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Warszawa 28.02.2022 
Recenzja 

rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rajnisz-Mateusiak 
pt. „Charakterystyka przeciwbakteryjnych właściwości wtórnego metabolitu wytwarzanego przez 

wybrany szczep, reprezentujący nowoopisany gatunek promieniowca z rodzaju Streptomyces” 
wykonanej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym 

promotor: dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH - PIB 
 
 

Narastająca w ostatnich dziesięcioleciach oporność bakterii na antybiotyki i zagrażająca medycynie era 
postantybiotykowa  jest konsekwencją nadużywania leków przeciwdrobnoustrojowych nie tylko w 
leczeniu zakażeń, ale również w weterynarii i przemyśle spożywczym.  Problem lekooporności nasilił 
się dodatkowo w czasie pandemii Covid-19, kiedy  podawanie antybiotyków było poza wszelką 
kontrolą i schematem, co znacząco zwiększyło presję selekcyjną szczepów wielolekoopornych. Z 
drugiej strony, w ostatnim czasie nie zwiększyła się znacząco liczba antybiotyków, a te które zostały 
wprowadzone do użytku zasadniczo atakują znane „stare” cele w komórce bakteryjnej. Taka sytuacja 
powoduje, że każde badania, które potencjalnie mogą się przyczynić do odkrycia nowych preparatów 
o działaniu przeciwdrobnoustrojowym są niezwykle cenne i pożądane. Tą aktualną problematykę 
podejmuje recenzowana rozprawa Pani mgr Aleksandry Rajnisz-Mateusiak.  

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań  było wykrycie w próbkach gleby pochodzącej z 
różnych rejonów geograficznych  nowego gatunku promieniowca posiadającego zdolność  
wytwarzania metabolitów wtórnych o nieopisanej dotychczas strukturze, hamujących wzrost 
tlenowych pałeczek Gram-ujemnych.  

Przedstawiona praca ma typowy układ rozpraw na stopień doktora nauk medycznych. 
Maszynopis liczy 161 stron, jest monografią opartą na własnym oryginalnym badaniu realizowanym 
częściowo w ramach projektu badawczego UDA-POIG.01.03.01-14-136/09 „Potencjalny antybiotyk 
oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych”. Składa się z zasadniczych 
rozdziałów, typowych dla prac o charakterze eksperymentalnym jak: wstęp, cel pracy, materiały, 
metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo. Na końcu pracy zamieszczono spis tabel i spis rycin. 
Piśmiennictwo obejmuje 248 pozycji. Literatura naukowa jest odpowiednio dobrana i właściwie 
wykorzystana w tekście rozprawy. Znaczący odsetek stanowią publikacje z ostatnich 5 lat. 

We wstępie Doktorantka przedstawiła zagadnienia związane narastaniem i szerzeniem się  
oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Opisano mechanizmy oporności drobnoustrojów na 
aktualnie stosowane antybiotyki. Pokazano trendy w narastaniu oporności oraz poddano analizie 
przyczyny tego zjawiska. Doktorantka omówiła również aktualny stan badań nad związkami o 
aktywności przeciwbakteryjnej zwracając szczególną uwagę na wieloletni brak postępu w tych pracach. 
Kolejno dokładnie scharakteryzowała gromadę promieniowce, w tym  rodzaj Streptomyces, zwracając 
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uwagę na produkowane przez nie metabolity wtórne. W końcowej części wstępu przedstawiono 
metody stosowane przy poszukiwaniu nowych związków pochodzenia mikrobiologicznego o 
aktywności przeciwbakteryjnej. Opisano tradycyjne metody fenotypowe oraz strategie poszukiwania 
nowych, bioaktywnych substancji opierające się na szeroko pojętej analizie DNA oraz metabolomice.  
Wstęp świadczy o szerokiej i ugruntowanej wiedzy Doktorantki w zakresie przedstawianej tematyki 
oraz  umiejętności interpretacji literatury. Rozdział napisany jest rzetelnie i wyczerpująco, dobrze 
uzasadnia genezę pracy doktorskiej.  

Wyjściowym materiałem do badań były 33 próbki gleby pochodzące z: Ameryki Południowej, 
Ameryki Środkowej, Afryki, Azji i Europy. Należy zaznaczyć, że prawie 50% promieniowców żyjących w 
glebie jest zdolnych do syntetyzowania związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej, a więcej niż 
50% najpopularniejszych antybiotyków syntetyzowanych jest właśnie przez te bakterie.  Do hodowli i 
izolacji promieniowców z badanego materiału wykorzystano 15 różnych podłoży mikrobiologicznych, 
a liczbę tą znacząco zwielokrotnia zastosowanie kilku podłoży w wariantach zawierających pojedyncze 
źródła węgla lub azotu. Do określenia przynależności rodzajowej i gatunkowej wyhodowanych 
szczepów użyto metody biologii molekularnej m.in. genotypowanie na podstawie sekwencji 16S rRNA,  
sekwencjonowanie pełnogenomowe. Wachlarz zastosowanych technik obejmował również: analizę 
HPLC-MS oraz narzędzia bioinformatyczne np. platforma antiSMASH. Zarówno Doktorantka jak i jej 
Promotor wywodzą się z zespołu posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań na 
promieniowcach, co jest widoczne w zastosowanej metodyce badań, która łączy klasyczne metody 
fenotypowe z nowoczesnymi metodami genetycznymi i analizą bioinformatyczną. Takie holistyczne 
podejście do stosowanych metod stanowi o dużej wartości metodycznej pracy. Należy podkreślić, że 
mimo zastosowania sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego do przeszukiwania 
dużych baz danych związków chemicznych i typowania związków o potencjalnej aktywności 
bakteriobójczej lub bakteriostatycznej hodowla ciągle pozostaje złotym standardem, co zostało 
uwzględnione w przedstawionej do recenzji pracy.  
Na podstawie eksperymentów badawczych Doktorantka wyizolowała szczep promieniowca 
Streptomyces sp. PL1, który opisano jako  nowy gatunek po przeprowadzeniu analizy porównawczej 
jego pełnogenomowej sekwencji z najbliżej spokrewnionym gatunkiem Streptomyces orinoci NBRC 
13466, wartość podobieństwa sekwencji między szczepami wyniosła 26,1%, co jest spełnieniem 
warunku do klasyfikacji jako nowego gatunku. Streptomyces PL1 poddano charakterystyce genetycznej 
i fenotypowej oraz wykazano aktywność przeciwbakteryjną wytwarzanych przez ten drobnoustrój 
metabolitów wtórnych wobec bakterii Gram ujemnych. Wyniki badań markerów 
chemiotaksonomicznych tj. profilu kwasów tłuszczowych, lipidów polarnych, menachinonów 
oddechowych, cukrów oraz obecności kwasu LL-diaminopimelinowego potwierdziły przynależność 
szczepu Streptomyces sp. PL1 do rodzaju Streptomyces.   Doktorantka zoptymalizowała warunki  
hodowli badanego szczepu  m.in. temperaturę, pH podłoża, stężenie soli, preferowane źródło węgla i 
zaproponowała optymalne warunki procesu biosyntezy metabolitów wtórnych umożliwiające ich 
wydajną produkcję. Metabolity te, jak wykazano w przeprowadzonym eksperymencie wykazały 
aktywność wobec szczepów tlenowych pałeczek Gram ujemnych fermentujących i niefermentujących 
glukozy. Kolejno na podstawie przeprowadzonej analizy pełnogenomowej wykazano, że szczep 
Streptomyces sp. PL1 ma charakterystykę kierującą go do dalszych badań w kierunku nowych 
substancji o aktywności przeciwbakteryjnej, gdyż nie posiada  klastów genów biosyntezy już opisanych 
metabolitów wtórnych. W dalszym etapie prac bardzo szczególnie istotne byłoby sprawdzenie 
aktywności przeciwbakteryjnej substancji biobójczych produkowanych przez szczep Streptomyces sp. 
PL1 wobec pałeczek Gram-ujemnych opornych na karbapenemy w mechanizmie enzymatycznym lub 
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strukturalnym.  Wskazuje na to uzyskany wynik oznaczenia aktywności metabolitów wtórnych 
wytwarzanych przez Streptomyces sp. PL wobec K. pneumoniae ATCC 13882 wytwarzającego 
karbapenemazę NDM-1.  Wartość MIC supernatantu hodowli Streptomyces sp. PL1 na podłożu z 
glicerolem wobec szczepu K. pneumoniae ATCC 13882 wyniosła 1,25 μl/ml, wynik ten nie różnił się od 
wartości MIC szczepów wykazujących wrażliwość na wszystkie podstawowe grupy antybiotyków 
przeciw tlenowym pałeczkom Gram ujemnym jak E. coli ATCC 25922 i Salmonella enterica ATCC 10708. 
Potwierdzenie tej hipotezy miałoby olbrzymi efekt praktyczny, ponieważ aktualnie tylko jeden 
antybiotyk, cefiderokol, wykazuje aktywność przeciw szczepom produkującym metalo-beta-laktamazy 
(MBL).   
Doktorantka rozszerzyła swoje badania o pozostałe trzy  nowe gatunki promieniowców 
wyhodowanych z badanych próbek gleby: Kitasatospora sp. PL4, Streptomyces sp. RM1, Streptomyces 
sp. SO3. W badaniu screeningowym wykazano aktywność przeciwdrobnoustrojową tych 
mikroorganizmów. Średnica stref zahamowania wzrostu supernatantów tych szczepów wobec 
organizmu testowego jakim był E. coli ATTC BAA-198 wyniosła dla izolatu RMI – 20 mm, SO3 -20 mm, 
PL4 - 0 mm. Analiza ich pełnogenomowych sekwencji wykazała obecność klastrów genów potencjalnie 
odpowiedzialnych za biosyntezę metabolitów wtórnych (w przypadku gatunku PL4 
najprawdopodobniej o aktywności wobec ziarenkowców Gram dodatnich). Żaden z wykrytych klastrów 
nie był odpowiedzialny za biosyntezę znanej substancji przeciwbakteryjnej.  

Autorka uzyskane wyniki zaprezentowała w kilku podrozdziałach, dodatkowo ilustrowanych  
14 rycinami i 29 tabelami.   

Przeprowadzona analiza statystyczna, dobór testów nie budzi zastrzeżeń.  

Autorka wykazała dbałość w doborze kontroli do przeprowadzanych doświadczeń. Do 
potwierdzenia ważności uzyskiwanych wyników wykorzystano aż 19 szczepów wzorcowych 
pochodzących z uznanych kolekcji (część z nich była również wykorzystana jako element badawczy). 
Praca badawcza realizowana była w dosyć długim przedziale czasowym i prawdopodobnie to jest 
przyczyną stosowania do odczytu stref zahamowania wzrostu dla szczepów kontrolnych z 
dokumentów Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) z 2010 i 2012 roku, a nie 
obowiązujących od kilku lat w Polsce rekomendacji European Committee on Antimicrobial 
Susceptibility Testing (EUCAST). Nie jasna jest składowa  kontrolowana metodą dyfuzyjno-krążkową  
(szczepy E. coli ATCC 25922 i S. aureus ATCC 25923, krążek polimyksyna B i penicylina)  w przypadku 
eksperymentu opisanego na str. 41 „Badanie aktywności przeciwbakteryjnej zatężonych 
supernatantów hodowli izolatów”. W układzie badanym zachodzi dyfuzja supernatantu hodowli 
badanych promieniowców z wyciętych studzienek w podłożu agarowym Mueller-Hinton ze szczepami 
Staphylococcus aureus ATCC 43300 i Escherichia coli ATCC BAA-198, ale nie jest to dyfuzja z krążka, co 
sprawdzano w układzie kontrolnym.  

W rozdziale dyskusja Autorka ustosunkowała się do otrzymanych wyników w świetle doniesień 
innych autorów.  Autorka konfrontuje wyniki badań własnych z danymi literaturowymi, pokazując 
źródła swoich decyzji badawczych. Jest to szczególnie istotne ponieważ, niektóre eksperymenty 
wymagające wysokospecjalistycznej aparatury wykraczały poza warsztat dostępny w ramach własnej 
instytucji i analizy wykonano w ośrodkach zewnętrznych.  Fakt ten potwierdza dużą swobodę w 
poruszaniu się w zakresie badanej tematyki, zarówno pod względem dostępnych narzędzi badawczych 
jak i znajomości piśmiennictwa.  W rozdziale dyskusja brakuje wskazania oryginalnych elementów 
prowadzonych badań. 
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Wyniki przeprowadzonych eksperymentów  w pełni upoważniają Doktorantkę do 
sformułowania   wniosków potwierdzających między innymi fakt, że:  
- wyhodowany i scharakteryzowany w ramach prezentowanej pracy szczep Streptomyces sp. PL1 jest 
nowym gatunkiem promieniowca, który stanowi źródło nieopisanych metabolitów wtórnych o 
aktywności przeciwbakteryjnej wobec bakterii Gram ujemnych 

- aktywność przeciwbakteryjna metabolitów wtórnych produkowanych przez szczep Streptomyces sp. 
PL1 jest zależna od rodzaju węgla zastosowanego w podłożu produkcyjnym oraz ilości biomasy 
wytworzonej podczas fermentacji 

-tradycyjne metody skriningu promieniowców realizowane metodami klasycznymi nadal są dobrym 
narzędziem izolacji nowych gatunków  i powinny być wykorzystywane niezależnie od metod biologii 
molekularnej i nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych 

- gleba jest ciągle źródłem nowych gatunków promieniowców wytwarzających niepoznane metabolity 
wtórne o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej, zwłaszcza gleba z terenów o wysokiej 
bioróżnorodności przyrodniczej 

- nowe gatunki promieniowców Kitasatospora sp. PL4, Streptomyces sp. RM1, Streptomyces sp. SO3 
stanowią potencjalne źródło metabolitów wtórnych o aktywności przeciwbakteryjnej, co wymaga 
dalszych badań 
Nie wydaje się zasadne na tym etapie badań doprecyzowywanie spektrum aktywności potencjalnych 
nowych metabolitów wtórnych, zwłaszcza w stosunku do znanych już mechanizmów oporności jak 
zmiany w białkach PBP2a i PBP 2c  Staphylococcus aureus prowadząca do niewrażliwości szczepów na 
antybiotyki beta-laktamowe czy beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym przez 
pałeczki Gram ujemne. 

Praca została przygotowana bardzo starannie. Napisana jest przejrzystym i zwięzłym językiem. 
W treść wkradły się nieaktualne obecnie nazwy bakterii Clostridium difficile (str. 5) zamiast 
Clostridioides difficile. Nie do końca wiadomo, czy autorka używając nazwę rodzaju Propionibacterium 
eliminuje nowo wydzielony z tej grupy rodzaj  Cutibacterium. Zwłaszcza, że oba te rodzaje 
charakteryzuje posiadanie kwasu LL-diaminopimelinowego.  W przypadku przygotowywania publikacji 
należy usunąć również takie nieprawidłowe sformułowania jak: bakterie referencyjne, rozszerzone 
spektrum beta-laktamaz ESBL . Stwierdzenie, że amfoterycyna działa tylko na grzyby z rodzaju Candida 
nie pokrywa się z właściwym spektrum działania tego leku przeciwgrzybiczego, który obejmuje również 
grzyby pleśniowe. Te drobne niedociągnięcia nie zmniejszają wartości merytorycznej recenzowanej 
pracy i nie wpływają na jej ogólną, bardzo wysoką ocenę.  

Podsumowując, przedstawioną mi do recenzji pracę doktorską oceniam pozytywnie. Oceniana 
dysertacja spełnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim zarówno pod względem 
formalnym jaki i merytorycznym.   Wartościowym osiągnieciem przeprowadzonych prac 
eksperymentalnych jest wskazanie potencjalnych źródeł nowych substancji o aktywności 
przeciwbakteryjnej. Szczególnie, że aktywność ta dotyczy sprawiających największe problemy 
terapeutyczne tlenowych pałeczek Gram ujemnych. Wynik ten poparty jest dużą liczbą oryginalnych 
wyników badań eksperymentalnych oraz wykonanych na podstawie uzyskanych danych analiz 
bioinformatycznych i statystycznych. Przeprowadzone badania stanowią doskonały punkt wyjścia dla 
dalszych prac mających na celu doprowadzenie do zastosowanie wykrytych związków w terapiach 
chorób infekcyjnych. Badania zostały właściwie zaplanowane i przeprowadzone, reprezentują wysoki 
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poziom naukowy i powinny jak najszybciej zostać opublikowane w czasopismach ze współczynnikiem 
oddziaływania (ang. impact factor, IF).  
Stwierdzam, że przedłożona do recenzji rozprawa doktorska autorstwa mgr Aleksandry Rajnisz-
Mateusiak spełnia wszystkie ustawowe wymogi i kryteria zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789), jakim powinna odpowiadać praca na stopień doktora nauk medycznych. 
Z pełnym przekonaniem zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady Naukowej Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego o dopuszczenie mgr 
Aleksandry Rajnisz-Mateusiak do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
 

 
                Dr hab. n med. Edyta Podsiadły 

 

 


