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Recenzja

pracy doktorskiej mgr Sylwii Budzynskiej

pt. ,,obecność wybranych form arsenu w podłożu a efektywność fitoekstrakcji tego

metaloidu w organach wybranych gatunków drzew".

1. Wprowadzenie

Niniejszą ocenę pracy doktorskiej opracowałam w odpowiedzi na pismo Pana Dziekana

Wydziafu Wydział Technologii Drewna UPP prof. dr. hab. Bartłomieja MazelĄ skierowane w

dniu 4 marca 2019 roku. W niniejszym piśmie zostałam wskazana przez Radę Wydziału

Technologii Drewna UPP jako recenzent w przewodzie doktorskim Pani mgr Sylwii

Budzynskiej. Recenzowana ptaca została wykonana w Katedrze Chemii na Wydziale

Technologii Drewna UPP. Promotorem jest dr hab. Mirosław Mleczek.

Podstawa prawna: art. |79 ust. l z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustarvę -

Prawo o szkolnictwiev,ryŻszym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1669).

od wielu dziesięcioleci poszukiwane są skuteczne metody usuwania zanieczyszczefl

środowiska glebowego, na\eżą do nich fitoremediacje, wykorzystujące rośliny zdolne do

kumulowania bądź neutralizowania substancji uciązliwych dla środowiska, takich jak

toksyczne metale śladowe, czy liczne substancje organiczne i nieorganiczne pochodzenia

przemysłowego. Skuteczna fitoremediacja jest uwarunkowana nie tylko zdolnością roślin do

pobierania danego związku ale takŻe wydajnym przyrostem biomasy na terenach

zanieczyszczonych. od wielkości biomasy roślin, za|eŻy eliminacja związków szkodliwych z

gleby. Znanych roślin' które są uŻytecznymi fitoremediatorami nie jest wiele, a recenzowana

praca wpisuje się w nurt badań poszukujących nowe gatunki, które spełniałyby wymagania

stawiane skutecznym fitoremediatorom. Poszukiwania te dotyczą zatowno nizszych jak i

wyŻszych roślin zielnych. Jak dotąd, bioakumulację arsenu stwierdzono u wielu roślin,
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zakonczeniu doświadczeń oznaczano całkowitą zawartośi pierwiastków w matęriale

badawczym, a mianowicie zawartość arsenu (As), boru (B)' wapnia (Ca), potasu (K),

magnezu (Mg), sodu (Na), krzemu (Si) a takŻę siarki (S) i fosforu (P). Autorka

skonfrontowała uzyskane wyniki z dobrze dobraną najnowsza literaturą. Cel pracy, materiał

badawczy, sposób prowadzenia doświadczeń' zastosowane metody ana|ityczne i statystyczne

są prawidłowe i nie budzą zastrzeŻefi. Na podkreślenie zasfuguje bardzo precyzyjne

przedstawienie celu i zakresu planowanych badań oraz ich realizacja, dla wyjaśnienie

kolejnych zagadnien. Świadczy to o dobrym przygotowaniu mgr Sylwii Budzynskiej do

prowadzenia prac naukowych i bardzo dobrym opanowaniu metod i technik badawczych.

3. Merytoryczna ocena pracy

Rozprawa doktorska została przygotowana w oparciu o oryginalne wyniki uzyskane w

warunkach kontrolowanych doświadczeń szklarniowych i hydroponicznych w komorze

fitotronowej' które zostały opublikowane w 5 pracach naukowych. Doktorantka sformułowała

cztery hipotezy badawcze, których weryfikacja wyznaczyŁa cel nadrzędny badań jakim było

c;rt.: ,,określenie wpływu obecności trzech form arsenu [As(III)' As(V), dimetyloarsenu

DMA] na zdolność adaptacji, wzrostu oraz efektywnośó fitoekstrakcji As przez jedno- i

dwuletnie sadzonki wybranych gatunków drzew". Kolejno, wYnaczono cele szczegółowe; a

mianowicie: cyl."L ocena wpływu obecności As na +3 stopniu utlenienia [As(III)] na

przeĘwalność i zdolnośó do wzrostu wybranych gatunków drzew oraz zawartośó makro- i

mikroelementów w poszczególnych organach tych drzew. 2. ocena wpływu obecności As na

+5 stopniu utlęnienia tA(V)] na przeŻywalność i zdolność do wzrosfu wybranych gatunków

drzew oraz zawartośó makro- i mikroelementów w poszczególnych organach tych drzew. 3.

określenię wpływu obecności jonów As na +3 [As(II!] i +5 [As(V)] stopniu utlenięnia oraz

dimetyloarsenu (DMA) w różnych układach doświadczalnych w aspekcie wzajemnych relacji

i interakcji pomiędzy tymi formami. 4. Ocena wpływu DMA na wzrost roślin oraz

fitoekstrakcję tej formy pierwiastka''.

W pracy 1: "Arsenite phloextraction and its influence on selected nutritional elęmęnts in

one-year-old tree species''. (Wpływ jonów As(II| na fitoeksffakcję As przezwybrane gatunki

drzew) zaprezentowano doświadczenie prowadzone w fitotronie, na 1 rocznych siewkach

trzęch gatunków drzew: Q' robur, B. pendula i A. platanoides, U. laevis, rosnących na

pożywce z dodatkiem jonów As(III). Wykazano, Żę zawartość As we wszystkich organach

badanych gatunków drzew (za wyjątkiem liści B. pendula), była znacząco wyŻsza niŻ dla

roślin rosnących w układzie kontrolnym. Najwyższą zawartość As stwierdzono w korzeniach



Q. robur i pędach A. platanoides. obliczonotakŻerzeczywistąefektywności fitoekstrakcji As

przezbadane gatunki drzew, i tak najwyzszązawartość As stwierdzono w biomasie Q. robur i

A. platanoides. Uzyskane wańości potwierdzone zostały najwyższymi u tych gatunków

współczynnikami biokoncentracji. Doktorantka wykazała Że, A. platanoides zakumulował

znaazącą większość As w pędzie, podczas edy Q. robur w korzeniach. Ponadto stwięrdziła

zroŻnicowanie zawartości poszczególnych form As w pędach i korzeniach badanych

gatunków. Ponieważ Arsen jest pierwiastkiem, którego toksycznośó ściśle zw\ryana jest z

jego formą chemiczną Doktorantka wykonała analizę specjacyjną u A. platanoides i U- levis

oraz bardzo wnikliwie przedstawiła istnienie róŻnic w zawartości wybranych składników

takich jak B, Ca' Mg, K, Na, Si orazP i S w organach badanych gatunków.

W pracy 2z "Arsenate phytoextraction abilities of one-year-old tree species and its effects on

the nutritional element content in plant organs''. (Wpływ jonów As(V) na fitoekstrakcję As

przez wybrane gatunki drzew)' przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym jednoroczne

sadzonki A. pseudoplatanus, B. pendula, Q. robur i U. laevis uprawiano na podłoŻu z

dodatkiem jonów As(V). Wykazano zdolnośó do efektywnego pobierania As' a sadzonki

akumulowaĘ ten metaloid głównie w korzeniach lub w korzeniach i pędach. Najwyzszą

zawartość As oznaczono w korzęniach B. pendula i pędach Q. robur. Liście wszystkich

badanych gatunków drzew, tak jak w poprzednim doświadczeniu, charakteryzowaĘ się

najmniejszą zawartościątego metaloidu wśród badanych organów' Ponadto, wszystkie badane

w doświadczeniu gatunki drzew wykazaĘ obnizenie produkcji biomasy pod wpływem As(V).

W pracy 3: "The influence of As forms in substrate on the phytoextraction of this metalloid

in Ulmus laevis Pall. Organs - Pot experiment". (Interakcje w U. laevis Pall.) zbadano poziom

fitoekstrakcji As w sadzonkach wiryu szypułkowego w zaleŻności od obecności orcz stęŻenia

poszczególnych jego form dodanych do pozywki, jak równieŻ różmice w ich translokacji w

organach roślinnych. Eksperymentalnie stwierdzono, że wszystkie badane formy (As(II!'

As(V), DMA, jak również suma form organicznych, kumulowane były przede wszystkim w

korzeniach (do 97% As zakumulowanego przez roślinę). Natomiast stwierdzono brak

istotnych różnic pomiędzy roślinami rosnącymi w poszczególnych układach. Wyjątkiem były

rośliny narazone na obecnośó DMA, którego dodanie do pożywki w stężeniu powyzej 0,3

mM spowodowało schnięcie roślin. Wykazano' Że zwiększenie stęzenia As(III) i As(V) w

pożywce związanebyło z efektywniejszą fitoekstrakcją tego metaloidu w organach roślin' co

moŻe wskazywaó na występowanie interakcji pomiędzy tymi formami. Dodatkowo



stwierdzono, Że zwiększenie pobierania DMA związane było z obecnością As(III) w

roztworze. Nie wykazano takiej zaleŻności w obecności jonów As(V).

W pracy 4: ,,Arsenic forms in phloextraction of this mętalloid in organs of two-year-old

Acer platanoides L. seedlings". (Interakcje w A. platanoides L.), zbadano poziom

fitoekstrakcji As w sadzonkach klonu zv,ryczajnego, w zaleŻności od obecności oraz stęŻenia,

dodanych do pożywki poszczegolnych form As, jak również badano róznice w translokacji

poszczególnych form mętaloidu w organach roślinnych. Stwierdzono zróŻnicowanie

fitoekstrakcji As w zaleŻności od obecności i stężenia poszczególnych dodanych do pozyvki

jego form, a takŻę róŻnice w ich translokacji w organach A. platanoides, a mianowicie,

wszystkie badane formy (As(III)' As(V), DMA, jak równieŻ pozostałe formy organiczne

gromadzone były głównie w korzeniach. W organach tych zauwaŻono również, ze As(V) był

formą stanowiącą największą częśó, gdy do pożyvki została dodana tylko jedna forma As.

W pracy 5: ,,Arsenic content in two-year-old Acer platanoides L. and Tilia cordara Miller

seedlings growing undęr dimethylarsinic acid exposure _ model experiment''. (Rola DMA w

fitoekstrakcj i As przez wybrane gatunki drzew), zbadano wpływ organicznych form arsenu na

sadzonki A. platanoides i T. cordata.PoniewuŻ zjawisko fitoekstakcji As u róŻnych taksonów

przebiega różnpi drogami, negatywny vwływ tej formy na badane drzewa był stosunkowo

mały' w porównaniu do wpływu na wzrost, testowanych pod Ęm kątem roślin zielnych. Na

podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że DMA może być istotnym czynnikiem, jak

podkreślają Autorzy, modulującym fitoręmediację arsenu przez rośliny, a nawet czynnikiem

dyskwalifikującym wykorzystanie w tym procesie określonych gatunków roślin.

Uwagi

1. odporność roślin na działanie arsenu jest zjawiskiem złoŻon1łn, oprócz mechanizmów

tolerancji wynikających z wiązania metalu przez grupy funkcyjne w ścianie komórkowej,

ograniczenie transportu przez błonę komórkową' sprawre chelatowanie przez kwasy

organiczne, polega również na ograniczeniu biodostępności tychzwiązków poprzez symbiozy

z mikroorganizmami glebowymi. Moim zdaniem, przeprowadzenie eksperymentów na

próbkach gleby o znanym odczynie, pobranych z poziomu próchniczego, pozwoliłoby na

sprawdzenie fitostymulacji (wspomagania przez rośliny degradacji mikrobiologicznej w

ryzosferze).

2. Arsen jest pierwiastkiem absorbowanym w powietrzu atmosferycznym na cząstkach pyfu

zawieszonego PM10' gdzie ulega łatwemu rozprzestrzenianiu pod wpływem wiatru. Do jego




