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l. Znaczenie podjgtych badaf

Produkty metabolizmu wt6mego rodlin s4 praktycznie wykorzystywane przez
ludzko(i ju2 od zarania dziej6w, co bylo spowodowane zwlaszcza ich znaczeniem dla
zachowania zdrowia ludzi i zwierzqt Poczqtek badari naukowych nad tymi substancjami
przypada na pocz4tek XIX wieku i mimo ich dwusetletniej historii przez dlugi czas nie
u6wiadamiano sobie roli zwi4zk6w niskoczqsteczkowych dla samych syntetyzuj4cych je
roSlin. A rola ta musi byi niemala skoro 15-25% genom6w rodlinnych stanowi4 geny

zwiqzane z biosyntez4 metabolit6w wt6rnych a roSliny zu7ywajq znaczne iloSci energii na ich
syntezE i transport. Rozw6j z jednej strony chemicznych metod analitycznych, z drugiej
strony badaf z zakresu biologii molekulamej w dw6ch ostatnich dziesigcioleciach umo2liwil
wniknigcie w faktyczn4 rolg metabolit6w wt6mych.

Recenzowana rozprawa dotyczy wigc jednego z najwa2niejszych wyzwafr, przed
kt6rymi stoj4 nauki biologiczne zwi4zane z ro6linami jakim jest okredlenie mechanizmu ich
odpowiedzi na stresy Srodowiskowe, w tym zwlaszcza na dzialanie mikroorganizm6w
chorobotw6rczych. Identylikacj a zagroZenia przez roSling i uruchomienie biosyntezy
zwi4zk6w chemicznych nazl'wanych fitoaleksynami, maj4cych zwalcza( patogeny, jest

kluczowe dla j€1 prze2ycia. Jednak2e zeby wylworzone fitoaleksyny mogly spelnii swq rolE

musz4 zostai dostarczone w zagrolone miejsce. Wobec tego prace nad bialkami
transportowymi i wyja6nienie ich roli w procesach odpomo6ciowych ma bardzo du2e

znaczenie. Jak obiekt badawczy wybrano Medicago truncalula - ro5ling modelow4 naleZ4cq

do rodziny bobowatych (Fabaceae). RoSlina ta charakteryzuje si9 stosunkowo niewielkim i

zsekwencjonowanym genomem, k6tkim okresem wegetacji, istniej4 jej liczne ekotypy o

zr6Znicowanych wlaSciwodciach, uzyskano wiele linii wsobnych zawierajqcych mutacj r'
pojedynczych gen6w, stworzono dla niej liczne bazy danych zawieraj4ce najrozmaitsze
informacje dotycz4ce biologii, ekspresji gen6w, szlak6w metabolicznych i wytwarzanych
zwi4zkow chemicznych. Z drugiej strony rodzina Fabaceae obejmuje wiele waZnych

str4czkowych roSlin uprawnych, stqd tez ten wyb6rjest bardzo uzasadniony. RoSliny zar6wno
M. truncatula jak i innych gatunk6w bobowatych (np. groch czy r62ne gatunki lubinu)
wytwarzaj4 fitoaleksyny bgdqce pochodnymi flawonoid6w, biosyntetyzowane na drodze

dobrze juz rozpoznanego szlaku fenylopropanoidowego. Niebagatelne dla podjgcia tej

tematyki badari objgtych rozpraw4 doktorsk4 s4 dotychczasowe doSwiadczenia zespolu, w
kt6rym Doktorantka realizowala swoj4 pracg.

Oceniana praca doktorska byla w czg5ci finansowana ze Srodk6w projektu NCN ,,Rola
transporter6w ABC w modulacji oddzialywari symbiotycznych Medicago truncatulcr". Na



uwagQ zasluguje fakt, 2e Autorka uzyskala stypendium Wojew6dztwa Wielkopolskiego ze

$rodk6w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 201312014.

2. Ocena pracy

Rozprawa obejmuje I l4 stron i posiada uklad typowy dla prac doktorskich, przy czym
zostala ona uzupelniona Suplementem zawieraj4cym chromatogramy i widma masowe
badanych metabolit6w oraz odbitki dw6ch artykul6w naukowych zwiEzanych z ternatykq
pracy, kt6rych Doktorantka jest pierwsz4 lub drug4 wsp6lautorkq a opublikowanych w
Joumal of Experimental Botany - wiodqcym czasopiSmie naukowym z tej dziedziny. W tym
kontekicie calkowicie uprawnione byioby przygotowanie rozprawy doktorskiej w formie
zbioru publikacji zgodnie z Ustawq o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakesie sztuki. Taka forma rozprawy doktorskiej bylaby znacznie prostsza w przygotowaniu
i zapewne pozwolilaby Autorce unih4i niekt6rych b1gd6w, na kt6re zwracam uwagg poniZej.

Streszczenie (w jgzyku polskim i angielskim) w zwiEzly i precyzyjny spos6b omawia
przedmiot i najwaZniejsze wyniki pracy

Wykaz skrritriw zamieszczony na ponad dw6ch stronach obejmuje skr6ty nazw
gen6w, bialek, technik spektrometrii mas i innych poj96 uzywanych w pracy.

Wprowadzenie literaturowe przedstawione we Wstgpie w komunikatywny i zwigzly
spos6b zaznajamia czytelnika z materi4 pracy: charakterystykq obiektu badari Autorki -
ro3liny modelowej Medicago truncqtula oraz biosyntez4 i rolq metabolit6w wt6mych, a

zwlaszcza zwiqzk6w fenolowych, kt6re u roilin bobowatych pelni4 rolg fitoaleksyn.
Szczeg6lnie wazne z punktu widzenia tematyki pracy jest om6wienie zagadnienia transportu
zwi4zkow fenolowych w roSlinie i przedstawienie r62nych klas bialek uczestnicz4cych w tym
procesie.

Jakkolwiek tekst tego rozdzialt nale2y ocenid bardzo wysoko, Autorka nie ustrzegla
sig pewnych uproszczei czy teZ innych drobnych usterek. Podam tu parg przyklad6w.
Terpenoidy (str. 16) s4 istotnie bardzo zr62nicowan4 strukturalnie kategoriq metabolit6w
wt6rnych, ale bardzo dia liczba ich struktur (szacuje siE, 2e terpenoidy stanowi4 okoio 60%
wszystkich metabolit6w wt6mych) sprawia, ze nie s4 one ,,...najlepiej opisanE klas4

zwi4zk6w niskoczqsteczkowych u roSlin" jak pisze Doktorantka. Wiele terpenoid6w,
podobnie jak i innych klas zwiqzk6w roSlin, nie jest wci4z ostatecznie zidentyfikowanych i
opisanych. W om6wieniu roli flawonoid6w w transporcie auksyn (str.25) cz)'tamy: ,,W
przypadku innych noSnik6w auksyn - bialek PIN, flawonoidy determinuj4 ekspresjg gen6w je
koduj4cych i decyduj4 o lokalizacji subkom6rkowej bialka..." Jest to sformulowanie zbyt
daleko id4ce. C1'towani w rozprawie autorzy konkluduj4 jedynie, 2e flawonoidy moduluj4
transport tych hormon6w. Sformulowanie ,,...ochrona roSlin przed infekcjami patogen6w"
(str. 26) zastEpilbym albo,,...przed patogenami" albo,,...przed infekcj1 przez patogeny".

Bardzo zwig2le zapisany Cel pracy poprawnie i precyzyjnie przedstawia gl6wne
zamierzenia i przewidywane efekty planowanych dodwiadczeri. Wyja5nienie roli bialka
transporterowego MIABCG1O z rodziny bialek ABCGlO w biosyntezie podstawowej
fitoaleksyny M. truncatula w ukladzie homologicznym moZe by6 trudne. Dlatego jak
najbardziej celowe bylo u2ycie transformowanych linii kom6rkowych tltoniu, kt6ry
wylwarza zwiqzki fenolowe inne niz podstawowy obiekt badari Doktorantki.

Material i metody zostaly opisane w spos6b umo2liwiaj4cy wysoko ocenid

kompetencje Doktorantki zar6wno w prawidlowym doboze stosowanych metod jak i
sprawnoSci w ich zastosowaniu. NaleZy podkre3lii, 2e zrealizowanie celu pracy bylo moZliwe



wylEcznie dzigki opanowaniu przez Ni4 bardzo szerokiego wachlarza technik badawczych: od
prac z materialem biologicznym, (ro6liny i ich kultury tkankowe i kom6rkowe; grzyby i
bakterie) poprzez prace z zakesu biologii molekulamej obejmujqce analizy kwas6w
nukleinowych i bialek, syntezg wektor6w do transformacji roSlin i zakofczone sukcesami
przeprowadzenie transformacji genetycznych po prace z zaksesu analizy chemicznej
obejmuj4cej techniki chromatografii cieczowej i spektrometrii mas do jako5ciowej i

iloSciowej oceny zawartoSci metabolit6w wt6rnych w tkankach roSlin, w kulturach
tkankowych i wydzielanych przez kom6rki na zewnqtrz. Stosowane metody zostaly
poprawnie i szczeg6lowo opisane, a opisy te nie pozostawiaj4 w4tpliwo6ci o ich wlaSciwym
doborze i umiejgtnym zastosowaniu. Autorka jednakze popelnila pewne blgdy w opisach
przeprowadzonych doSwiadczerl :

. Bardzo wazn4 czgSciq pracy doSwiadczalnej wykonanel przez Doktorantkg stanowilo
wyciszanie ekspresji genu MIABCGI0 w korzeniach siewek,'14 truncqtula pny uzyciu
RNAi. Opis tego eksperymentu (str. 45-47) nie podaje podstawowych danych odno6nie

sekwencji zastosowanego RNAi10 ani 2r6dlajej pochodzenia -jedynie po czg6ci informacje
te mo2na znale?,6 w zalqczonej publikacji (Banasiak i in., (2013)).

.Tabela 3.1 nie do korica wyjaSnia sklad stosowanej pozywki. Mo2na sig domySlad, 2e

przygotowywano l0 roztwor6w bazowych zawieraj4cych pojedyncze sole lub ich
mieszaniny, z kt6rych pobierano okre5lone objEtoSci, mieszano i co potem?

o Tabela 3.3 - lepiej byloby uzyd nazwy cytryniafi zelaza zamiast wzoru chemicznego
(zvdaszcza, ze tak zapisano w Tab. 3.8.4.

oTabela 3.11 startery zostaly zsyntetyzowane (nie zsekwencjonowane) przez firmg Genomed.
oAutorka nie ustrzegla sig okrejleir pochodz4cych z zargonu laboratoryjnego: ,,zebrano
tipsem" (str. 55); ,,stok6w" (str. 56 i inne); ,,rozpipetowano do ependorf6w" (str. 55,

aczkolwiek w wigkszodci przypadk6w zapisano ,do prob6wek typu Eppendorl').

Wyniki uzyskane przez Doktorantkg zostaly podzielone na trzy podrozdzialy

odpowiadaj4ce trzem etapom pracy. W podrozdziale ,,Komplementacja szlaku biosyntezy

medikarpiny w korzeniach wlosowatych M. truncatula z wyciszonq ekspresj4 MIABCGl0"
znajdujemy potwierdzenie prawidlowo przeprowadzonej transformacji - wykazuj4 to zdjgcia

transformowanych korzeni wybarwionych fluorescencyjnym bialkiem reporterowym oraz
wyniki elektroforezy bialek, w kt6rych wykazano brak bialka MTABCG 10. Posluguj4c siE

pigcioma r62nymi liniami transformowanymi Autorka wykazala, 2e pozbawienie roSliny

bialka transportowego istotnie hamuje mo2liwo56 biosyntezy medikarpiny, kt6r4 to zdolnoSi

moZna przywr6 cit, przez egzogenny dodatek bezpo5rednio j4 poprzedzaj4cej w szlaku

biosyntetycznym formononetyny, lecz nie kwasu p-kumarowego, wyjdciowego substratu tego

procesu. dodatek kwasu p-kumarowego skutkowat jedynie wzrostem zawartoSci

likwirtigeniny i izolikwirtigeniny (a wigc prekursor6w formononetyny) w transformowanych
korzeniach.

Dalsze prace przeprowadzono stosujqc heterologiczn4 ekspresjg gent MIABCGl0 w
kom6rkach kalusa tytoniu odmiany Bright Yellow (BY2). Wykonanie tego zadania bylo
moZliwe dzigki uzyskaniu hybrydowej sekwencji DNA o dlugo5ci 5024 par zasad

odpowiadaj4cej genowi M:ABCG|0. Uzyskan4 sekwencjg wprowadzono do dw6ch r62nych

kaset transformacyjnych, przy lu2yciu kt6rych przeprowadzono dwoma altematywnymi
metodami transformacjg kom6rek tytoniu: stosuj4c bakterie Agrobaclerium tumefaciens otaz
przy uZyciu dziala genowego. Obie metody transformacji byly skuteczne, co wykazano na

drodze analizy bialek blon kom6rkowych czy tez analizQ w mikroskopie fluorescencyjnym.

Trzeba tu podkredlii, 2e uzyskanie odpowiednich konstrukt6w DNA, wprowadzenie ich do

wektora transformacj i i uzyskanie ekspresji wprowadzonych gen6w w ukladzie



heterologicznym stanowilo du2e wyzwanie, kt6re zostaio uwiericzone sukcesem. Przy okazji
udowodnilo umiejgtnoS6 Doktorantki poslugiwania sig zr6znicowanymi metodami biologii
molekulamej i biotechnologii.

Uzyskane transformowane linie kom6rek tytoniu BY2 charakteryzuj 4ce sig

nadekspresj4 genu M|ABCGI0 zostaly wykorzystane przez Autorkg do ostatecznego
udowodnienia roli kodowanego przezefi bialka w transporcie zwi4zk6w fenolowych. Proces

ten badano zar6wno in vivo w kom6rkach jak i in vitro w pgcherzykach utworzonych z blon
wyizolowanych z tych kom6rek. W serii dobrze zaplanowanych i przeprowadzonych
eksperyment6w Doktorantka oznaczala $yplyw kwasu p-kumarowego z kom6rek, wykazala,
ze proces ten jest zale2ny od obecnoSci ATP oraz badala wyplyw innych zwiqzk6w ze Scie2ki

biosyntezy medikarpiny. Szczeg6lnie istotne w kontekScie realizacji cel6w pracy bylo
zademonstrowanie spadku zawartoSci nowo powstalej likwirtigeniny w transformowanych
kom6rkach tytoniu przy jednoczesnym wzroScie jej ilo5ci w pozywce - procesu calkowicie
nieobecnego w kom6rkach typu dzikiego. Nale2y bardzo wysoko ocenii to spostrzeZenie jako
waZny dow6d roli badanego bialka transportowego. Niestety, w rysunkach zamieszczonych w
rozdziale 4.3 wystgpuj4 pewne usterki techniczne (nieobecne w zal1czonej publikacji Biala i
in. (2017)). Na rys. 4.7 oS czasu wyskalowana jest w godzinach, podczas gdyjego legenda (a

tak2e odpowiadajqcy mu rysunek w publikacji) m6wi o minutach. Na pozostalych rysunkach
punkty czasowe oznaczane s4jako T0 - T3 podczas gdy chodzi o 0 - 3 godziny...

Podsumowuj4c uzyskane przez Doktorantkg wyniki chcialbym zaznaczy(
najwaZniej sze ich zalety:

o Wykonane eksperymenty zostaly przeprowadzone w naleZytej liczbie powt6rzefi
biologicznych i zostaly poddane wla5ciwej analizie statystycznej.

. Na podkre5lenie zasluguje fakt, ze wiele z uzyskanych wynik6w wykazuje wysok4
istotnosi statystycznq (P<0,005)

o Wyniki doSwiadczeir przeprowadzonych zar6wno w homologicznym jak i
heterologicznym materiale biologicznym jednoznacznie wskazuj4 na rolg bialka
ABCG10 u Medicago truncatula w transporcie aglikon6w zwiqzk6w fenolowych, w
tym flawon6w i izoflawon6w. Jest to pierwsze doniesienie dotycz4ce identyhkacji
takiego transportera gdyz wczeSniej wskazywano jedynie na udzial tego typu bialek w
transporcie glikozyd6w fl awonoid6w.

W Dyskusji Doktorantka biegle omawia znaczenie zwi4zkow fenolowych dla
odpornoSci ro6lin, proces biosyntezy tych metabolit6w wt6mych w tkankach roilin, no i
ocz).wiScie rolg bialek transportowych pelnionej w tym procesie. Dyskutowane jest r6wnie2
znaczenie amplifikacji liczby gen6w dla transporter6w ABCG u roSlin w stosunku do innych

organizm6w i specyf'rcznoSci tych bialek wobec metabolit6w u't6mych. Konkludujqc swoje

obserwacje Autorka sugeruje, 2e centralny szlak t'enylopropanoidowy i p62niejszy segment

flawonoidowy s4 u Medicago przestrzennie rozdzielone i podkreSla znaczenie tego faktu dla

biosyntezy fi Loaleksyny medikarpiny.

Niestety recenzowana rozprawa nie zawiera wyodrgbnionego rozdzialu zwieraj4cego

Wnioski. Doktorantka formuluje kilka wa:znych wniosk6w, kt6re pojawiaj4 sig zar6wno w
rozdziale Wyniki jak i w rozdziale Dyskusja. Jednak wyodrqbnienie i podkre3lenie

zasadniczych przeslanek jakie dana prezentacja naukow4 publikacja czy rozprawa doktorska
powinna zostawi6 u odbiorcy jest nadzwyczaj wa|ne, zwlaszcza przy obecnym zalewie prac

mialkich i przyczynkarskich. A do tych kategorii na pewno nie moZna zaliczy| recenzowanej

rozDrawv.



Bibliografia cltowana w rozprawie doktorskiej obejmuje 175 pozycjl Temat pracy

doktorskiej oraz stosowane metody badawcze sprawiaj4, ze cytowane publikacje w
zdecydowanej wigkszofci powstaly po roku 2000 i niemal nie ma wSr6d nich artykul6w
napisanych w jgzyku polskim.

Kohcz4c recenzjg rozprawy doktorskiej chcialbym podkreSlid jej znacznq wartoSd

naukow4 i powa2ny wklad w zrozumienie funkcjonowania mechanizmu transportu

metabolit6w wt6mych migdzy kom6rkami rodlin i roli tego procesu w odpowiedzi roSlin na

stresy biotyczne. Jednocze3nie stwierdzam, 2e wszystkie moje krytyczne uwagi zawarte w
recenzji maj4 raczej charakter techdczny, nie maj4 one wplywu najednoznacznie poz)'tywn4

oceng przedstawionej rozprawy.

3. Wniosek koricowy

Po zapoznaniu sig z przedstawion4 mi rozpraw4 doktorskq stwierdzam, 2e jest ona

bardzo interesuj qca oraz przynosi wiele nowych i istotnych informacji o du2ym maczenia
naukowym. Poniewaz moim zdaniem spelnia ona wszystkie wymagania Ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach i tfule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz.

U. Nr 65, poz. 595, z p62n. zm) zwracarfl sig do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie pani mgr in2. Wandy Bialej do

dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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