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Forma pracy 

Rozprawa ma postac monografii liczqcej 224 strony. Catosc zawiera wszystkie elementy 

charakterystyczne dla tego typu opracowania: (1) wstep ~ to bardzo rzetelna i gl^boka analiza 

obecnego stanu wiedzy dotyczgcego w'ptj'wu zasoienia na mikroorganizmy i ich interakcje z 

roslinami oraz technik stosowanvch w ocenie bioroznorodnosci zarovvno funkcjonalnej, 

strukturalnej i taksonomicznej, (2) jasno przedstawiony problem badawczy i cztery dobrze 

sformutowane hipotezy - prawdopodobne odpowiedzi wyjasniaj^ce badany problem, (3) 

metody i techniki badah - aktualnie stosowane w rozwiazywaniu przedstawionych 

problemow, precy^>jnie opisane od sposobu probkowania. przez analizy molekularne do 
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analiz statystycznych, (4) dyskusja - krytyczne podsumowanie, zawieraj^ce wtasne zdanie 

doktorantki w odniesleniu do U2^'skanych w^ynikow, oparte na ogromnej liczbie danych 

literaturowych (419 pozycji bibliograficznych) dotyczqcych badanego problemu. Doktorantka 

udowodnila, ze jest doskonale zorientowana w dotychczasowym stanie wiedzy na temat Jej 

problemu badawczego. To niewatpliwie imponujaca praca doktorska, zarowmo pod wzgl^dem 

merytorycznym jak i edytorskim. J 

Pani mgr Sonia Szymahska jest wspolautorka czerech artykulow naukowj'ch, w 

ktorych jest pierwszym autorem, przy czym trzy z nich 54 opublikowane w czasopismach z 

tzw. listy A MNiSzW (Ecoscience IF 0,97, 2 prace w Microbiological Research IF 2,72.). 

Artykuly te wystarczylyby do ubiegania si^ przez niq o stopieh doktora. Monografi^ 

wzbogacaj^ dodatkowe wyniki nieopublikowane w w/w artykulach. To bardzo wymagaj^ca 

forma pracy i Doktorantka poradzila sobie z ni^ doskonale. 

Miejsce realizacji badan doktorantki 

Pani mgr Sonia Szymanska jest doktorantkg Zaktadu Mikrobiologii i pod kierunkiem 

Pani dr hab. Katarzyny Hrynkiewicz prowadzila swoje badania i wykonala prac? doktorsk^. 

W polskich i swiatowych osrodkach naukow>'ch Promotor pracy jest rozpoznawalna jako 

wybitna specjalistka w zakresie biologii organizmow endosymbiotycznych i ich 

wykorzystaniu w biotechnologji i rolnictwie. To dzi^ki Pani Profesor Katarzynie Hrynkiewicz 

UMK zostal partnerem projektu (razem z Uniwersytetem w Kopenhadze) w ramach programu 

HORYZONT 2020. Pani Sonia Szymanska miata wi^c wyj^tkow^ mozliwosc dzialania w 

bardzo dobrym osrodku i zespole. Prace byty wykonywane w ramach grantu NCN OPUS 4. 

Hipotezy, eksperymenty, metody 

Pani mgr Szymahska w licznych eksperymentach testowala cztery hipotezy dotycz^ce 

bakterii endofitycznych i ryzosferowych zwiqzanych z dwoma gatunkami tj-powych halofitow 

- Salicornia europaea i Aster tripolium. Oba gatunki zostaly wczesniej w Jej macierzystym 

osrodku bardzo dobrze poznane pod wzgl^dem ekologicznym i fizjologicznym. Doktorantka 

sprawdzala dodatkowo potencjat aplikacyjny wyizolowanych bakteni badaĵ c ich 

wlasciwosci metaboliczne, obecnosc genow kodujacych reduktaz^ nitrogenazy i dezaminazf 

oraz dokonywala selekcji szczepow promuj^cych wzrost roslin dwoch gatunkow 

wykorzystywanych przez czlowieka - buraka cwiklowego (Beta vulgaris) oraz rzepaku 

(Brassica napus). Za szczegolnie interesujace uwazam dwie hipotezy: (1) wyjasniaj^c^ 

bioroznorodnosc fiinkcjonaln^ i struktur^ bakterii zalezn^ od gatunku zasiedlanego 
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gospodarza i poziomu zasoienia, (2) dolycz^c^ wptywu interakcji bakterii z gospodarzem na 

ich potencjal metaboliczny wspomagaj^cy wzxost i rozwqj roslin. 

Doktorantka podj^la si^ analizy wyj^tkowo skomplikowanych interakcji majqcych 

miejsce wewn^trz rosliny. Opanowala techniki i narzedzia stosowane do diagnozowania 

endosymbiontow roslin oraz efektow ich interakcji z roslinami. Nie mam zastrzezen do 

zastosowanych analiz statystycznych. Ich opanowanie przez Doktorantk? bylo mq^liwe 

zarowno dzieki wlasnemu talentowi i pracy, ale takze przy udziale wspolpracownikow (co 

wynika z podzi^kowah w pracy i wspotautorstwa opublikowanych dot^d artykulow). Nie bez 

znaczenia byly rowniez fundusze pozyskane przez Promotora pracy. 

Wyniki 

Do najwazniejszych wynikow, dzieki ktorym lepiej rozumiemy biologi? i ekologi? 

interakcji roslin z endosymbiontami zaliczam: (1) pokazanie, ze bakterie r>'zosferowe i 

glebowe na stanowisku bardziej zasolonym charakter>'zuJ4 sie efektj'wniejszym 

mechanizmem adaptacji do zycia w warunkach stresu solnego, (2) odkrycie wielu szczepow 

bakterii, ktore potencjalnie mog^ promowac wzrost roslin, np. wsrod endofitow i r>zobakterii 

Aster tripolium oraz endofitow korzeniowych Salicornia europaea pochodzacych ze 

stanowiska ziokalizowanego w okolicach fabryki sody w Inowroctawiu, oraz (3) wykazanie 

stymulujqcego wplywu konkretnych szczepow endofitow (P. stutzeri ISE-12 i K. marisflavi 

CSE-9) na wzrost i rozwqj badanych roslin uprawnych. Wykazano istotnosc pokrewienstwa 

gatunkowego pomi^dzy rosliny, z ktorej izolowano endofity oraz t^, ktora jest nimi 

inokulowana. 

Wartosci^ dodanq pracy Pani mgr Szymanskiej zidentjfikowane taksonomicznie 

szczepy endosymbiontow bakteryjnych dla dwoch kluczow>'ch dla solnisk gatunkow 

halofitow. Wiedza ta pozwala zrozumiec szeroko ujmowana roznorodnosc zycia. 

Znaczenie 

Wiedza o mterakcjach endosymbiontow (w tym bakteryjnych) ma istotne znaczenie 

dla zrozumienia ewolucyjnych innowacji wyst^puj^cych u poszczegolnych jej partnerow, 

ktore doprowadzily do rozwoju gatunkowej roznorodnosci biosfery. Poznanie 

bioroznorodnosci funkcjonalnej, struktury populacji i zroznicowania taksonomicznego 

bakteryjnych endosymbiontow roslin jest niezwykle wazne ze wzgl^du na mozliwosc 

wykorzystania tej wiedzy w fitoremediacji, a takze do kontroli bakterii i grzybow 

chorobotworczych roslin J£iko alternatywe dla pestycydow i ant>biotyk6w czy tez wiazania 



azotu atmosferv'cznego i ograniczenia emisji dwoitlenku w^gla. Ostatnio Akcje COSTu -

zakonczona (FA1103 Endophytes in Biotechnology and Agriculture) i trw^aca (FA1405, 

Food and Agriculture, Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods 

to enhance crop protection and production) poswi^cone tej wlasnie problematyce. Dzieki 

badaniom Pani mgr Soni Szymariskiej dowiedzielismy s i ^ na przykiad, ze niektore szczepy 

bakterii mozna (dokonuj^c sztucznych symbioz) wykorzystac w uprawach roslin o znapfzeniu 

gospodarczym dla czlowieka na coraz rozleglejszych terenach zasolonych. Jest to fakt 

potwierdzony badaniami eksperymentaln^Tni, co jest istotne w wypadku roslin hodowlanych, 

w przypadku ktorych wymagana jest wczesniejsza znajomosc efektow tego typu interakcji. 

Doktorantka zdiagnozowala je wodniesieniu do poszczegolnych gatunkow. 

Symbioza w uj^ciu ewolucyjnym to typ interakcji, w wyniku ktorej moze dochodzic 

do zmiany w dostosowaniu obu jej partnerow. Zmierzone efekty pocz^tkowe sztucznej 

symbiozy roslin endofitami mogq bye inne od tych, ktore pojawi^ si? pozniej. 1 nie musza to 

bye wcale efekty przez nas poz^dane (np. wi^kszy wzrost rosliny z endofitem). Interakcja 

symbiotyczna - takze ta sztucznie generowana - to kontinuum oddzialywari o roznej sile i 

znaczeniu, zmieniajqcych si? w czasie i przestrzeni. Wynika to z mozaiki siedlisk, 

zroznicowania historii zycia partnerow- oraz roznego czasu powstania i trwania interakcji. I 

wreszcie symbioza to mechanizm prowadz^cy do ewolucyjnych innowacji wzrostu 

gatunkowej roznorodnosci biosferj- (Brucker i Bordenstein 2012). Szczepy endofitow 

uznawane za tzw. bezpieczne, mog^ nie bye po pewnym czasie genet>'cznie tymi samymi 

szczepami. Rosliny ze sztucznie wprowadzonymi endosymbiontami przeniesione do 

naturalnego srodowiska rozpoczn^ swojg wlasn^ „gr? ewolucyjn^", ktorej efektow nie 

jestesmy w stanie przewidziec. Po tej refleksji (troch? prowokacyjnej) stawiam pytanie dla 

Doktorantki do dyskusji; czego musimy si? jeszcze dowiedziec o zident>'fikowanych w pracy 

endosymbiontach i jakie wykonac eksperymenty, aby te organizmy mozna bylo w>korzystac 

(na szerok^ skale) do popraw> kondycji buraka i rzepaku? 

Podsumowuj^c, praca Pani mgr Soni Szymanskiej spelnia wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych oraz o 

stopniach naukowych w zakresie sztuki, Dz. U. 2003.56.595, z pozniejszvTni zmianami) ze 

wzgl?du na: (1) aktualny problem naukowy, jasno sprecyzowane cele, perfekcyjnie wykonane 

eksperymenty, zastosowane techniki badawcze oraz (2) wyniki, ktore zwi?kszajg nasz^ 

wiedz? na temat interakcji biotycznych oraz sg niezwykle wazne w gospodarce rolnej na 

terenach zasolonych. Doktorantka dowiodla, ze opanowala warsztat naukowy i jest 
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prz>'gotowana do rozwi^'wania wieloaspektowych zadan badawczych. Bardzo wysoko 

oceniam umiej?tnosc analizy skomplikowanych interakcji biotycznych oraz stopieri 

opanowania roznych technik badawczych. 

Przedkladam wniosek do Wysokiej Rady Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu o dopuszczenie Pani mgr Soni 

Szymanskiej do dalszych etapow przewodu doktorskiego. Bior^c pod uwag? krytycyAi w 

interpretacji wynikow i wnioskowaniu, biegtosc warssrtatow^ oraz aplikac\jny charakter 

badari pozwalam sobie rowniez wyst^pic z wnioskiem o wyroznienie przedstavvionei mi do 

recenzji rozpravyy doktorskiej. 

(dr hah. Marietta Lembicz. prof. IJAM) 


