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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Borek pt. "Aktywność antyoksydacyjna liści kapusty białej na

tle zmian fizjologicznych i biochemicznych wywołanych skażeniem gleby cynkiem i kadmem"

Rozprawa doktorska mgr Małgorzaty Borek dotyczy zagadnienia fitoremediacji gleb

zanieczyszczonych metalamiciężkimi. W niniejszej pracy Autorka przeprowadza analizę możliwości

wykorzystania kapusty w celu pobierania toksycznych metali z gleby. Gatunek ten został wybrany do

badań ponieważ spełnia podstawowe wymogi fitoremediatora, takie jak zdolność do akumulacja

metali ciężkich w częściach nadziemnych w powiązaniu z dużą produkcją biomasy. Autorka w swej

pracy zwraca uwagę na podstawowy problem bioremediacji, czyli stres jaki powoduje skażenie gleby

w roślinie. Taki cel badaczy nie jest nowy, ale ciągle aktualny ze względu na próby wykorzystania

coraz to nowych gatunków, w tym także roślin uprawnych. Cel badawczy postawiony w pracy jest

zatem ambitny i atrakcyjny. Dodatkowym wskaźnikiem jego aktualnościjest finansowanie badań w

ramach grantu AGRoBtoKAP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowa ocena rozpraWy:

Praca jest opracowaniem bardzo obszernym - liczy L44 strony. Układ pracy jest następujący:

Wstęp (1 str), Cel badań (1 str), Przegląd literatury (43 str), Materiał i Metody (1-7 str), Wyniki badań

(36 str), Dyskusja wyników (19 str), Wnioski (2 str), Spis literatury. W pracy zamieszczono 18

fotografii, 30 rycin i 34 tabele. Mam jedno zastrzeżenie do takiej kolejności rozdziałów: uważam że

cel pracy powinien być po przeglądzie literatury, a nie przed, i bezpośrednio z niego wynikać. Taki

typowy układ jest podyktowany możliwością zbudowania, na podstawie aktualnego stanu wiedzy,

hipotezy badawczej, która jest następnie weryfikowana eksperymentalnie. W tym przypadku celjest

zadany z góry ocena aktywności antyutleniającej w liściach kapusty, i a przez to nieco oderwany od

następującego po nim przeglądu literatury. Aczkolwiek, musze podkreślić, że przegląd literatury jest

solidnie opracowany iszczegółowo omówiono w nim toksyczne efekty metaliciężkich (cynku i

kadmu) oraz roślinne strategie odpornościowe. Autorka sięgnęła do licznych danych literaturowych -
wykorzystała (w sumie) ażŻ59 pozycji literaturowych oraz 2źródla internetowe. W tej liczbie znalazly

się pozycje polsko- ianglojęzyczne, prace eksperymentalne iartykuły przeglądowe, zarówno starsze

jak i pozycje z ostatnich lat, można go zatem uznaćza dosyć wyczerpujący.

W celu scharakteryzowania reakcji kapusty na wybrane meta|e ciężkie Autorka zaplanowała

ambitny plan eksperymentaIny, polegający na wykorzystaniu 3 odmian o różnym tempie formowania

główek, 2 rodzajów toksycznych metali (Zn i cd) po 2 dawki na każdy metal, oraz2 terminów

materiału roślinnego. Ze względu na to, iż pobieranie metali z gleby jest zależne od jej pojemności

sorpcyjnej, uwzględniono także pomiary pH gleby. Autorka dokonała pomiarów wielu parametrów

powszechnie wykorzystywanych jako miara stresu takich jak: zawartośćZni Cd w liściach iw głąbie,

wypływ elektrolitów z liści, potencjał osmotyczny soku komórkowego z liści, zawartość chlorofilu i

karotenoidów. Ponadto, zmierzyla szereg parametrów opisujących wydajność kwantową fotoukładu

ll-go, zawartość anionorodnika ponadtlenkowego W liściach, aktywność wybranych enzymów

antyutleniaczy (SoD, APX, PoX, CAT), oraz zawartość cukrów rozpuszczalnych. Wykonała także kilka

analiz o charakterze jakościowym, takich jak: ocena pokroju roślin, stopnia wypelnienia stopnia



główek orazocena poziomu anionorodnika ponadtlenkowego w liściach. W opisie metodyki,

zasadniczo poprawnym, Autorka nie ustrzegła się jednak kilku niedociągnięć które zostały

wymienione na końcu tego opracowania.

Uzyskane wyniki przedstawiono W postaci czytelnych wykresów i tabel. Przeprowadzono

także wniktiwą analizę statystyczną. Uzyskane wyniki wskazują, że na toksyczny efekt metalijest

najsilniejszy w odmianie charakteryzującej się najszybszym tempem Wzrostu i formowania główek.

Wyniki dotyczące zawartości chlorofilu i karotenoidów. Stosunku chlorofilu a/b oraz kondycji PSll

składają się na bardzo zróżnicowany obraz zmian zależny od dawki, odmiany i terminu pomiaru.

obrazten pozwala jedynie na sformułowanie bardzo ogólnych wniosków, bez uchwycenia

konkretnych adaptacji aparatu fotosyntetycznego. Można na tej podstawie sądzić, że metale w

zastosowanych stężeniach nie powodują zmian w wydajności PSll lub konieczne byłoby zastosowanie

innej bardziej czułej lub bardziej kompleksowej metody, np. powiazanie wydajności fotoukładów z

oceną ilości wybranych białek fotosyntetycznych, lub pomiary tempa transportu elektronów z

wykorzystaniem izolowanych chloroplastów. Zmiany zawartości(iwzajemnego stosunku)chlorofilii
karotenoidów zostały poddane wnikliwej dyskusji, aczkolwiek odniosłam wrażenie, że chwilami idącej

zbyt daleko. Przykładowo, sugestię tłumacząca spadek zawartości karotenoidów zakłóceniem ich

biosyntezy spowodowanym wypieraniem jonów Fe3* przed Cd w centrum reakcji plastydowej

oksydazy terminalnej (PTOX) uważam za nieuprawnioną.

Za pomocą specyficznego barwienia wykazano wyższy poziom anionorodnika
ponadtlenkowego W liściach odmiany o największym tempie wzrostu, oraz najsilniejszy wzrost tej

reaktywnej formy tlenu pod wpływem zastosowanych metali ciężkich. Wynik ten jest zgodny z

redukcją rozmiaru główek i jest jednym z najważniejszych wniosków z tej pracy. Aczkolwiek, mam tu

pewien niedosyt spowodowany brakiem analizy ilościowej, którą przecież można by przeprowadzić

np. przez prostą ocenę stopnia szarości. ocena ,,na oko" oparta tylko o zdjęcia wybarwionych dysków
jest bardzo subiektywna i trudno jest jednoznacznie stwierdzić jakijest Wzrost intensywności barwy

spowodowany metalami Cd i Zn, a także porównać poszczególne odmiany między sobą. Zwłaszcza, że

istotne różnice występują już dla kontroli.

W analizowanej puli enzymów antyutleniaczy najbardziej klarowną zależność pomiędzy

dawką metalu a aktywnością wykazano w przypadku niespecyficznych peroksydaz, których

aktywność spadała pod wpływem metali ciężkich, co może ilustrować spadek zdolności do rozkładu

nadtlenku wodoru. Natomiast aktywność pozostałych enzymów zmieniała się w sposób raczej

niezależny od dawki lub zmiany miały charakter przejściowy. Analizowane W dalszej części dyskusji

zmiany stężenia białek rozpuszczalnych uważam za niepotrzebne i dosyć mylące. Stężenie białek

rozpuszczalnych zależy od wielu czynników i wiadomo z góry, że nie jest dobrym parametrem stresu.

Dyskusję zmian stężenia białek rozpuszczalnych w kontekście zwiększonej syntezy fitochelatyn i

innych białek stresowych uważam za nieuprawnioną. Również mylący jest rozdział 6.7' ,,Mechanizmy
obrony antyoksydacyjnej u roślin narażonych na stres Zn i Cd" . Przytaczane tu dane literaturowe

dotyczące zmian aktywności enzymów antyutleniaczy powinny zostać wykorzystane wcześniej, przy

omawianiu zmia n aktywności ana lizowanych enzymów.

Celem podsumowania uzyskanych danych Autorka sformułowała 8 wniosków' Biorąc jednak

pod uwagę bardzo zróżnicowany obraz zmian wywołanych kadmem icynkiem, których dostarczyła

analiza szerokiej gamy parametrów, a także kilku odmian i terminów, wnioski te mają charakter

bardzo ogólny. Można mieć szereg zastrzeżeń do użytych W tym rozdziale sformułowań, w

szczególności niejasno zostały sformułowane wnioski 1-4. Zasadniczo, te uwagi krytyczne dotyczą

przede wszystkim stylu opisu a nie samych wniosków. Jednakże nasuwa się także refleksja:jak bardzo

ogólne wnioski można zamieścić w takim rozdziale? Przykładowo: ,,przebieg zmian wartości



parametróW fluorescencji chlorofilu a jest zróżnicowany w czasie i zależny od odmiany" (wniosek nr

4).

Poniżej zamieszczam listę uwag szczegółowych:

1'/ Przechył wagi przedstawionej na Ryc. 5 ilustruje zależność odwrotną od zamierzonej, w sytuacji

stresu oksydacyjnego.

2/ Opis lokalizacji MDHAR i DHAR w tabeli 8 jest niekompletny podano tylko cytozol i plastydy,

podczas gdy enzymy te występują także w mitochondriach i w peroksysomach (wg. obara i wsp.

2002, Plant Cell Physiol 43, 697|.lnna uwaga odnośnie tej tabeli - określenia chloroplasty i plastydy

stosowane są zamiennie, co jest nieco_ mylące.

3/ Część zamieszczonych w pracy zdjęć uważam za niepotrzebne, np. zdjęcia wazonów z ziemią (fot.

3), dysków liściowych i konduktometru (fot. 7 i8), osmometru (fot.9), fluorymetru (fot. 10), pompy

próżniowej (fot.9), fluorymetru (fot. 10), pompy próżniowej (fot. 12), dysków liściowych (fot.].3).

Aczkolwiek, mogę się zgodzićztezą, że takie zdjęcia mają znacznie dydaktyczne.

4/ W polskim słowniku enzymów (opracowanYm przez Trzmiela i Płaczka, Łódź2007) nie znalazłam

nazwy,,liaza organortęci" podanej w tabeli 5.Przy dalszym użyciu tych danych proponuję podać

także numer klasyfikacji enzymatycznej (Ec).

5/ W przypadku łacińskich nazw gatunkowych inicjał odkrywcy podaje się tylko raz (przy L-szym

użyciu). W pracy nazwa Brassico oleraea L. występuje kilkakrotnie (na str. 7,9, i 20 2x).

6/ Nie rozszyfrowano skrótów SoD, cAT, PoD, PAL przy L-szym ich użyciu na str. 25.

7lPojawiająca się kilkakrotnie nazwa lnstytutu Uprawy Nawożenia iGleboznawstwa lUNG nie zawsze

jest prawidłowa.

8/ Na str' 30-tej podano nazwę enzymu ,,ALA-dehydraza", natomiast na str. 110 dla tego samego

enzym u,,de hyd rogenaza kwasu 6-a m inolewulinowego ALAD".

9f Powtarzające się w cały tekście określenie terminu zbioru ,,W 3. i 6. tygodniu", uważam za

n iepoprawne stylistycznie.

rc/ w Spisie literatury Występuje drobna niekonsekwencja _ dotycząca podawania numerów

zeszytów.

LL/ Przy opisie metody pomiaru pH gleby (str.54) brak wyjaśnienia - o czym informuje pomiar w Hzo,

a o czym - w roztworze KCl.

LŻ/ opis parametrów fluorescencji chlorofilu o jest niekonsekwentny, przykład: opis Fu/F. i F,'f F^' .

Ponadto, brakuje formuły dla wyliczenia parametrów: qP, ÓPsll, NPQ oraz ETR.

L3/ Ani w opisie metody, aniw legendzie ryc. 23 nie podano wartości intensywnościświatła

aktynicznego zastosowanego W pomiarze ETR, a jest to bardzo istotne dla wartości tego parametru.

Ponadto, definicja ETR (str. 60,92 i 115) jest błędna: opisuje on tempo transportu elektronów w

obrębie PSll, a nie przepływ elektronów przez oba fotoukłady.

14/ opis metody pomiaru aktywności SoD (str. 63)jest zbyt skrótowy. Nie podano zasady metody,

składu tzw. ,,mieszanki cytochromowej", aktywności oksydazy ksantynowej. Podano, że ,,podczas

oznaczania aktywnościSoD przeprowadzano regularnie pomiary kontrolne" ale bez wyjaśnienia

jakie. Nie podano definicjijednostki, przedstawionej na rycinie 25 jako ,,jedn.cytochromowe".



t5lw opisie przygotowania ekstraktów białkowych przeznaczonych do pomiaru aktywności

enzymów antyutleniaczy (SoD, APX, PoX, CAT), kilkakrotnie podano, że ekstrakty zamrażano -
dlaczego? Aktywność enzymów lepiej jest mierzyć bezpośrednio po ekstrakcji.

1'6/w opisie metody oznaczania aktywności CAT (str. 65) podano, że bufor ekstrakcyjny zawierał 0,5

% albuminy, jak w takich ekstraktach zmierzono stężenie wyekstrahowanego z liści białka?

17/Podobnie, wopisie pomiaru białka rozpuszczalnego wg. Bradford (str.66)podano, że do kuwety

oprócz wzorcowej ilości białka dodawano także albuminę w stężeniu o,5 %o. Jak w takiej mieszaninie

wyznaczyć krzywą standardową? Zwykle gotowy odczynnik Bradford jest 5 x stężony, a w opisie daje

się go do kuwety aż2,5 ml - czy nie ma tu pomyłki?

L8lw opisach metod aktywności cAT, APX i PoD - nie podano współczynników absorbancji da

mierzonych substancji. Zastosowana na ryc. 27 jednostka aktywności PoX (w tekście również

występuje skrót PoD)jako A ABS jest nieprecyzyjna. Należałoby tutaj podać nazwę metabolitu

mierzonego w tej reakcji.

19/ określenia powtarzające się w nagłówku każdej tabeli dotyczącej statystyki, takie jak: ,,analiza

wariancji świeżej masy", ,,analiza wariancji zawartości 7n i Cd" , ,,analiza wariancji aktywności CAT",

jest zbyt dużym skrótem myślowym. Powinno raczej być: analiza wariancjidla zmian świeżej masy.."

itp..

20/ Sformułowanie ,,Układ z powtarzanymi pomiarami" występujące w opisach tabel

Lo,!2,L3,I4,L5,!7,18 oraz 19 jest niezrozumiale. Brakuje natomiast podania liczby powtórzeń.

Podsumowując, pragnę stwierdzić, że oceniana praca pod względem poziomu

merytorycznego iwartości poznawczej, zasługuje na wysoka ocenę, a wskazane w niniejszej recenzji

uchybienia nie obniżają jej wartości merytorycznej. Duża część wyników z pewnością znajdzie swoje

miejsce w manuskrypcie przeznaczonym do druku. Wszystkie moje uwagi, nie ujmują wartości

merytorycznej pracy i stanowią jedynie wskazówki przydatne przy dalszym opracowywaniu tekstu.

Wniosek końcowy:

Rozprawa doktorska pani mgr MałgorzaĘ Borek spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i

formaIne stawiane tego typu opracowaniom. Wnioskuje o dopuszczenie mgr Małgorzaty Borek do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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