pracy ze względu na duią wartość merytoryczną i bardzo dobre wykonanie części
doświadczalnej rozprawy.
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Przesyłam niniejszym recenzję rozprawy
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