
 
 

Recenzja pracy doktorskiej 

 

mgr inż. Wandy Białej 

pt.: „Rola transportera ABCG10 w szlaku biosyntezy medikarpiny – fitoaleksyny Madicago truncatula” 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska Pani magister inżynier Wandy Białej, wykonana pod 

kierunkiem Pana Dr. hab. Michała Jasińskiego, w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin, Instytutu Chemii 

Bioorganicznej PAN. Dodatkowo na Promotora Pomocniczego w tej rozprawie powołana została dr Joanna 

Banasiak z tej samej jednostki badawczej.  

Recenzowana rozprawa jest obszernym opracowaniem, napisanym w języku polskim, zawartym na 123 

stronach maszynopisu, z 29 rycinami i 32 tabelami. Struktura ocenianej pracy doktorskiej jest standardowa 

i obejmuje istotne i wymagane części tj. teoretyczny Wstęp, precyzyjnie sformułowany Cel pracy, opisy 

Materiałów, Metod i Wyników oraz Dyskusję, Spis Literatury a także Streszczenie, w języku polskim i 

angielskim. Ponadto do rozprawy dołączono Aneks zawierający chromatogramy, widma HPLC-MS 

związków fenolowych uzyskane w toku realizacji doświadczeń, stanowiących przedmiot dysertacji, a także 

odbitki dwu prac, opublikowanych w latach 2013 i 2017, w piśmie Journal of Experimental Botany. 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania za ostatnie 5-lat (ang. 5-year Impact Factor; IF) dla tych dwóch 

prac wynosi 13,076. W obu pracach mgr inż. W. Biała jest współautorem, a w tej z roku 2017 autorem 

wiodącym. 

Prowadzone w ciągu ostatnich lat badania znacznie poszerzyły naszą wiedzę o procesach związanych z 

odpornością a także adaptacją roślin do stresotwórczych zmian w ich środowisku bytowania. Jedną z 

ważniejszych grup związków uczestniczących w tych procesach są fitoaleksyny. Ciągle jest wiele znaków 

zapytania, dotyczących aparatu enzymatycznego czy genów odpowiedzialnych za syntezę tych ważnych i 

specyficznych dla komórek roślin związków. Dlatego niemalże każde doniesienie przybliżające nas do 

poznania roli danego związku w naturalnym rozwoju roślin czy też w odpowiedzi komórek roślinnych na 

zmiany środowiskowe jest z uwagą odnotowywane przez biologów i fizjologów roślin. Recenzowana 

rozprawa doktorska dotyczy właśnie tego problemu.  



Część doświadczalną rozprawy poprzedza kompetentnie napisany Wstęp literaturowy, w którym autorka 

przedstawia swój model badawczy tj. M. truncatula, roślinę modelową z rodziny Bobowatych, często 

używaną w badaniach interakcji symbiotycznych. W kolejnej część Wstępu autorka omawia rolę związków 

fenylpropanoidowych w komórkach roślinnych w procesach rozwojowych, jak również podczas interakcji z 

mikroorganizmami. W końcowej części Wstępu dużo uwagi autorka poświęciła budowie i mechanizmowi 

działania białek transporterowych ABC (ang. ATP Binding Cassette) a w szczególności charakterystyce 

transporterów z super rodziny ABCG. Należy stwierdzić, że Wstęp zawiera zasób informacji całkowicie 

wystarczający do dalszego śledzenia wyników pracy, ich interpretacji i wyciągania wniosków. Uwagę 

zwraca znajomość aktualnej specjalistycznej literatury z tematyki związanej z pracą (większość cytowanych 

danych opublikowano w ciągu ostatnich lat) i przedstawienie najnowszych hipotez próbujących tłumaczyć 

zagadnienia będące przedmiotem rozprawy.  

Rozdział Materiały i Metody zawiera wszystkie dane niezbędne do ewentualnego powtórzenia 

przedstawionych w pracy doświadczeń. Lista opisanych technik, które były używane w pracy robi duże 

wrażenie i wraz, z przedstawionymi wynikami i ich dyskusją, nie pozostawia wątpliwości, że doktorantka 

opanowała metodykę badań w dziedzinie nowoczesnej biochemii i biologii molekularnej roślin. 

Część pracy opisującą uzyskane wyniki doświadczalne można podzielić na trzy zasadnicze części: 

1. Charakterystyka szlaku biosyntezy medikarpiny w korzeniach włosowatych M. truncatula, z 

wyciszonym genem MtABCG10, 

2. Badanie ekspresji genu MtABCG10 w modelu heterologicznym, 

3. Charakterystyka transportu związków fenolowych przez błony in planta. 

Doktorantka zbadała kilka aspektów syntezy medikarpiny tj. fitoaleksyny u rośliny modelowej M. 

truncatula ze szczególnym uwzględnieniem roli błonowego transportera, należącego do rodziny białek ABC 

i kodowanego przez gen MtABCG10. Dla realizacji tego zadania doktorantka stworzyła system 

umożliwiający wyciszenie ekspresji genu MtABCG10 w kulturach korzeniowych M. truncatula. Dzięki temu 

podejściu mogła wykazać, że dodatek kwasu p-kumarowgo, wczesnego intermediatu w szlaku biosyntezy 

medikarpiny, przywraca sprawność szlaku biosyntetycznego do poziomu likwiritigeniny. Pełną 

rekonstytucję tego szlaku biosyntetycznego doktorantka uzyskała dopiero po dodaniu formononetyny, 

czyli pierwszego izoflawonoidu w szlaku wiodącym ku medikarpinie. Wyniki te wskazują na udział produktu 

genu MtABCG10 w przynajmniej dwu etapach biosyntezy tej ważnej dla M. truncatula fitoaleksyny. 

W kolejnych krokach doktorantka stworzyła „narzędzie”, gdzie gen MtABCG10 ulegał ekspresji w 

zawiesinie komórek Nicotiana tabacum BY2. Umożliwiło to przeprowadzenie doświadczeń mających na 

celu wskazanie na udział produktu tego genu w transporcie fenolo-pochodnych metabolitów wtórnych. 

Ponadto, zastosowanie fuzji białek MtABCG10 z GFP umożliwiło precyzyjną lokalizację białka w 



plazmalemmie komórek zawiesiny. Stosując adekwatny do potrzeb zestaw metod oparty o techniki 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) czy chromatografię HPLC sprzężoną z wysoko 

rozdzielczym analizatorem mas (HPLC-MS), Pani mgr inż. W. Biała wskazała na możliwość udziału białka 

MtABCG10 w translokacji wewnątrz- i międzykomórkowej związków flawonoidowych, w układzie in planta 

w procesie zależnym od hydrolizy ATP. Realizacja kolejnych doświadczeń dostarczyła wyników 

świadczących, że białko MtABCG10 jest pierwszym zidentyfikowanym transporterem, który 

odpowiedzialny jest za przenoszenie przez błony wolnych aglikonów flawonoidowych i jest to moim 

zadaniem najważniejszy wynik uzyskany przez doktorantkę. Ponadto, chciałbym podkreślić że, 

zastosowane w toku realizacji rozprawy podejścia doświadczalne są bardzo atrakcyjne i nowatorskie z 

punktu widzenia wiedzy podstawowej, a co najważniejsze wiodące do udowodnienie pionierskiej hipotezy, 

ze białko MtABCG10 uczestniczy w aktywnym transporcie flawonoidów przez błony komórkowe. Co zresztą 

w pełni się udało!  

Bardzo wysoko oceniam rangę i znaczenie badań podjętych kilka lat temu przez dr hab. Michała 

Jasińskiego i Jego współpracowników, w tym doktorantkę, których celem było uzupełnienie wiedzy 

dotyczącej udziału ABCG transporterów u roślin z rodziny bobowatych w procesie adaptacji do zmian 

środowiskowych. 

Generalnie cała rozprawa napisana jest bardzo jasno i klarownie. Również strona graficzna daje możliwości 

łatwego śledzenia uzyskanych wyników. Widać, że autorka starała się unikać wyrażeń i skrótów z tzw. 

żargonu laboratoryjnego choć w kilku miejscach używa określeń takich jak:…pobierano ze stoku… czy 

analizy Western blot, które trudno zaliczyć do poprawnego języka naukowego. Z powinności recenzenta 

wymieniam inne nieliczne zauważone niedociągnięcie edytorskie: 

- brak jest podrozdziału Wnioski końcowe, którymi zwyczajowo w Rozprawach doktorskich puentuje się 

dyskusję uzyskanych wyników, 

- w przypadku określenia stężeń procentowych, brak jest oznaczeń czy mowa jest o wartościach wagowych 

czy objętościowych. 

W podsumowaniu chcę stwierdzić, że przedstawione badania reprezentują bardzo wysoki poziom 

naukowy oraz wnoszą nowe i ważne treści do ogólnej wiedzy na temat podstaw adaptacji roślin do 

stresów środowiskowych które są poważnym problemem nie tylko w Polsce, lecz także w skali globalnej. 

Uważam, że oceniana praca nie tylko spełnia wszystkie wymogi formalne, zawarte w art. 13 Ustawy z dnia 

14 marca 2003r. „O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 z póź. zm.), stawiane rozprawom doktorskim, ale w wielu elementach znacznie je 

przekracza. 



Zwracam się zatem do Rady Naukowej Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie Pani mgr inż. Wandy Białej do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wartość poznawczą przeprowadzonych badań oraz ich opublikowanie w 

uznanych periodykach naukowych, przedkładam wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej stosowną 

nagrodą. 

 

  

 Prof. dr hab. Jacek Hennig 
Warszawa, 28. XI. 2017 r. 


