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Rozprawa doktorska Pana magistra Przemyslawa Wieczorka poSwigcona zostala

wstgpnym badaniom molekulamym wirusa nekozy pomidora (Tomato torrado virus,ToTy).

ToTV nale2y do grupy IV (+)ssRNA wirus6w. Podobnie jak wiele innych malych,

sferycznych i pozbawionych oslonki wirus6w posiadai4cych jednoniciowy genom zbudowany

z koduj4cego RNA zaliczony zostal do rzgdu Picornavirales obejmtj4cego mikoby
infekuiqce zar6wno roSliny, zwierzgta jak i ludzi. Genom ToTV podzielony jest na dwa

segmenty: RNAI o dlugo6ci 7829 nt oraz RNA2 o dlugodci 5404 nt. W obrgbie RNAI
wystgpuje pojedyncza ramka odczlu (ORF) kodujqca poliproteing o masie okolo 240 lrJ|ra, a

w RNA2 dwie ramki. Pierwsza, bardzo k6tka, us).tuowana jest blisko korica 5, i koduje 20

kDa bialko o nieznanej funkcj i. Druga polo2ona centralnie, obejmuje wigkszo6d RNA2 i

koduje poliproteing o masie okolo 134 kDa. ToTV jest groZnym patogenem ro6lin

psiankowatych, infekuj4cym migdzy innymi pomidory oraz t1.tori. Wirus przenoszony jest

przez 2eruj4ce na ro6linach owady, glownie r62ne gatunki mqczlik6w.

ToTV zaliczany jest do szczeg6lnie agresywnych patogen6w niszcz4cych uprawy

pomidor4 stqd tez w ostatnich latach stal sig obiektem zainteresowania wirusolog6w

roflinnych w tym i Autora niniejszej rozprawy doktorskiej. Wychodz4c z zalohenia, iz

symptomy towaruysz4ce infekcji ToTV (nekozy u pomidora oraz mozaiki i chlorozy u



tytoniu) indukowane sq przez jedno lub kilka bialek wirusowych Doktorant postanowil

zidentyfikowa6 czynniki odpowiedzialne za powstawanie opisanych powyzej objaw6w

chorobowych. Ponadto luznal, ze celem jego badan bgdzie: (i) identyfikacja tzw. gen6w

referencyjnych, ulegaj4cych stabilnej ekspresji nie tylko w zdrowych roSlinach, ale iw
ro6linach zainfekowanych ToTV oraz (iD opracowanie metody diagnostycznej

umozliwiaj4cej r62nicowanie infekcji ToTV oraz PepMV, gdy2 oba wirusy wywotuj4 u

pomidora podobne symptomy chorobowe.

Ocena formalna rozprawy

Zasadnicz4 c4i6 rozprawy stanowi pig6 artykul6w naukowych. W kt2dym z nich mgr

Przemyslaw Wieczorek jest pierwszym autorem. Cztery artykuty opublikowane zostaly na

lamach uznanych, migdzynarodowych c"asopism specjalistycznych dedykowanych szeroko

rozumianej wirusologii (dwa w Archives of Virologt, jeden w Virus Research oraz jeden w

Journal of Virologtcal Methods). Wszystkie te czasopisma majduj4 sig na tzw. liScie

filadelfijskiej. Pi4ta praca opublikowana zostala w Journal of Plant Protection Research.

Sumarycma liczba punkt6w MNiSW obliczona dla publikacji wchodz4cych w sklad

rozprawy wynosi 95, a sumaryczny IF okolo 9,0.

Dodatkowo rozprawa zaopatrzona zostala w ku6tki, 22 stronicowy komentarz maj4cy

strukturg klasycznej pracy doktorskiej, co oznacz4 i2 Autor wyr62nil w nim nastgpuj4ce

rozdzialy:, Wprowadzenie, Hipotezy Badawcze, Cel Pracy, Metodyk4 Wyniki Badan,

Wnioski oraz Literatura.

Do pracy zostaly takzp zal4czone o6wiadczenia trzech os6b bgd4cych wsp6lautorami

artykul6w wchodz4cych w sklad niniejszej rozprawy. W o5wiadczeniach tych, kaidy ze

wspolautor6w jasno i precyzyjnie opisal sw6j wklad w powstanie poszczeg6lnych prac. Na

ostatnich stronach rozprawy zamieszczono streszczenia w jgzyku polskim i angielskim.

Praca przygotowana zostala starannie. Jej najslabszym elementem jest poprzedzaj4cy

publikacje komentarz, w kt6rym zrralazlem trochg blgd6w stylistycznych, edytorskich lub

niezbyt zrQcznych okre6leri, np:

- witus ten naleiy do jednego z najbatdziej agresywnych patogendw pomidora (strona 4) -

raczej - j est jednym z naj bardziej agresywnych....

- koncenlrowa$ sig na: ...ustaleniu udzialu determinant patogenicznolci ToTV podczas

prucesu potranskrypcyjnego wyciszania ekspresji gen6n' (strona 5) - pozostaje p)'tanie: w

czym maj4 brai udzial determinanty?



- okrellenie najbardziej stabilnych gendw referencyjnych (strona 5) - na czym polega

stabilnosd tych gen6w? Domyslam sig, ze Doktorantowi chodzilo raczej o stabilnos6 ich

ekspresji.

- Ekpresjg bialka w cz€lciach systemicznych rolliny (strona 9) - kt6re czgsci roSliny s4

systemiczne a kt6re nie? W miejscu tym pragng tak2e zwr6ci6 uwagQ na fakt, i2 ekspresji

ulegajq geny a nie bialka oraz zapyta6, jakajest r62nica pomigdzy ekspresjq a nadekspresj4.

- gen aldehydu 3-fosfoglicerynowego (strona l5)

- ounczenie ekspresji gendw mechanizndw obronnych roJtiny, ktdrych akumulacja

znaczqco anienia sig w obecnofici patogenu (strona 16) - co to sQ geny mechanizm6w i na

czym polega akumulacja gen6w lub mechanizm6w?

Ocena merytoryczna rozprawy

Zaprezentowane w rozprawie wyniki nie budzq istotnych "aqtrzezefi merytorycznych.

Nie powinno to dziwii, gdyl zostaly juz wcze6niej opublikowane w recenzowanych,

migdzynarodowych cra"opismach naukowych ciesz4cych sig du2ym uznaniem i renomq nie

tylko w Srodowisku wirusolog6w molekularnych. KuiAa z prac opisuje ciekawe i wa2ne

osiqgnigcia lub spostrzezenia maj4ce istotny *plyw na dalszy rozw6j naszej wiedzy o

wirusach RNA infekuj4cych rodliny oraz oddzialywaniach wirus-gospodarz. Do

najistotniejszych osi4gnig6 zaprezentowanych w niniejszej rozprawie z pewnodci4 zzliczy|

moixra:

o otrzymanie klon6w cDNA pozwalajqcych uzyskiwa6 infekcyjne czqsteczki RNAI i

RNA2 ToTV. Osiqgnigcie to otwiera nowy etap w badaniach ToTV, gdyz umo2liwia

poznanie mechanizm6w molekulamych le24cych u podloh procesu replikacji wirusa

oraz jego oddzialywan z gospodanem.

o identyfikacjg pojedynczej mutacji w bialku 3A, kt6ra wplywa na zdolnosd ToTV do

infekowania pomidora.

o identyfikacjg 105 aminokwasowej domeny bialkowej, zdolnej samodzielnie

indukowac tworzenie nekoz na liSciach tytoniu. Domena ta ulokowana jest na koicu

N poliproteiny kodowanej przez RNAI.

Wspomniane powyzej osi4gnigcia i obserwacje stanowi4 doskonaly punkt wyjScia do

dalszych niezwykle ciekawych projekt6w. Proszg zatem, aby podczas obrony rozprawy

doktorskiej jej Autor odni6sl si9 do tego zagadnienia i kr6tko zarysowal plan przyszlych

badan.



Pomimo 2e oceniana praca zasluguje moim zdanie na bardzo wysokq oceng, nie

spos6b nie dostrzec, iZ posiada ona jednq doSi istotn4 wadg. Wad4 tq jest wyraina

niesp6jno66 pomig&y trzema pierwszymi publikacjami wchodz4cymi w sklad rozprawy a

dwoma ostatnimi. Artykuly l-3 oraz 4-5 s4 ze sobq slabo powiqzane tematycznie. Na dodatek

te ostatnie s4 zdecydowanie mniej istotne pod wzglgdem poznawczym, przez co stanowi4

zbgdny balast oslabiajqcy wartoSd naukow4 rozprawy. Nie rozumiem, dlaczego Autor

postanowil, aby w pracy zatyhrlowanej ,peterminanty patogenicznoici wirusa nekroqy

pomidora" rozwaiat takie problemy jak stabilnodi ekspresji gen6w referencyjnych lub

diagnostyka r62nicowa ToTV i PepMV. Podjgta przez Doktoranta decyzja jest znakomitym

przykladem potwierdzajqcym znan4 prawdg, 2e wigcej nie zawsze znaczy lepiej. Proszg

Autora rozprawy, aby i do tego problemu ustosunkowal sig podczas publicznej obrony pracy.

Wnioski kofcowe

Wymienione tutaj uchybienia nie wplywaj4 w istotny spos6b na wysok4 oceng pracy.

Zar6wno spos6b przygotowani4 jak i zawartoS6 merltoryczna rozprawy pozwalaj4 s4dzi6, fn

jej Autor jest sprawnym i utalentowanym badaczem posiadaj4cym szerok4 i ugruntowanQ

wiedzg. Uwa2am, i.E praca spelnia wszelkie wymogi stawiane rozprawom doktorskim, st4d

wnoszg o dopuszczenie mgra Przemyslawa Wieczorka do dalszych etap6w przewodu.
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