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Recenzja

pracy doKorskiej mgr in2. Tomasza Clapy pt." Analiza zespotow mikrobiologicznych twozqcych blofilmy

w strefach hipergenicznych wybranych zl6i kruszcdw w Sudetach".

Pracg doKorskq wykonano w Katedrze Mikrobiologii 096lnej i SrodowiskowejWydzialu Rolnictwa i

Bloinrynierii, UniweFytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0piekunem naukowym i promotorem pmcy jest dr hab. Marek Selwet; promotorem pomocniczym dr

hab. Dorota Naro2na.

Oceny pracy dokonano na podstawie nadeslanego eglzemplaza pracy doKorskiej z zalAczonymi tzema

publikacjami, bQdAcymi podstawQ ocenianej pmcy doKorskiej.

Do pracy dokto]skiej dolqczono r6wniei infomacje o pozostalych osiqgniQciach naukowych doKoranta,

na kt6re skladajq siq inne publikacje, nie wchodzqce w sklad rozprawy doktorskiej, udzial w

konferencjach, odbyte staie naukowe, recenzje prac zloionych do druku w czasopismach, kierowanie

grantem, udzial w projektach naukowych oraz ottzymane nagrody.



PodstawE oceny pracy doKoskiejsa trzy prace opublikowane w latach 20L6,2017 i 20t8. W kaidejz

tych prac mgrTomasz Clapa jest pierwsrym autorem, a jego wklad w powstanie prac wynosil od 50% do

75% i obejmowal koncepcjq badafi, udzial w opracowaniu metod badari, wykonanie do6wiadczefi i

analiz, opracowanie wynik6w i dominujqcy udzial w paedstawieniu dyskusji.

Dwie z pzedstawionych prac sq oryginalnymi pracami eksperymentalnymi, opublikowanymi w

casopsmach indeksowanych: Polish Joumal of Micmbiologl(lF 0,746, pK MNISW LSl i polish Jounal

of Environmental Studies (lF 0,793, pK MN|SW 15 (w druku).

Praca najwcze6niejsza jest artykulem przeglqdowym, opublikowanym w cz asopiimie Kosnosz

punktacjq MNiSW wynoszqce 5. W tej pracy, zatytulowanej ,, Zycie w spoleczno6ci - warunki

powstawania biofilmu" omawiane sq etapy tworzenia siQ biofilmu, oddzialywanie Srodowiska na biofilm

i biofilmu na Srodowisko oraz komunikacja miqdzy baKeriami tworzEcymi biofilm.

W oryginalnych pracach badawcrych analizowano i scharaKeryzowano biofilmy utwozone w

nieczynnych kopalniach, Srodowiskach podlegajQcych silnym presjom antropogenicznym.

Praca opubfikowana w 2017 roku 
"Bacteial 

Connunities from Arcenic Mine in Zloty Stok, Sudely

Mountains, Poland zawiera wyniki badarl nad zespolem bakterii twotzEcych biofilm icharaKerystykq

mineralogicznq nieczynnej kopalni zawierajqcej arsen i zloto. pH Srodowiska wynosilo 7,

Biofilm uznawany jest za najstarszQ formq wielokom6rkowego iycia, K6ry chroni organizmy pzed

szkodliwymi fizycznymi i chemicznymi czynnikami Srodowiska, takimijak szok osmotyczny,

promieniowanie UV, promieniowanie jonizujqce, metale ciqikie, ekstremalne temperatury i pH.

Stosujqc nowoczesne metody mikoskopowe, takiejak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM),

mro2eniowa skaningowa mikroskopia eleKronowa (Cryo-SEM), analiza dyspersji energii (EDS), dyfrakcja

rentgenowska (X-Ray Diffraction), we wsp6lpracy z Wydzialem Geologii Uniwersytetu Warszawskiergo,

doKorant scharaKeryzowal jako6ciowo i ilodciowo kopalniane mineraly oraz powiezchniq biofilmu.

Obecno6d pikrofarmakolitu uznal za powvechnie wystQpujEcy w kopalni wt6my mineral arsenowy.

Kolonie baKeryjne byly otoczone kryptokrystalicznym siarczkiem anenu.

Molekularna identyfikacja bakteriiwykazala szeroki zakres grup filogenetycznych, takich jak

Flavobacteia, Sphingobacte a, Bactercides, Proteobacteia, Mollicatesi Firmicutes.

Drugaoryginafnapracabadawcza,DivercityofthehacterialcommunitiesofAcidMineDrainage

ecosystem of abandoned polymetalic nine in Radzimowicqsadety Moantains, Poland ptzedstawia

wyniki badaf nad twozeniem biofilmu pzez baKede w kopalni polimetalicznej, z obecnymi larva6nymi

wodami kopalnianymi, kt6re powoduj4, ie pH Srodowiska jest bardzo niskie i wynosi 1.0 - 1.5.

Analizy geochemiczne (wykonane we wsp6lpracy z Wydzialem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego)

wykazaly wysokie stQienie metali, szczeg6lnie arsenu iielaza pochodzqcych z rozkladu arsenopirytu.

Analizy Cryo-SEM biofilmu uwidocznily zewnqtrzkom6rkowe polisacharydowq matrix z zanuzonymi w



niej mineralami, co wskazywalo na a iqzek pomiqdzy bakteriami i otaczajqcymije biotransformowanymi

mineralami. Wykazano siedem mineralnych faz aMqzanych z biolilmem.

Analiza molekulama skladu mikrorganizm6w twozqcych biofilm rrvykazala obecno6d baKerii naleiqcych

do tzech grup fifogenetycznych: Proteobacteia, Acidobacteria, Actinobacteria. Dominowaly baKerie

utleniajqce ielazo.

Analiza przedstawionych prac uwidocznila,2e dla pefnego okre6lenia skladu gatunkowego

mikroorganizm6w zasiedlaiacych Srodowiska naturalne, a szczeg6lnie srodowiska ekstremalne,

konieczne jest wykorzystanie kompleksorrrrych nowoczesnych metod badawcrych.

Przy uiyciu nowoczesnych metod moiliwe jest wykazaniejakie gpy mineral6w moEh byd wytwalzane i

transformowane ptzez mikroorganizmy ijako rezultat proces6w wietnenia oraz wykazanie udzialu

baktedi w geochemicznym cyklu mineral6w. Mo2liwe jest nykazanie nienaruvonej

egzopolisacharydowej matrix, chroniqcej bakterie paed niekorzystnymi warunkami Srodowiska, a takie

dokladnie zidenMikowad wszystkie bakterie twoaqce biofilm, hodowalne i niehodowalne.

Metody zastosowane pnez autora publikacji obejmowaty izolacjq genomowego DNA, amplifikacjq DNA,

klonowanie produK6w PCR, ligaciq do wektora, transformaciQ kom6rek kompetentnych, selekciq

transformant6w, analizg produK6w PCR oraz izolacjq plazmidowego DNA.

Mgr ini. Tomasz clapa, zgodnie z wymogami, opracowal syntezQ pracy doktoFkiej i ptzedstawil w

tradycyjnej oprawionej formie. wedlug mojej opiniijest to za bardzo uprovczona forma, naavalabym jq

mportem. zar6wno bardzo kr6tki wstqp jak i wyniki i Dyskusja nie mai4 chamkteru rozprawy naukowej.

Wyczerpujqco sq glko pzedstawione Metody badafi.

Pozostale osiqgniQcia naukowo-badawcze mgrTomasza Clapy

Na szczeg6lne podkreslenie zaslugujq badania interakcji kom6rek bakteryjnych z nanomaterialami tub

cieczamijonowymi, prowadzone we wspdlpracy z wldzialem Nowych rechnologii i chemii wojskowej

AkademiiTechnicznej oraz z uniwercytetem warszawskim. Rozw6j nanotechnologi, nowej dziedziny

nauki, jest fascynuiqcym obszarem badari z moiliwosciq zastosowania w pzemyjle i medycynie,

MgrTomasz clapa Jest wsp6lautorem prac zawieraiqcych wyniki badari nad adsorbciq Gram-ujemnych

baKerii na powiezchni aglomeratdw nanowl6kien i nanoprQt6w wQglika kaemu, a tak2e analizq

toksycznocci takich struktur wzglQdem baKerii. Badal r6wniei wptyw nanokompozyt6w na bazie

nanowl6kien wqglika kzemu isrebra na bakterie, a szczeg6lnie na generowanie pzez nie reakgwnych

form tlenu oraz wybranych gen6w systemu sOS. wyniki umieszczono w czterech pracach



opublkowanych w takich czasopisma ch jak Applied Biochenistty and Biotechnology chenosphere,

IVa n o n a teia ls, Ca rb o n,

Kolejny obszar zainteresowafi obejmuje wpfi cieczyjonowych na kom6rki baKeryine. Jest to problem

badawczy malo jeszcze zglQbiany, chociai o duiym znaczeniu biotechnologicznym, g6wnie ze wzglqdu

na mo2liwocci zastqpienia nimi organicznych, toksycznych rozpuszczalnikdw w r6inych procesach

przemyslowych wlqcznie z pnemyslem farmaceutycznym. wyniki tych bada6 zawieraiQ prace

opublikowane w Ecotoxicolog/ and Envitunmental safetyoraz Joumal of Molecular riquids,

calowity numeryczny dorobek naukowy mgrTomasza clapyjest wysoki i wynosi: lF32,136,suma

punkt6w MNiSW345, h-index= 4.

Na podkreSlenie zasluguje odbycie szesciu stai naukowych, kmjowych i zagranicznych (Universig of
Natural Resources and Life Science Vienna, University of Edinburgh, lnstitute of Chemical Technolos/,

Praga, Instytut chemii Fizycznej pAN, Instytut Geochemii, Mineralogii i petrologii uniweEytet

Warszawski, Instytut Chemii Bioorganicznej pAN.

Podsumowanie i Wniosek ko14covw

Prace zawieraiqce wyniki badaf, stanowiace podstawQ rozprany doKolskiei, opublikowano w

czasopismach z listy lce, chociaio niezbyt wysokiej punktacji. pmcq pzeglqdowq, nie zawieraiqcq

wynikdw badafi, ale tematycznie sp6jnq z problematykq badawczq opublikowano w czasopismie o

niskiej punktacji MNiSW.

Jednakie, jako recenzentka pracy doktorskiej wysoko oceniam osiqgniqcie naukowe mgr ini. Tomasza

Clapy.

wybral bardzo intenesuiqcy obszar badai, zastosowal nowoczesne metody badawcze, zar6wno

mikroskopowe, spektmlne jak i molekulame. Uzyskal interesujqce wyniki bada6.

wskazal na mo2liwo6ci dokladnego obrazowania zespol6w mikoorganizm6w roailijaiqcych siQ i

twozacych biotllmy w Srodowiskach ekstrematnych, jakie daie nowoczesne metody badari.

Praca doktorska ma wysokE wartosd naukowq, merytorycznq i metodycznA.

skladam do Wysokiej Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii Uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu

wniosek o dopuzczenie mgr in2. Tomasza clapy do c.lalsrych etap6w pnewodu doktoEkiego.
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