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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sary Blicharz 
pt.: ,,Zmiany zawartości metabolitów w soku floemowym jako wskaźnik odpowiedzi 

grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) na stres suszy" 
 
 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pani magister Sary Blicharz została 
wykonana pod kierunkiem Pana dr hab. Roberta Malinowskiego, prof. IGR PAN w Zakładzie 
Zintegrowanej Biologii Roślin, w Zespole Biologii Systemów Roślinnych, Instytucie Genetyki 
Roślin PAN.  

W pracy, obejmującej 148 stron, wyróżniono 7 zasadniczych rozdziałów, wśród których 
znajdują się Wstęp, Cel pracy, Materiał roślinny i zastosowana metodyka, Wyniki, Dyskusja, 
Wnioski oraz Literatura. Rozprawa zawiera także streszczenie pracy w języku polskim i 
angielskim oraz oświadczenia promotora i autora pracy. Nie załączono wykazu stosowanych 
skrótów oraz spisu tabel i rysunków. W pracy zamieszczono łącznie 9 tabel oraz 24 rysunki, 
które precyzyjnie dokumentują uzyskane wyniki oraz istotnie podnoszą wartość merytoryczną 
przedstawionej dysertacji. Cytowana literatura zawiera ponad 250 pozycji literaturowych oraz 
kilka źródeł internetowych, które zostały dobrze dobrane tematycznie i pozwalają na 
wprowadzenie czytelnika w dotychczasową wiedzę z zakresu podjętego problemu badawczego. 
W ujęciu ogólnym praca jest napisana, z nielicznymi wyjątkami, dobrym, komunikatywnym 
językiem. Na podkreślenie zasługuje właściwe wyważenie ilości informacji zawartych w 
poszczególnych podrozdziałach. Autorka ustrzegła się, moim zdaniem, często spotykanej w 
dysertacjach pokusie, nadmiernego rozbudowywania niektórych podrozdziałów związanych 
np. z zastosowaną metodą badawczą, czy też obiektem prowadzonych badań.  Warto zaznaczyć, 
że badania zrealizowano w ramach projektu NCN (OPUS11 2016/21/B/NZ9/02020) i przy 
współudziale środków pochodzących z projektu BIOTALENT (EU FP7 GA621321). Ponadto 
podjęto współpracę aż z trzema europejskimi jednostkami uniwersyteckimi (Uniwersytet w 
Antwerpii - Belgia; Uniwersytet w Tübingen - Niemcy; Uniwersytet Palackiego - Czechy). 
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Nadrzędnym celem recenzowanej pracy było wyjaśnienie udziału transportu 
floemowego w odpowiedzi grochu na stres niedoboru wody oraz zbadanie przydatności 
analiz metabolicznych eksudatów floemowych do monitorowania stanu fizjologicznego 
roślin. Realizacja powyższego celu została oparta na 4 założeniach, w których przyjęto, że (i) 
zmiany w składzie eksudatów floemowych prezentują odpowiedzi grochu na stres suszy; (ii) 
rośliny grochu dostosowują anatomię tkanek przewodzących w celu zabezpieczenia ciągłości 
transportu długodystansowego w warunkach niedoboru wody; (iii) zużycie oraz dystrybucja 
węgla, tak samo jak zmiany w potencjale osmotycznym komórek, znajdują odzwierciedlenie w 
obecności węglowodanów i ich pochodnych w eksudatach floemowych; (iv) susza prowadzi do 
intensyfikacji alternatywnych szlaków pozwalających na odpowiednią relokację wykorzystania 
węgla i azotu. W tym miejscu należy podkreślić, że określony cel i założenia pracy mają 
charakter wieloaspektowy, dotyczą wpływu stresu suszy zarówno na dostosowawczość floemu, 
jak i ilościowe oraz jakościowe zmiany w zawartości metabolitów floemowych. Zasadniczo 
mało jest danych literaturowych na temat wpływu deficytu wody na zmiany profilu 
metabolitów istotnych dla przetrwania stresu u gatunków uprawnych. Stąd uważam, że 
tematyka pracy jest niezmiernie aktualna i ważna, szczególnie w aspekcie globalnych zmian 
klimatycznych drastycznie ograniczających produktywność, a tym samym plonowanie roślin. 

 
 Część teoretyczną pracy - Wstęp - czyta się z dużą przyjemnością, jest napisana jasnym, 
zwięzłym językiem (z niewielkimi wyjątkami), co świadczy o bardzo dobrej znajomości 
poruszanego problemu badawczego. Na podkreślenie zasługuje dobre wyważenie proporcji 
informacji zawartych w poszczególnych podrozdziałach, w pełni wystarczające do dalszego 
śledzenia wyników pracy, ich interpretacji i wyciągania odpowiednich wniosków. W pierwszej 
kolejności scharakteryzowano problem stresu suszy, jego wpływ na produktywność roślin 
bobowatych, odnosząc się do podstawowych procesów fizjologicznych, tj. wymiana gazowa, 
fotosynteza oraz asymilacja azotu atmosferycznego, będących również w centrum dalszych 
dociekań eksperymentalnych Doktorantki. Następnie Autorka opisuje, zarówno w ujęciu 
strukturalnym, jak i funkcjonalnym, przedmiot recenzowanej pracy, tj. tkankę przewodzącą, a 
w szczególności łyko. Dużą uwagę zwraca na wieloaspektową charakterystykę sygnałów 
uczestniczących w długodystansowej komunikacji u roślin, w warunkach stresu 
środowiskowego. Wstęp literaturowy kończy bardzo ważny podrozdział "Wpływ suszy na 
skład eksudatów floemowych” prezentujący m.in. pełne spektrum stosowanych metod 
pobierania eksudatów floemowych. W tej teoretycznej części rozprawy można zauważyć 
jedynie drobne nieścisłości merytoryczne wynikające z bezpośredniego tłumaczenia z języka 
angielskiego, przykładowo, na stronie 41. Doktorantka pisze o „systemowej” nabytej 
aklimatyzacji oraz odporności, zamiast systemicznie nabytej aklimatyzacji/odporności.  
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W rozdziale Materiał roślinny i zastosowana metodyka, Doktorantka przedstawia 
układ doświadczalny, który stanowiły rośliny grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) odmiany  
Walor, eksponowane na stres deficytu wody. Analizie były poddawane rośliny w 1. i 7. dniu 
stresu oraz rośliny po sekwencyjnym 7-dniowym stresie suszy i ponownym ich nawodnieniu. 
Ten ostatni wariant charakteryzujący fizjologiczno-biochemiczne i molekularne zmiany w 
momencie ustąpienia stresu uważam za niezwykle istotny, z punktu widzenia poszerzenia 
wiedzy z zakresu biologii roślin uprawnych, w tym biologii plonowania. W omawianej sekcji 
opisano też stosowane w trakcie badań metody morfometryczne, histochemiczne, 
fizjologiczno-biochemiczne i molekularne. Tak różnorodne, wieloaspektowe podejście 
doświadczalne jest zasadne i wskazuje na wysokie kompetencje Doktorantki. Jednocześnie  
przyczyniło się ono do efektywnej realizacji założonego celu nadrzędnego pracy. Na 
podkreślenie zasługuje opanowana przez mgr Blicharz czasochłonna, wymagająca dużej 
precyzji manualnej metoda pozyskiwania eksudatów floemowych z roślin grochu. 
Przedstawiony w tym rozdziale schemat prowadzonego doświadczenia (Ryc. 3.1) jasno 
przedstawia pomysł badawczy i pozwala na prześledzenie kolejno podejmowanych etapów 
badań. W mojej ocenie warto by go uzupełnić o wiek roślin osiągany na poszczególnych 
etapach eksperymentu, co ułatwiłoby szybką ocenę analizowanych parametrów względem 
osiąganej fazy rozwojowej. W tym rozdziale zabrakło jedynie zbiorczego zestawienia analiz 
statystycznych, które zastosowano w pracy. 
 

Rozdział Wyniki został podzielony na 6 podrozdziałów, w których opisano prowadzone 
kolejno badania i uzyskane w efekcie wyniki. W pierwszej kolejności Doktorantka 
dokumentuje, że już krótkoterminowy (dzień 1.) deficyt wody przyczynia się do ograniczenia 
wzrostu organów nadziemnych grochu. W tej kwestii, wykorzystanie komór wzrostowych 
wyposażonych w platformy do wysokoprzepustowego fenotypowania pozwoliło na precyzyjne 
określenie istotnego statystycznie zmniejszenia, zarówno względnej szybkości wzrostu 
powierzchni, jak i obwodu nadziemnej części grochu eksponowanego na stres suszy. Dążąc do 
wyjaśnienia wpływu niedoboru wody na obserwowane ograniczenie wzrostu Autorka analizuje 
również morfodynamikę komórek epidermy abaksjalnej liści oraz floemu. Wśród wszystkich 
typów komórek floemu wskazuje miękisz floemowy, jako najbardziej wrażliwy element na 
ograniczoną dostępność wody w podłożu. Ponadto w łodydze położonej poniżej liścia ósmego 
odnotowano wzrost powierzchni oraz obwodu komórek, z kolei w rejonie poniżej liścia 
czwartego stwierdzono obniżenie wartości tych parametrów. Ten wynik prowadzi Autorkę do 
konkluzji, że groch dostosowuje anatomię tkanki przewodzącej dla utrzymania ciągłości 
transportu długodystansowego. 

W dalszej kolejności, posługując się nieinwazyjnymi metodami pomiarowymi,  
Doktorantka przedstawia wyniki obrazujące wpływ suszy na  przewodność szparkową, 
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międzykomórkową zawartość CO2, intensywność transpiracji i fotosyntezy wraz z dokładną 
charakterystyką funkcjonalną fotosystemu II. Co istotne, pomimo spadku wartości paramentów 
odzwierciedlających intensywność transpiracji i fotosyntezy, nie zanotowano indukowanego 
stresem suszy obniżenia koncentracji wewnątrzkomórkowej CO2. 

W kolejnym etapie Doktorantka przeprowadziła szeroką analizę ekspresji genów na 
poziomie akumulacji transktyptu dla transporterów węglowodanów typu SWEET (ang. Sugar 
Will Eventually be Exported Transporters) i SUC/SUT (ang. Sucrose Transporters) oraz 
alkoholi cukrowych. Badania dotyczyły zarówno liści, jak i łodyg. Dla większości 
analizowanych genów kodujących transportery SWEET istotne zwiększenie ekspresji 
odnotowano dopiero w 7. dniu trwania stresu. Z kolei podwyższoną ekspresję genów 
kodujących transportery, tak polioli, jak i węglowodanów stwierdzono w łodydze w 
następstwie ponownego nawodnienia. Wynik ten uważam za ciekawy i warty dalszego 
dociekania merytorycznego.  

Ostatnia część Wyników, wykonana w oparciu o metodę chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS), dokumentuje zmiany w składzie eksudatów 
floemowych grochu obserwowane w następstwie stresu suszy i sekwencyjnego nawodnienia. 
Autorka łącznie zidentyfikowała 63 związki tj. aminokwasy, kwasy karboksylowe, poliole, 
węglowodany i ich pochodne, których zawartość była ściśle zależna od stanu fizjologicznego 
rośliny. Zaobserwowano statystycznie istotnie zwiększoną akumulację 32 związków już w 1. 
dniu suszy, wśród których zidentyfikowano m.in. prolinę podlegającą ponad 30-krotnemu 
wzrostowi, kwas asparaginowy, kwas γ-aminomasłowy, kwas akonitowy, fumarowy, winowy 
czy też treonowy. Przedłużający się stres (dzień 7.) indukował 29 metabolitów, w tym ponad 
3-krotny wzrost poziomu kwasu oleinowego, którego nie stwierdzono podczas 
krótkoterminowego (dzień 1.) odwodnienia. Należy podkreślić, że stres powodował 
zmniejszenie akumulacji nielicznych związków, co mogło być wywołane zagęszczeniem soku 
floemowego w warunkach niedoboru wody w środowisku. Ciekawy wynik uzyskano również 
po ponownym nawodnieniu roślin, kiedy zaobserwowano, zmniejszenie zawartości aż 46 
związków, za wyjątkiem akumulacji  kwasu oleinowego. Niewątpliwie zidentyfikowany przez 
Autorkę, stresowy profil metabolitów w eksudatach floemowych grochu wskazuje na silną 
remobilizację C oraz N podczas suszy w celu regulacji potencjału osmotycznego w tkance 
przewodzącej grochu, co z kolei zapobiega utracie wody i przerwaniu ciągłości transportu.  

Po analizie części wynikowej rozprawy stwierdzam, że Doktorantka w pełni 
zrealizowała cel nadrzędny rozprawy doktorskiej. 
 

Dyskusja uzyskanych wyników jest kompleksowa i wskazuje na bardzo dobrą 
znajomość literatury przedmiotu. Doktorantka podzieliła tę część dysertacji na trzy 
podrozdziały wkomponowując w tekst czytelny schemat podsumowujący omawiane 
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zagadnienia, co podnosi wartość rozprawy. W świetle tak kompleksowych analiz pewien 
niedosyt budzi jednak pominięcie w dyskusji funkcji sygnałowej węglowodanów oraz 
niektórych zidentyfikowanych związków, tj. kwas γ-aminomasłowy czy kwas oleinowy, co 
może mieć szczególne znaczenie w kwestii propagacji sygnału dystalnego o zaistniałym 
zagrożeniu i dostosowaniu metabolicznym całego organizmu roślinnego do warunków stresu. 
 

W podsumowaniu rozprawy doktorskiej Pani mgr Sara Blicharz przedstawiła cztery 
wnioski w pełni odpowiadające przyjętym w pracy założeniom. Moim zdaniem są one zbyt 
ogólne i z powodzeniem można by je doprecyzować merytorycznie. W tej kwestii pewną 
nieścisłość budzi wniosek 4., w którym Doktorantka wskazuje, że badanie składu eksudatów 
floemowych może być wykorzystywane do monitorowania odpowiedzi roślin na niekorzystne 
warunki środowiska. Sądzę, że na tym etapie badań należałoby raczej wytypować potencjalne 
związki pełniące rolę biomarkerów wyłącznie deficytu wody u grochu, co słusznie Doktorantka 
poruszyła w Dyskusji.  
 

Po analizie całości dysertacji nasuwa się kilka pytań, na które trudno uzyskać odpowiedzi 
w treści rozdziałów Wyniki i Dyskusja, dlatego proszę o ustosunkowanie się do poniższych 
kwestii: 
 

 Co zadecydowało o wyborze do doświadczeń grochu odmiany Walor;  czy literaturowo 
znany jest poziom tolerancji wybranej odmiany na deficyt wody? 

 Jaki/e parametry zadecydowały o podjęciu analiz w 7. dniu trwania stresu suszy i 10. 
po ponownym nawodnieniu?  

 Jakim zabiegom (typu kondycjonowanie, sterylizacja itp.) poddawano nasiona grochu 
przed etapem pęcznienia?  

 Czy analiza ekspresji genów na poziomie transkryptu opierała się wyłącznie na jednym 
genie referencyjnym tj. UBC21?  

 Proszę o merytoryczne ustosunkowanie się do kwestii podwyższonej ekspresji 
transporterów polioli oraz węglowodanów w łodydze w następstwie ponownego 
nawodnienia? 

 Biorąc pod uwagę uzyskane profile akumulacji kwasu oleinowego podczas stresu i w 
następstwie sekwencyjnego oddziaływania stresu suszy i ponownego nawodnienia, 
proszę o nakreślenie hipotetycznej roli sygnałowej tego związku w roślinach w świetle 
najnowszych danych literaturowych . 

 Czy rozważano uzupełnienie badań o profilowanie ekspresji mRNA i białek w 
pozyskanych eksudatach floemowych? 
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