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Ocena rozprawy doktorskiej Pana mgr (M.Sc.) Matam Pradeep 
przygotowanej pod kierunkiem Pana dr hab. Franklin Gregory, 

profesora IGR PAN, pod tytułem: „Developing novel tools towards understanding  
the hypericin biosynthesis in Hypericum perforatum L.”, tytuł rozprawy doktorskiej 

w języku polskim: „Opracowanie nowych narzędzi umożliwiających zrozumienie procesu 
biosyntezy hiperycyny w Hypericum perforatum L.” 

 

 Oceniana rozprawa doktorska Pana Matam Pradeep składa się z dwóch 

wieloautorskich publikacji w czasopiśmie Industrial Crops and Products (IF za rok 2022 

wynosieksplanteksplant 6,449) oraz opisu w języku angielskim. W obydwóch artykułach Pan 

Matam Pradeep jest pierwszym autorem. 

Artykuł nr 1: Matam Pradeep, Piotr Kachlicki, Gregory Franklin (2020) Simultaneous 

determination of naphtodianthrones, emodin, skyrin and new bisanthrones in Hypericum 

perforatum L. in vitro shoot cultures. Industrial Crops and Products 144, 112003. 

Artykuł nr 2: Matam Pradeep, Gregory Franklin (2022) Understanding the hypericin 

biosynthesis via reversible inhibition of dark gland development in Hypericum perforatum L. 

Industrial Crops & Products 182, 114876. 

 W swojej pracy badawczej, podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej Pan 

Pradeep zajął się niezwykle istotnym problemem dotyczącym poznania szlaku biosyntezy 

hiperycyny syntetyzowanej w roślinach Hypericum perforatum. Ten produkt naturalny 

wykazuje różnorodną aktywność farmakologiczną, w szczególności działanie antydepresyjne 

u ludzi. W związku z tym zapotrzebowanie na hiperycynę jest bardzo duże. Brak kompletnych 

danych o przebiegu biosyntezy hiperycyny w komórkach roślinnych jest powodem braku 

możliwości opracowania biotechnologicznych metod pozyskiwania tego produktu 

naturalnego. 
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 W swojej rozprawie Kandydat zaproponował bardzo interesujące podejście badawcze 

dla poznania i opisania szlaku biosyntezy hiperycyny w roślinach H. perforatum. 

W pierwszej z ocenianych publikacji, stanowiących składowe rozprawy doktorskiej 

zaprezentował wyniki analizy jakościowej oraz ilościowej uzyskane z wykorzystaniem metody 

wysokorozdzielczej spektrometrii mas w sprzężeniu z aparatem do wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (UPLC) wyposażonym również w detektory UV DAD oraz 

fluorescencyjny. Materiał biologiczny otrzymywano z eksplantów H.perforatum 

pozyskiwanych z kultur korzeniowych tej rośliny. Ekstrakcję próbek prowadzono 

rozpuszczalnikami o różnej polarności. Do identyfikacji produktów naturalnych obecnych w 

kolejnych próbkach ekstraktów wykorzystano dane uzyskane metodą UPLC/MS (czasy retencji 

chromatograficznej, dane wysokorozdzielcze pozwalające na określenie masy cząsteczkowej 

oraz składu elementarnego cząsteczek kolejnych produktów naturalnych, widma masowe 

zarejestrowane metodą kolizyjnie indukowanej dysocjacji (CID MS/MS) pozwalające na 

charakterystykę strukturalną lub porównanie zarejestrowanych widm masowych posiadanych 

standardów i związków obecnych w próbkach. Natomiast dane ilościowe uzyskane zostały z 

widm rejestrowanych metodami spektrofotometrycznymi. Porównanie danych ilościowych i 

jakościowych uzyskanych z próbek przygotowanych przy wykorzystaniu rozpuszczalników o 

różnej polarności pozwoliło na optymalizację warunków ekstrakcji produktów naturalnych 

będących przedmiotem zainteresowania, szczególnie naftodiantronów (hiperycyny, 

protohiperycyny, pseudohiperycyny i protopseudohiperycyny) oraz antronów i bisantronów 

(emodyny, skiryny oraz jej pochodnych). W opisie stanowiącym część rozprawy poza 

wymienionymi w publikacji związkami w analizowanych próbkach zidentyfikowano oraz 

oznaczono ich ilości szereg kwasów fenolowych pochodnych flawonoidów oraz związków 

polifenolowych z grupy ksantonów. 

W drugim opublikowanym artykule będącego składową rozprawy doktorskiej, 

współautorstwa M. Pradeep zademonstrowano, że tworzenie ciemnych gruczołków (ang. dark 

gland) i synteza hiperycyny i jej potencjanych prekursorów: emodyny i skiryny oraz jej 

pochodnych jest hamowane w eksplantach H.perforatum po dodaniu do medium glifosatu (N-

(fosfonometylo)glycina) w odpowiednim stężeniu (stosowano stężenia od 5 µM do 50 µM). Po 

usunięciu z medium hodowlanego o stężeniu inhibitora 5 µM możliwe było przywrócenie 

normalnych procesów fizjologicznych pozwalających do tworzenia ciemnych gruczołków i 
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syntezy hiperycyny oraz jej prekursorów. Po zastosowaniu wyższych stężeń inhibitora 

przywrócenie wymienionych procesów nie następowało. 

W publikacji przedstawiono wyniki analiz profilowania metabolitów w ekstraktach 

otrzymywanych z eksplantów H.perforatum hodowanch w mediach o różnych stężeniach 

glifosatu. Druga część badań dotyczyła mikroskopowej analizy eksplantów pod kątem 

obecności w nich ciemnych gruczołków. Na podstawie otrzymanych zdjęć wykazano zależność 

pomiędzy obecnością ciemnych gruczołków w liściach eksplantów od stężenia glifosatu w 

medium hodowlanym. Jedynie w eksplantach hodowanych w medium o stężeniu glifosatu 

5 µM, po wycofaniu z medium inhibitora, następował w eksplantach wzrost liczby ciemnych 

gruczołków i powrót do syntezy hiperycyny i jej potencjalnych prekursorów. W wyższych 

stężeniach glifosatu w mediach obserwowano toksyczny wpływ inhibitora i po jego wycofaniu 

z medium nie stwierdzono powrotu do tworzenia ciemnych gruczołków w liściach eksplantów. 

 Kolejne opisane eksperymenty dotyczą ilościowej analizy ekspresji genów. Zostały one 

wykonane dla próbek kontrolnych, gdzie eksplanty były hodowane w mediach bez dodatku 

inhibitora oraz hodowli prowadzonej w mediach zawierających glifosat w stężeniu 5 µM, 

trzecią grupę stanowił materiał roślinny pozyskany z tkanki eksplantów po upływie 35 dni od 

momentu usunięcia inhibitora z medium. Określono względne ilości 28 genów po normalizacji 

w stosunku do wybranych genów referencyjnych w próbkach kontrolnych i po wycofaniu 

inhibitora. 

 Zarówno ilościowe wyniki profilowania metabolitów jak i poziom ekspresji wybranych 

genów zostały poddane analizie statystycznej i odpowiednio zilustrowane w publikacji 

rysunkami oraz tabelami w tekście artykułu oraz w materiałach uzupełniających dołączonych 

do publikacji. 

 W obu publikacjach zostały przedstawione interesujące podejścia metodyczne 

zarówno dotyczące profilowania metabolitów wtórnych obecnych w tkance jak ich analizy 

ilościowej. Także wyniki dotyczące poziomów ekspresji genów związanych z syntezą 

hiperycyny w roślinach H. perforatum wraz z obserwowaną korelacją pomiędzy poziomem 

syntezy hiperycyny i jej potencjalnych prekursorów, a ekspresją wybranych genów dostarczają 

nowych danych dotyczących szlaku biosyntezy hiperycyny w komórkach roślin H.perforatum. 

 W opisie stanowiącym część rozprawy doktorskiej Pan Pradeep przedstawił zbiorczo 

wnioski wyciągnięte z obu artykułów, a także zaproponował kierunki dalszych badań, które 

powinny zostać wykonane, co może doprowadzić do ostatecznego określenia szlaku 
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biosyntezy substancji. Może to mieć zasadniczy wpływ na możliwości biotechnologicznego 

otrzymywania hiperycyny w kulturach komórkowych lub tkankowych w przyszłości. 

 

Wniosek końcowy 

Na podstawie mojej oceny rozprawy doktorskiej Pana M. Pradeep mogę stwierdzić, że 

Kandydat jest sprawnym badaczem i legitymuje się odpowiednim dorobkiem naukowym, co 

upoważnia go do ubiegania się o stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, 

zgodnie z ustawą: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.). W świetle powyżej przedstawionych faktów stawiam wniosek do Wysokiej Rady 

Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu o nadanie Panu 

Matam Pradeep stopnia naukowego doktora. Ze względu na wysoki poziom prowadzonych 

badań i zastosowane metody eksperymentalne oraz zastosowanie interesujących metod 

statystycznych pozwalających na interpretację uzyskanych wyników stawiam również wniosek 

o wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pana Matam Pradeep. 
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