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Kandydat do stopnia doktora, Dimitrios Zisis, w przedtozonej pracy doktorskiej 
zaproponowa} i ocenil nowe, autorskie rozwi^zania bioinformatyczne dla danych 
pochodzacych z zastosowania molekularnej techniki 4C-seq, circular chromosome 
conformation capture, coupled to high-throughput sequencing, Szeroko uzasadnil 
racjonalnosc zaprojektowanych potokow przetwarzania danych i zweryfikowal ich 
przydatnosc w analizie dwoch podstawowych dla swiata roslin i ssakow gatunkow 
modelowych. 

Pod wzgl^dem obszernosci, formy i naktadu udokumentowanej pracy, przedlozona rozprawa 
doktorska calkowicie spelnia tradycyjne wymagania stawiane kandydatom do stopnia 
doktora. Praca ma form^ nieopublikowanej monografii naukowej licz^cej 84 strony, 
przygotowanej w j ^zyku angielskim, z dol^czonym streszczeniem w j^zyku polskim oraz 
uzupelniaj^cymi materialami eiektronicznymi na dysku kompaktowym, w ktorych 
przedstawiono obszeme tabele i zestawienia omawiane w rozdziale Results. Autor udostepnil 
takze na serwerze github autorskie skrypty obliczeniowe skJadaj^ce si^ na spojny i 
catosciowy potok przetwarzania danych (b^d^cy przedmiotem rozprawy), wraz z klarown^ 
instrukcj^ dla uzytkownika. 

Wybor tematu badan jest prawidlowy. Technika 4C-seq jest najnowoczesniejsze aplikacj^ 
techniki sekwencjonowania nowej generacji, ktora zapewnia wgl^d w epigenetyczne 
mechanizmy funkcjonowania genomow. Jej przydatnosc jest udokumentowana w genetyce 
roslin, ale technika stosowana jest obecnie rowniez w genetyce cziowieka i zwierz^t. Metoda 
4C-seq generuje dane wymagaj^ce zlozonego przetwarzania bioinformatycznego, ktore 
powinno m.in. minimalizowac ryzyko nadinterpretacji i formutowania falszywych wnioskow. 
W ostatnich latach zaproponowano szereg potokow przetwarzania danych 4C-seq. Zostaty 
one porownane i ocenione przez Kandydata i wspolautorow w poprzedzaj^cej rozprawy 
doktorskq pracy z 2020 r. opublikowanej w cenionym Journal of Bioinformatics and 
Computational Biology. 

Badanie naukowe opisane w rozprawie jest prawidtowe pod wzgl^dem planu, materiatu i 
metod. Kandydat wyczerpuj^co uzasadnit celowosc, istot^ i techniczne aspekty 
poszczegolnych etapow zaproponowanego potoku przetwarzania danych. W autorskich 
rozwi^zaniach bioinformatycznych zastosowat sprawdzone, cenione i ogolnodost^pne 
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elementy przetwarzania danych, jak programy bowtie2, Salmon czy srodowisko statystyczne 
R. Tym samym umozl iwil ocen^ i weryfikacj^ wlasnych rozwi^zah przez mi^dzynarodow^ 
spolecznosc b io info maty kow. Zaprojektowany sposob analizy Kandydat zegzemplifikowal na 
rzeczywistych danych pochodzacych z trafnie wytypowanych badah nad Arabidopsis thaliana 
i Mus musculus, a takze porownal z juz istniej^c^ mtiodd^ fourSig, Wnioski naukowo 
wazne i uzasadnione wynikami analizy danych rzeczywistych. W moim przekonaniu, 
rozwi^ania zaproponowane przez Kandydata, ujmuj^c je w calosci jako oprogramowanie, 
jego opis oraz przyszJ^ publikacj^ rozprawy doktorskiej lub opartej na niej odr^bnej pracy 
oryginalnej, mog^ stanowic wiarogodne i praktyczne elementy eksperymentu 4C-seq. 

Badania przedstawione w pracy doktorskiej ŝ  nowatorskie. Nowatorstwo opisanych badah 
wynika z kreatywnosci Kandydata w rozwi^zywaniu problemow eksperymentu 4C-seq. 
Kosztem uniwersalnosci, Autor ograniczyi swoje rozwi^zanie do danych pochodzacych z 
eksperymentow porownawczych, w ktorych probki biologiczne przynalez^ do dwoch 
populacji, czy poddawane ŝ  dwom roznym warunkom eksperymentalnym. Uwazam to za 
prawidJowe, gdyz porownanie dwoch grup to chyba najcz^sciej stosowany uklad 
doswiadczalny, a ograniczenie to pozwolito w konsekwencji zbudowac wiarygodnosc nowej 
metody. Autor zaproponowal wykorzystanie normalizacji danych z wykorzystaniem wartosci 
rang i odwrotnej transformacji do rozkladu normalnego. To pozwolito zastosowac w dalszej 
analizie sprawdzan^ metod? liniowych modeli mieszanych do porownania dwoch populacji. 
W alternatywnej sciezce post^powania, Kandydat zaproponowat transformacji danych do 
zmiennej binarnej i zastosowanie testu Fishera dla tablicy kontyngencji. Chociaz 
poszczegolne elementy tych sciezek nie stanowi^ z osobna nowatorskich rozwi^zah, 
zaproponowany catosciowy potok przetwarzania pozwala przynamniej cz^sciowo usun^c 
niepoz^dane zrodta zmiennosci eksperymentu 4C-seq, co nie jest mozliwe lub jest mniej 
skuteczne w innych stosowanych rozwi^zaniach. Do cech nowosci zaliczyc takze nalezy 
porownanie dwoch sciezek obliczeniowych, porownanie ich skutecznosci z mQiod^fourSig 
oraz same oprogramowanie. 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginaine rozwi^zanie problemu naukowego a 
wyniki badah opisanych w rozprawie stanowi^ istotny post^p naukowy. Oryginalnosc 
rozwi^ania problemu naukowego wynika wprost z przytoczonego juz nowatorstwa pracy. 
Natomiast o istotnym post^pie naukowym stanowi^ co najmniej dwa aspekty. Po pierwsze, 
trafnosc w typowaniu problemow badawczych pozwolita Autorowi na zaproponowanie 
rozwi^ah oczekiwanych obecnie przez srodowisko naukowe i , z uwagi na upowszechnienie 
sekwencjonowania wielkoprzepustowego, wysoce waznych dla przysztych badah 
genomowych roslin i innych organizmow. Po drugie, dojrzatosc naukowa Kandydata, w tym 
wiedza specjalistyczna, dogt^bnosc poznawcza, kreatywnosc i warsztat informatyczny, 
pozwoliiy osiqgn^c wysoki poziom merytoryczny i potencjat praktyczny zaprojektowanego 
rozwi^zania. 

Pzedtozona rozprawa doktorska przekonuj^co prezentuje ogoln^ wiedz? teoretyczn^ 
Kandydata w dyscyplinie. Wybor tematyki, obiektu i metod badah jest zgodny ze 
wspotczesnymi trendami i standardami w reprezentowanej dyscyplinie. Przegl^d literatury z 
zakresu obranej tematyki obejmuje wiele nowych artykutow z czotowych czasopism z 
zakresu genetyki, w tym genetyki roslin, bioinformatyki, biologii obliczeniowej i statystyki, 
b^d^cych wspolnym mianownikiem wielu ekspermentow w dyscyplinie. Przytaczane prace 
maje cz^sto charakter uniwersalny, z uwagi na uniwersalnosc mechanizmow genetycznych 
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czy rozwi^zan statystycznych. Autor wystarczaj^co szeroko omawia wspolczesnq wiedz? z 
zakresu anaUzy konformacji chromosmow. Kandydat wykorzystuje bazy danych, ktore 
wspoiczesnie stanowi^, obok literatury, wazne zrodlowo wiedzy z zakresu genetyki roslin. 

Rozprawa doktorska Dimitriosa Zisisa z n a w i ^ k ^ swiadczy o umiej^tnosci samodzielnego 
prowadzenia pracy naukowej. Obok wspomnianych juz zalet rozprawy, o samodzielnosci 
naukowej swiadczy rowniez umiej^tnosc przedstawiania problemu, opisu post^powania 
naukowego i dyskusji. Umiej^tnosci te sq podstawowe bior^c pod uwag? obowi^zek 
publikowania wynikow badah tytko w uznanych przez spolecznosc mi^dzynarodow^ 
czasopismach. Na uwag? zastuguje bardzo merytoryczny i dojrzaiy rozdziat Discussion, ktory 
nie pozostawia bez trafnego i wystarczaj^co szerokiego omowienia zadnego z wazniejszych 
pytah, ktore nasuwaj^ si? podczas lektury rozdziatow wczesniejszych. Doceniam doskonaty 
styl, w ktorym napisano prac?, a ktory z pewnosciq wynika z szerokiego poznania literatury 
specjalistycznej. Autor doskonale godzi ztozonosc zagadnienia z klarownosci^ i zwi^ztosci^ 
opisu, w stylu swiadcz^cym o dogt^bnym zrozumieniu metod molekularnych, statystycznych 
i bioinformatycznych. 

W moim przekonaniu material przedtozonej rozprawy doktorskiej stanowic moze podstaw? 
publikacji w prestizowym, recenzowanym czasopismie specjalistycznym, co uwiarygodni i 
upowszechni jego wartosc. W takim przypadku zwrocitbym uwag? na dwa ograniczenia 
opisanych badah. Po pierwsze, uwazam, ze zakres oceny zaproponowanej metody moze bye 
uznany za niewystarczaj^cy. Do porownah zastosowano w pracy cz^sciowe dane z dwoch 
eksperymentow, przy czym skupiono si? przede wszystkim na porownaniu dwoch autorskich 
sciezek obliczeniowych. Nie uwzgl?dniono w przeprowadzonym porownaniu innych 
stosowanych obecnie algorytmow poza fourSig. Po drugie, w ocenie metody zrezygnowano z 
biologicznej interpretacji uzyskanych w toku obliczeh wynikow dotycz^cych punktow 
interakcji D N A , co nie pomogto w ustaleniu przewagi zaproponowanego rozwi^zania 
bioinformatycznego. Przy okazji, taka proba interpretacji, przynajmniej dla Arabidopsis 
thaliana, bytaby wskazana z uwagi na wybran^ przez Kandydata dyscyplin?. 

Bior^c pod uwag? wskazane ograniczenia, kieruje do Kandydata dwa pytania: Po pierwsze, w 
jaki sposob mozna zaplanowac szerszq ocen? Jego autorskiego rozwi^zania 
bioinformatycznego? Po drugie, jakie ogolne wnioski mozna wyci^gnqc z juz 
przeprowadzonych eksperymentow 4C-seq, w tym z obszemiejszych badah spoza swiata 
roslin? 

Reasumujqc, przedtozona do oceny rozprawa doktorska Dimitriosa Zisisa ma form? pracy 
pisemnej, ktora jest zgodna z wymogiem ustawowym. Stanowi raport z wartosciowych badah 
nad doskonaleniem nowoczesnej techniki molekularnej, przydatnej w badaniach nad 
funkcjonowaniem genomow roslin i innych organizmow. Badania Kandydata wnosz^ 
oryginaine i nowoczesne rozwiqzanie problemu naukowego, ktorego wybor jest w petni 
uzasadniony, a wartosc naukowa wysoka. Przedtozona rozprawa doktorska w wystarczaj^cy 
sposob prezentuje ogoln^ wiedz? teoretyczn^ Kandydata w dyscyplinie i swiadczy o 
umiej?tnosci samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

W mojej opinii rozprawa doktorska Dimitriosa Zisisa spetnia wymogi ustalone w artykule 
187 uslawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U . poz. 1668 
ze zm.), a takze wymogi wczesniej obowi^zuj^cej ustawy z 14.03.2003 roku o stopniach 

3 



naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017, 
poz. 1789) i moze bye podstaw^ nadania stopnia doktora. 

Jednoczesnie zwracam si? do Wysokiej Rady z propozycj^ wyroznienia przedtozonej 
rozprawy doktorskiej. W mojej opinii, Dimitrios Zisis pol^czyt w swej pracy co najmniej 
cztery poz^dane, ale rzadko spotykane rownoczesnie, cechy rozprawy doktorskiej. Po 
pierwsze, bardzo dobry wybor tematyki, ktora wpisuje si? w oczekiwania badaczy 
stosuj^cych najnowoczesniejsze techniki molekulame. Po drugie, Kandydat osi^gnqi wysoki 
poziom merytoryczny przedstawiaj^c rozwi^anie uzasadnione nie tylko pod wzgl?dem 
teoretycznym, ale rowniez maj^ce duzy potencjat praktyczny. Po trzecie, Autor wykazat 
dojrzatosc swojego warsztatu naukowego, w tym umiej?tnosc t^czenia wielu technik 
statystycznych i informatycznych. Po czwarte, Dimitrios Zisis zadbat o perfekcyjn^ form?, 
styl i schludnosc w sposobie przekazywania tresci. 

Prof, drhab. Maciej Szydtowski 
UP w Poznaniu 
18 lutego 2021 r. 
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