
 

R e c e n z j a 

 

pracy doktorskiej Pana mgr Łukasza Lechowicza pt. „Zastosowanie 

spektroskopii w podczerwieni do różnicowania uropatogennych szczepów 

Escherichia coli”. 

  

Przedłożona do recenzji praca doktorska Pana mgr Łukasza Lechowicza, 

przygotowana pod kierunkiem Promotora, Pana Prof. zw. dr hab. Wiesława Kacy,  

wpisuje się w nurt ważnych badań mających na celu usprawnienie niezbędnych 

metod badawczych stosowanych w diagnostyce zakażeń bakteryjnych a także     

w badaniach środowiskowych, dotyczących wiarygodnej identyfikacji                  

i różnicowania bakteryjnych szczepów gatunku pałeczka okrężnicy - Escherichia 

coli. Wybór tematu został dokonany bardzo dobrze, zarówno ze względu na 

praktyczne oczekiwania mikrobiologów diagnostów, zainteresowanych 

podniesieniem efektywności diagnostyki i racjonalnej terapii pacjentów 

ulegających zakażeniom szczepami gatunku E. coli, a także ze względu na 

wyzwanie intelektualne, jakim jest zastosowanie zaawansowanej techniki 

spektroskopii w podczerwieni. Zjawiska fizyczne wykorzystane w projekcie 

Doktoranta znane są od dziesięcioleci, natomiast postęp technologiczny 

notowany w ostatnich dekadach i oryginalna koncepcja Autora stały się podstawą 

postawienia pytań, zrealizowania ciekawego interdyscyplinarnego projektu 

badawczego oraz postawienia tez.                                                              

 Największe problemy współczesnej mikrobiologii dotyczą mikrobiologii 

klinicznej; są to dynamicznie narastająca lekooporność patogennych 

drobnoustrojów i pojawianie się szczepów  o nietypowych cechach 

fenotypowych. Obydwa zjawiska mają charakter globalny i zapoczątkowują 

łańcuchy problemów medycznych i społecznych. Drugi z nich generuje trudności 

w identyfikacji gatunkowej, a drobnoustrojom odpowiedzialnym za choroby 

umożliwia omijanie identyfikacji i skierowanie badania diagnostycznego oraz 

terapii na błędne tory, co skutkuje niepowodzeniami w procesach leczenia.        

W obydwa zasygnalizowane zjawiska wpisuje się grupa drobnoustrojów 

będących przedmiotem badań recenzowanej dysertacji – uropatogenne szczepy 

bakteryjnego gatunku Escherichia coli. 

Rozprawa doktorska przygotowana została w Zakładzie Mikrobiologii, 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   

w Kielcach, pod opieką naukową promotora, Pana prof. zw. dr hab. Wiesława 

Kacy. Zespół kierowany przez prof. W. Kacę ma ugruntowaną wysoką pozycję 

naukową dzięki serii bardzo dobrych publikacji dotyczących dziedzin 

interdyscyplinarnych, problemów badawczych rozwiązywanych różnymi 

metodami, zarówno standardowymi, sprawdzonymi rutynowymi, jak                    

i zaawansowanymi technikami molekularnymi, biochemicznymi i genetycznymi, 

z bardzo interesującymi wątkami dotyczącymi epidemiologii i ekologii, co 

zdaniem recenzenta jest ważne w tego typu projektach, a w przypadku tego 

zespołu bardzo rzetelnie opracowywane a potem wysoko oceniane przez redakcje 

periodyków naukowych i czytelników. 

 



Rozprawa doktorska mgr Łukasza Lechowicza została przygotowana w formie dysertacji 

napisanej w języku polskim; zawiera informację (na str. 3), że część wyników zaprezentowanych została 

wcześniej ogłoszona w trzech oryginalnych publikacjach i jednej przeglądowej, w periodykach 

indeksowanych w międzynarodowych bazach danych. Doktorant występuje w oryginalnych jako 

pierwszy, a w przeglądowej jako drugi autor. Część wyników została też pokazana w 6 doniesieniach na 

krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, gdzie Doktorant był pierwszym autorem. 

Forma rozprawy doktorskiej jest zgodna z kanonem przyjętym na uniwersytetach. Praca ma logiczny 

układ i czyta się ją ze zrozumieniem poszczególnych wątków badawczych. W całości liczy 107 stron. 

Poprzedzona jest  wykazem publikacji Doktoranta oraz spisem treści i wykazem skrótów. Następujące 

główne części to: Wstęp (28 stron), sformułowanie celów pracy (1 strona), przedstawienie użytych 

materiałów laboratoryjnych i zastosowanych metod (8 stron), opis uzyskanych wyników (31 stron), 

dyskusja (8 stron), podsumowanie sformułowane w 6 punktach (1 strona) i bibliografia obejmująca 107 

pozycji (11 stron). Praca zilustrowana została 33 rycinami i 23 tabelami, których spisy wraz z tytułami      

i podaniem stron umieszczone są na 3 stronach. Pracę zwieńczają streszczenia polskie i angielskie. W tym 

miejscu recenzent gratuluje doktorantowi , autorowi rozprawy, sprawnego rozdysponowania bogatym 

oryginalnym materiałem badawczym, posiadaną wiedzą, i zorganizowania redakcji rozprawy. 

 Pierwszy rozdział – „Wstęp”, jest dobrym wprowadzeniem do dalszych części rozprawy i dobrze 

integruje zarysowane cele badań. Czytając ten rozdział interdyscyplinarnej rozprawy, recenzent 

reprezentujący dziedzinę bakteriologiczną, a nie fizykę, zwraca uwagę na brak równowagi w zarysowaniu 

najważniejszych problemów badawczych. O ile wprowadzenie w zjawiska fizyczne i  metody pomiarów 

są znakomitym, syntetycznym wprowadzeniem w zagadnienia, to brakuje równoważnych akcentów 

biologicznych (nie rekompensują tego nieco dłuższe akapity nt. nicieni): brak głębszego rozwinięcia 

uzasadnienia podjęcia badań na materiale mikrobiologicznym, o zmianach cech biochemicznych bakterii 

(w efekcie zjawisk quorum sensing, horyzontalnego transferu genów, mutacji), o omijaniu identyfikacji 

gatunkowej przez patogenne bakterie, o wyłanianiu się nowych szczepów i gatunków, o wynikających      

z tego niepowodzeniach terapeutycznych i potrzebie racjonalizacji diagnostyki. Natomiast                       

z mistrzowskim znawstwem i interesująco Autor  przytacza wiedzę o wykorzystaniu widm 

spektroskopowych bakterii jako przydatnych narzędzi w diagnostyce mikrobiologicznej bakterii 

chorobotwórczych (o spektroskopii Ramana do wykrywania wrażliwości/oporności bakterii na 

antybiotyki na podstawie zmian zachodzących w widmie IR; wykorzystaniu absorbancji przy określonych 

liczbach falowych w widmach IR do oszacowania wartości MIC, z uwagą, że wartości te oznaczone 

metodami referencyjnymi i z zastosowaniem SERS były zbliżone, a czas badań można zdecydowanie 

skrócić). Sformułowane w kolejnym rozdziale cele pracy są racjonalne, logiczne i nie budzą wątpliwości 

pod względem przesłanek. Cele pracy zostały przedstawione zwięźle i jasno.  Kolejny autonomiczny 

rozdział „Materiały i metody” został napisany zgodnie z uniwersyteckimi standardami i zasadniczo          

w sposób wystarczający, aby czytelnik mógł ocenić prawidłowość eksperymentów i wypracować własny 

pogląd na temat wartości naukowej uzyskanych wyników. Kolekcja badanych szczepów bakteryjnych 

została złożona bardzo dobrze, pod względem liczby szczepów i pochodzenia.  Metody badawcze to 

główny bohater dysertacji, metoda fizyczna – spektroskopia w podczerwieni  z transformacją Fouriera 

(FT-IR = Fourier Transform Infrared Spectroscopy), a metody dotyczące drobnoustrojów to techniki 

fenotypowe i genetyczne. Pierwsza grupa dotyczyła oceny profili lekowrażliwości/lekooporności metodą 

oznaczania MIC, druga grupa to zaawansowane techniki – sekwencjonowanie fragmentów genu 16S 

rRNA i MALDI-TOF.  Dobór antybiotyków też jest prawidłowy, obejmuje przedstawicieli różnych grup 

tych leków. Jest to bardzo dobrze przygotowany warsztat badawczy. 

 Kolejny rozdział – „Wyniki” jest najobszerniejszy w całej rozprawie. Autor uzyskał dużo 

oryginalnych wyników, które sprawnie zaprezentował dzieląc ten rozdział na szereg podrozdziałów, 

dodatkowo ilustrowanych 23 tabelami i 33 rycinami. Do najważniejszych osiągnięć mgr Łukasza 

Lechowicza niewątpliwie należą: i) wykazanie przydatności spektroskopii – widm w podczerwieni (IR)    

i analizy chemometrycznej do różnicowania szczepów i określania aktywności ureolitycznej szczepów 

gatunku Escherichia coli pochodzących z zakażeń i środowiska przyrodniczego; ii) opracowanie  modeli 



matematycznych użytecznych w analizach chemometrycznych widm IR uropatogennych szczepów        

E. coli (trzy modele: sztuczne sieci neuronowe, metoda K najbliższych sąsiadów, metoda wzmacnianych 

drzew decyzyjnych); iii) udowodnienie przydatności opracowanych modeli matematycznych do analizy 

chemometrycznej, różnicowania szczepów gatunku E. coli; iv) pionierskie wyizolowanie dwóch 

gatunków bakterii – Delftia acidovorans i Pseudochrobactrum sp. nie opisanych wcześniej jako 

stowarzyszone z gospodarzami – nicieniami entomopatogennymi; v)  praca może mieć w przyszłości 

zastosowanie praktyczne w badaniach diagnostycznych w bakteriologii, w analizach zróżnicowania 

szczepów tego samego gatunku i in.  

Są to wyniki o wysokiej wartości naukowej, wnoszącej cenne informacje o nowych zastosowaniach 

warsztatu badawczego, otwierające możliwości stosowania technik fizycznych w mikrobiologii, 

wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej mikrobiologii.  

Podczas lektury tego rozdziału nasunęły się jednak recenzentowi spostrzeżenia i wątpliwości,                   

o wyjaśnienie których poprosi Doktoranta podczas obrony.                       

1. Na ile zastosowana metoda spektroskopii w podczerwieni jest miarodajna i wiarygodna biorąc pod 

uwagę zmienność biochemiczną drobnoustrojów – wytwarzanie różnych, innych białek w różnych fazach 

rozwoju choroby zakaźnej (pobieranie bakterii z ognisk zapalnych), a także w różnych fazach rozwoju 

pojedynczej komórki bakteryjnej; białka wbudowane w powłoki komórkowe, białka powierzchniowe, 

sekrecyjne; zmienności wynikające z różnic chemicznych i fizycznych parametrów w niszach 

ekologicznych – będące efektem regulacji genetycznych quorum sensing ?                       

2. Jakość pomiarów widm w spektroskopii w podczerwieni zależy od wilgotności badanej próby, tutaj 

masy bakteryjnej (dysertacja str. 83; Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa 

1998). Czy można wystandaryzować i utrzymać pożądaną wilgotność w czasie pomiarów ? Jeśli tak to    

w jaki sposób wyeliminować ryzyko uzyskania błędnych wyników z powodu zmian wilgotności ?    

Wnikliwa lektura tego rozdziału zwróciła też uwagę na następujące fakty: i) w rozdziale „Wyniki” na str. 

57 i 59 są obecne komentarze interpretujące zmierzone wielkości; powinny one mieć miejsce w Dyskusji; 

ii) dendrogramy (str. 60, 78) pokazują odległości analizowanych szczepów na podstawie widm w zakresie 

podczerwieni, szkoda, że Autor nie wprowadził skali obrazującej % podobieństwa szczepów.  

Biorąc pod uwagę wysoką liczbę uzyskanych przez doktoranta wyników o dużej wartości 

poznawczej, kolejny rozdział – „Dyskusja” wymagał dużej dyscypliny i logiki. Doktorant wywiązał się 

sprawnie          z tego wyzwania. Krytycznie skomentował swoje osiągnięcia odnosząc się do wiedzy         

i wyników innych autorów. Bardzo trafną inicjatywą było zamieszczenie barwnych rycin (z liczbami 

falowymi widm IR oraz parametru D), które ułatwiły czytelnikowi gruntowne poznanie zagadnienia. 

Rozdział ten dowodzi dużej znajomości tematów składających się na ten interdyscyplinarny projekt. 

Rozdział „Podsumowanie” w bardzo zwięzły sposób, w 6 punktach prezentuje ogólnie uzyskane wyniki    

i wnioski. Kolejny rozdział „Bibliografia” zawiera 107 pozycji oryginalnych, ujętych na 11 stronach, w 

większości z ostatniej dekady, co jest dowodem bardzo dobrego przygotowania Doktoranta do 

przeprowadzania badań. Całość pracy zwieńczają kompletne spisy tabel i rycin oraz streszczenia polskie   

i angielskie. 

Ocena strony edytorskiej i językowej. Praca została przygotowana bardzo starannie. Tekst jest napisany 

zwięzłym, przejrzystym stylem, zdania są pełne i zrównoważone. Czytanie pracy budzi zainteresowanie 

czytelnika. Jednak Doktorant nie ustrzegł się pewnych usterek i uchybień natury redakcyjnej, które          

z obowiązku recenzenta są wymienione poniżej. 

• Numerowanie stron powinno się zaczynać od pierwszej strony „Wstępu”. 

• Stosowanie żargonowych określeń, jak na str. 15 cyt. „na pierwszy rzut oka”; oraz na str. 28, 35  

określenia cyt. „ta bakteria”, co jest przejęciem z języka angielskiego, gdzie „bacteria” to liczba 

mnoga; a przecież nie chodzi Autorowi o jedną komórkę. Na str. 82 cyt. „liczność”, powinno być 

„liczebność”.  




