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Wprowądzenie
Bakteria Bacillus tłurlngien.'is to bardŻo ważny mikroorganizm wykorzystywany

w ochronie roślinprzed szkodnikami na całym świecie' Została po raz pielwszy

wyizolowana w 1901 roku w ]aponij i od tego momentu rozpoczęła się jej karjera jako
podstawowego elementu składowego biopestycydów ap]ikowanych w formie na]istnej'
Zastosowanie jednak takich preparatów nie zawsze przynosiło pożądane efekty
owadobójcze m'in' Z powodu nieróWnomiernego nanoszenia cieczy roboczei na rośliny,
konieczności wykonywania kilku zabiegów ochronnych, niechronieniu przez bjałka cry
nowo Wytworzonych komórek roślinnychczy też niestabi]ności wytwalzanych przez
bakterię białek na promieniowanje UV i wpływ Zmiennych warunków pogodowych' Te
problemy rozwiąZała inżynieria 8enetyczna' Dała ona początek istnieniu tzw'
transgenicznej kukurydzy, któIa sama wFwarzała bakteryjne białko toksyczne dla
szkodników w ciągu całego okresu \^/egetacji roślin, a któle było obecne we wszystkich
komórkach i niewrażliwe ]ub mało wrażliwe na oddziaływanie czynników
Zewnętrznych np' promieniowanie słonecZne'
Kukurydza transgenjczna linii M0N B10 będąca obiektem rozprawy doktolskiej
mgr Ewe]iny Żmijewskiej to doskonały przykład prakĘ/cznego użycia w ochlonie loś]in
baktedi Bd.i11us thuringiensis spp' łurstdki odpowiedzialnej za wytwarzanie białka
Cry1Ab o dZiałaniu owadobójczym na szkodniki Z rzędu moq/li (Lepidoptera),
a w szczególności na omacnicę pl'oso1Ą'iankę (ostrinia nubiląlis Hbn').
Kukurydza umodyfikowana genetycznie, w tym Z 8enem odpofnoścj na omacnicę
prosowiankę jest obiektem ]icznych sporów pomiędzy Zwolennikami oraz
przeciwnjkami roślinGMo w kontekście jej bezpieczeńst\,Va dla człowieka, Żwjeaząt, jak
również środowiska' Jednym z poruszanych Żagadnień w trakcje dyskusji stlon
,'konfliktu" jest obawa o możllwośćkumulacji [wzorem pestycydów chemicznych]
toksycznego białka cry w środowisku (np' w glebie), co może stanowić zagrożenie np'
dla organjZmów niedocelowych' Praca doktorska Pani mgr Eweliny Żmijewskiej jest
próbą udzielenia odpowiedzi na ten baldzo wraż]iwy temat'

2.

ogólnd oceną rozprawy

Przedstawiona do Iecenzji praca ]iczy 121ponumerowanych stron oplalĄJionego,
jednostronnego wydruku komputerowego' Numeracja placy rozpoczyna się od
rozdziału,'Wstęp i cel pracy" a kończy na 'Aneksie,' Rozdział,,Wstęp i cel pracy"
dodatkowo poprzedzają nienumerowane karq/ zawielające| stronę t}tułową, stronę
Z podzlękowaniami, stronę z oświadczeniem promotora i autora rozplawy, streszczenie
W języku po]skim [2 strony), abstrakt w języku angielskim (2 strony), spis treści
(3 strony), spis rysunków [2 strony) oraz spjs tabel [2 stlony]' Należy zatem uunać, że
cała praca liczy 135 stron' Tekst główny pracy liczy 106 stron'
Pomimo, że numeracja stron pracy nasŁępuje od rozdziału ,,Wstęp i cel pracy", to
numerac]'a rozdziałów rozpoczyna 5ię od ,,Przeg]ądu ]iteratury" [rozdz' 1)' Autorka
Wydzieliła w pracy 5 rozdziałów: ,'Przeg]ąd ]iteratury" [rozdz' 1], ,'Materiał i metody"
[rozdz. 2], ,,Wyniki" (rozdz. 3), ,,Dyskusja" (rozdz. 4) i ,,Wnioski" [rozdz. 5). W ramach
tych rozdziałów Autorka dodatkowo zastosowała podu jał na: podrozdziały,
podpodrozdziały, a w ki]ku miejscach na podpodpodrozdziały' Pozycje bibliograficzne
zajmują 14 slron' Autorka dodatkowo wydzie]iła 'Aneks" [1 strona].
Układ pracy nieco odbiega od ogó]nie stosowanych W rozprawach doktorskich,
gdzie po stronje q/fułowej następują następujące e]ementy: spis treścijwplo\Ąradzenie
fwstępl; rozdziały i podrozdziały z których każdy posiada numel i B/tuł (w tym rozdZiał
material i metody, wyniki, dyskusja]; podsumowanie i wnioski; bibIiografię; lĄ/ykaz
załącznlków wraz Ze spisem ich zawartości [np' spis tabel i rysunków); tytuł
i streszczenie w jęZyku po]skjm oraz jako ostatnie Ętuł i streszczenie w jęZyku
angje]skim' Przyjęcie takiego podziału poprawiłoby cz}telnośćpracy, niemniej obecny
układ nie Wpływa na pogorszenie wa]orów rozplawy'
cała placa napisana jest poprawnym jęZykiem' Zawiela bo8aty materiał
dokumentaciny w postaci przejrzystych lysunków i tabel (30 rysunków
numerowanymi od 1 do 1B, w przypadku niektórych zastosowano dodatkowy podział
oraz z 1B tabel], które ubo8acają tekst i uzupełniają słowo pjsane'
na Iysunek ,,a'' i
',b''
uwaga W odniesieniu do niektórych tabe] [nr 5, 6, 7 i B) to nadmierna liczba linii
w
siatki
'edyna dwóch pierwszych kolumnach, które utrudniają ich czyte]ność- linie te Walto
byłoby ukryć za pomocą odpowiedniej funkcji w proglamie komputerowym przy
przygotowaniu lĄIyników z Wykonanych badań do stłVorZenia publikacji naukowej'
3, Uwagi szczegółowe do poszczegóInych

rozdziałów

We ,'Wslępie i celu pracy" Doktorantka krótko wskazuje na Znaczenie
gospodarcze kukurydzy na świecie, W tym W Polsce 1Ąr postaci dużego i stale rosnącego
aleału jej uprawy. wskazuje także, że szkodniki mogą powodować stlaty w plonach
dochodzące do 20, a nawet 30%, a jednym z naj8roźniejszych jest omacnica
prosowianka' Biorąc jednak pod uwagę fakt, że kukurydza linii M0N B10 w}twarzająca
białko cry1Ab to odpowiedŹ człowieka na szkodli\^'ośćtego owada, czuje się niedosyĘ
że Doktorantka nie lozwinęła prob]emu teso szkodnika na świecie,w tym w Po]sce
Wskazując jakie bezpośrednie i pośrednie straty w plonach powoduje, co z kolei było
przesłanką do tego, że kukurydza GMo w ogó]e dotarła na kontynent europejski j do
Polskj' Dodatkowo Autorka bazowała na nieaktualnych danych Wskazujących na
WysiępolĄ/anie te8o gatunku w 12 Województwach w Poisce, podczas, gdy od 2009 Ioku
owad zasiedla cały kfaj i są dostępne stosowne pub]ikacje na ten temat' wskazać także
naIeży, że omacnica prosowjanka została kilka lat temu zaklasyfikowana do rodziny
WachlaIzykowate fcfambidae]' We ,,Wstępie" doktorantka Wskazuje także na możliwość

ograniczania ]iczebności iszkodliwości omacnicy plosowianki za pomocą kukurydzy
na
świecie, niemniej warlo byłoby także W tej częścipracy wskazać jaki areał uprawy
kukurydzy transgenicznej miał miejsce W Polsce Zanim zakazano uprawy tego typu
roś11n' Areał ten rł''ynosił ok' 3 tys' ha' ważnym Zagadnieniem poluszanym syntetycznie
w tej częścipracy pfzez Doktorantkę jest bezpjeczeńst\'Vo stosowania GMo
konieczność monltorowania środowiska pod kątem możliwych negatywnych
konsekwencji uprawy tego typu roślu'Mgr EWelina Żmi]ewsl<a We ' WsLępre' prezentuje
hipotezy badawcze jakie chce Iozwiązać' Ich weryfikacja nie byłaby możliwa bez oceny
metod używanych do oznaczania białka cry1Ab w roślinachoraZ Wa]idacji metody jego
oznaczania w 8lebie' Jest to pierwsza i jedyna te8o typu praca badawcza w Polsce, a Więc
plo'rier.kJ'.n 7żsl JBUje 1a <l.,'ególre wy'ó7rien'e.
,'Przegląd literatury" to ba.dzo rozbudora,'any fazdział iĄ' przedkładanej do
recenzji pracy ]iczący 34 strony, podparty najważniejszymi publikacjami dotyczącymi
tematu, które Doktolantka trafDie dobrała' Autorka podzie]iła go na 7 podrozdziałów
dzięki czemu całośćjest czyte]niejsza, Ę/m bardziej, że w iej częścipracy mgr Ewe]ina
Żmijewska pokusiła się o plzedstawienie bardzo sZerokiej prob]ematykj zwiąZanej
Z loślina]njGM' W poszczegó]nych podrozdziałach Autorka omawiai (1] jak wys]ąda
ocena ryzyka stosowania GM0 w środowisku w oparciu o obowiązujące akty pIawne
w Unii Europejskjej; [2) opjsuje monitorowanie środowjska po wprowadzeniu do
obrotu GM0 również w oparciu o obowiązujące w lJE akty prawne; [3) przedstawia oprs
białka cry1Ab o.az [4) kukurydZy linii MoN B10 m'in' W kontekście Wpł}'wu lvybranych
czynników na zawartości białka cry1Ab' Kolejne podrozdziały [5, 61 7] to już bardzo
szczegółowy opis ZwiąZany z analityką obecności białka bakteryjnego w rośhnach
i glebie. Częśćjednak z poruszanych tu kwestii jak np' oznaczanie białka Cry czy też
czynniki wpływające na jeso rozpad powinny być przeniesione do rozdziału z dyskusją
wyników' W przyjętej pfzez Doktorantkę stl"ukturze rozdziału ,,Przegląd literatury"
Zasadne byłoby dokonanie pewnych przesunlęć poclrozdziałów, co uczyniłoby calość
bardziej logiczną Wpierw zatem na]eżałoby omówić co [o jest za bakteria Baal1l&s
thuringiensis [od kiedy jest stosowana, jakie ma Właścjwości,
dlaczego jest tak Ważna
w ochronie rośljn, opis białka cry1Ab itp'], następnie przejśćdo omówienia kukulydzy
MoN B10 z uzasadnieniem dlaczego w ogó]e powstała taka ]inia [a tego w przeglądzie
litelatury brakuje nie wspomina się o dużej szkodliwości omacnicy plosowianki
w UsA, które dało impu]s do stworzenia kukurydzy odpornej na żerowanie tego owada,
brakuje także inrormacji o sytuacji tego szkodnika w Polsce - a jeso znaczenie
gospodarcze Z roku na fok Wzrasta itp.). W tym podrozduiale można byłoby klótko
omówjć takze efektywność zwalczania 0' nubl1a1is z wykorzystaniem odmian kukurydzy
]inii MoN B10, zwłaszcza, że ]iteratura jest bosata W takie wyniki badań' Dopiero po q/ch
wproWadzeniach zasadne byłoby już odniesienie się do aspektów beZpiecZeńst\'Va roślin
GM d]a środowiska oraz stricte już analityki nad zawartością białka cry1Ab'
Rozdział ',Materiał i metody" zosta| bardzo dokładnie opisany na 11 stronach
i podzie]ony na trzy podroudzjały, a te Z ko]ei na kolejne podpodrozdziały' Dzięki
takiemu układowi czytelnjk doskona]e orientuje się jakie badania krok po kroku zostały
przeplowadzone, a to jest niezmiernie ważne) plzy tego typu pracy analitycznej,
zwłaszcza, że Doktolantka wykonała wie]e analiŻ laboratoryjnych' M$ Ewelina
Żmijewska dokładnie omalĄda w poszcze8ólnych podpunktach m'in' w jakich ]atach
i ]oka]izac]'ach prowadziła doświadczenia, jak wyglądał Llkład poleteĘ na jakim
malerjale zebranym Z pola pracowała [odmiana kukurydzy Bt DKc 3421YG, odmiana
izogenjczna DKC 3420, odmiany referencyjne Bosman j Wigo, jakie częściroślin
ana]jZowała - korzenie, łodygj, ]iście,pyłek, Ziarnoj gleba z róznych głębokości,g]eba
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pogorsŻenie iakości pracy, njemniej będą Doktolantce potrzebne przy przygotowaniu
ewentualnej publjkacji naukoWej zwykonanych doświadcZeń'
całośćIoZprawy doktorskiej zamyka jednostronicowy,,Aneks" Zawierający tylko
jedną tabelę (nr 1B] Z opisem walunkólĄ'meteoro]ogicznych' Utworzenie aneksu w tym
przypadku było niepotlzebne, gdyż tabelę można umieścićbyło a]bo w Iozdziale
,,Materiał i metody" albo w,,Wynikach"'
4.

Podsumowanie

W przedkładanej do recenzji pracy Doktorantka podjęła się realizacji bardzo

Ważnych zagadnień zwiąZanych z kukurydzą M0N B10, które miały zweryfikować d\Ą'ie

hipotezy badawcze| [1] walunki śIodowiska wpł}'Wają na Zawartośćbiałka cry1Ab
w kukurydzy M0N1B0 oraz [2] białko Cry1Ab akumu]uje się w glebie wskutek
wie]olehiej uprawy kukurydŻy M0N 810 \Ą' monokulturze'
Aby dokonać te8o zadania, Doktorantka musiała wpieIW wykonać żmudną pracę
laboratoryjno_przygotowalĄIczą [m'in' standaryzację testu ELIsA, ocenę stosowanych
metod oznaczania białka cry1Ab w roślinach, wa]idację metody oznaczania białka Cry
w glebie itd'] bez które] nie można było kontynuować dalszych doświadczeń, w tym nad:
_ okreś]enlem zalĄrartości białka Cry1Ab W korzeniach, łodydze, ziarnie, liściach
i pyłku w różnych fazach rozwojowych kukurydzy Bt;
_ określenjem zawartości azotu o8ó]nego w ]iściachkukurydzy odmiany Bt;
_ określeniem stężenia białka cry1Ab w glebie na stanoWisku na któIym up.awiana
była przez kilka lat odmiana kukurydzy ]inij MoN B10;
- ustaleniem czasu i dynamiki rozpadu białka cry1Ab w glebie fna dwóch
głębokościachprofilu glebowego, W glebie Wyjałowionej i niewy]ałowionejJ oraz
określenia oynników determinujących ten pIoces W warunkach kontlo]owanych.

Z przeplowadzonych przez Doktorantkę badań wysuwa się kilka wniosków
praktycznych Ważnych Zarówno d]a specjalistów zajmujących się stricte analizami
labomtoryjnymi białka Cry1Ab W materjale loślinnym i glebie, a także dla osób

zajmujących się bądź interesujących problematyką bezpieczeńst\'Va kukurydzy GM0
uprawianej w warunkach polouych.
Za szczegóhie ważny Wniosek Ż wykonanych badań, częściowo rozwiewający
]iczne wątpliwości uznaję Wykazanie przez Doktorantkę, że białko Cry1Ab nie
akumu]uje się w g]ebie nawet w wyniku kilku]etniej uprawy kukurydzy Bt na tym
samym stanowisku' Ten wniosek oba]a Zatem lozpowsu echniany przez niektóIe
środowiska acz niezweryfikowany dotąd pogląd, że stanowiska po uprawie kukurydzy
GMo są niejako,,skażone'' toksycznym białkiem Cry, które może długo zalegać w glebie
stanowiączagrożenie d1a środowiska'
Bezpośrednio z tą tematyką wiąże sję kolejne zagadnienie jakim jest rozpad
białka cry1Ab w glebie' Doktorantka prześledziłato zjawisko W waIunkach
kontrolowanych j zaobserwo!Ą'ała, że mikroorganizmy Zasied]ające glebę, niższe pH
gleby (pH 5) oraz wyższa temperatula [15"CJ przyśpieszajądegradację białka cry1Ab'
Doktolantka za pomocą modelu shift-log zapIezentowała jak wysląda dynamika
rozpadu białka cry1Ab' W odniesieniu do białka baktelyjnego pochodŻenia roś]innego
[Z kukurydzy MoN B10) Zaobserwowała jego dwufazowy rozpad, wpierw bardzo
intensywny do 10 dnia obserwacji, a następnie u]egający spowo]nieniu W kolejnych
dniach obserwacii.
Dla praktykóW bardzo ważny jest także wniosek mólĄ'iący o zróżnicowanym
sŁężeniu białka cry1Ab w różnych fazach rozwojowych kukurydzy W różnych częściach
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roś]in tj' korzeniach, łodygach, liściach,ziarnie oraz pyłku' Patrząc na to zagadnienie pod
kątem entomolo8icznym, a więc związanym z oceną skuteczności zwalczania omacnjcy
prosowianki za pomocą kukurydzy MoN B10 bardzo ważna jest informacja, że
największe stężenie białka cry1Ab było w }iściach, a najniższe w ziarnie i pyłku. Liście to
ta częśćroś]in, która jest \\'pielw uszkadzana przez Wy]ęgające się gąsienice, a WięL
w przypadku kukurydzy Bt to one począ&owo odgrywają najWiększą rolę w zwalczaniu
szkodnika' Na większą koncentrację białka cry1Ab w liściach, a tym samym ich większą
toksyczność d1a szkodnikó\^. może róWnież wpływać stężenie azotu ogólnego _
Doktorantka Wykazała tu kore]ację pomiędzy stężeniem azotu ogólnego a Zawartością
białka Cry1Ab' W tym miejscu jednak chciałbym zadać Doktorantce pytanie - czy nie
zasadnym byłoby u/ oklesie pełni wegetacji kukurydzy włączenie do analiz nad
stężeniem białka cry także i liściokołoko]bowych, a więc ljścio dużej powie.zchni
asymilacyjnej?
Dia specja]istów zajmujących się monitorowaniem czy też kontrolo\Ąaniem
obecności bjałka cry1Ab w tkankach kukurydzy i glebie bardzo ważne jest przede
wszystkim zwa]idowanie prZeZ Doktorantkę metody oznaczania białka Cry1Ab w glebie
i usta]eniu decyzyjnej wartościgranicznej, zdo1nościlĄ/ykrywania oraz okreś]enje
odZysku białka pochodzenia roś]innegoi bakteryjnego'
Ważnym rezultatem badań Doktorantkl [Zwłasucza dla specjalistów od analityki
przy
standaryzacji testu ELISA jest wykazanie, że wpływ na wynik oznaczania
GMoJ
białka cry1Ab mają użyte przeciwciała i baktery'ne białko Cry' Autorka wskazuje, że
Zastosowany przez nią Zestaw QualiPlate Kit for cry1Ab/Cry1Ac firmy Enviro]ogix
W połączeniu ze standardem białkowym z firmy Agdia Inc' jest bardziej przydatny
W oŻnaczeniach w polównaniu do standardu Z fi.my Fitz8era]d Int'
5' opinia końcowa
Przedsta\^'iona mi do lecenzji rozprawa doklo] ska mgr Ewellny ŻmLjewskiej pt'

,'Analiza zawartości białka cfy1Ab

w kukurydzy MoN810 i jego

rozpadu
środowisku, jako element badań nad bezpieczeństwem GMo'' jest waltoścjoWym
oplacowaniem wnoszącym wie]e cennych jnowych informacji W tematyce oceny
bezpieczeństwa stosowania czy też monitolowania upraw kukurydzy zmodyfikowanej
Benetycznie, w tym przypadku linii MoN B10' Jak już wspomniałem na pocŻątku
niniel'szej opinii badania wykonane przez msr E\łelinę Żmijewską są nowatolsklmi
w ska]i klaju, w zwjązku czym Zasadnym byłoby, aby Zostały jak najszybciej
opublikowane' Nie dostrzegłem błędów mery,torycznych, a także większych błędów
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Iedakcyjnych w opiniowanej pracy poza tymi jakie zaznaczyłem, a które w żaden sposób
nie umniejszają wysokim walorom merytorycznym pracy'
Na podstawię powyższego Zwracam s]ę do Rady Naukowej InsBtutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego lnstytutu Badawcuego z wnioskiem
o dopuszczenie Pani mgr EWe]iny żmijewskiej do dalszych etapów przewodu
doktorskiego.

Drhab' itrż' Paweł K' tsereś, proi ladzw' IoR-PIB
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