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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Trojak zatytułowanej:

„ Wpływ promieniowania emitowanego przez diody elektroluminescencyjne na metabolizm 
fotosyntetyczny pomidora zwyczajnego (Solatium lycopersicuni L.)”

Na Ziemi istnieją organizmy zdolne do przeprowadzania fotosyntezy tlenowej (oksygenicznej), gdzie 
jednym z jej produktów jest tlen cząsteczkowy (O2) oraz fotosyntezy beztlenowej (anoksygenicznej). 
W tym drugim przypadku powstają inne niż tlen produkty, np. siarka. Jednak, co najistotniejsze, 
pierwotnym donorem energii, niezbędnej do przebiegu tych dwóch form fotosyntezy jest 
promieniowanie słoneczne o określonej długości fali, które dociera do powierzchni naszej planety. 
Podstawową funkcją fotosyntezy jest biosynteza związków organicznych. Fotosyntezę beztlenową 
mogą przeprowadzać pewne grupy bakterii, jednak jej udział w produkcji substancji organicznych na 
Ziemi jest niewielki. Zatem, bez przesady można powiedzieć, że to fotosynteza tlenowa jest 
podstawowym źródłem materii organicznej (biomasy) w ziemskiej biosferze. To właśnie organizmy 
zdolne do przeprowadzania fotosyntezy tlenowej, czyli cyjanobakterie, glony i rośliny, przy udziale 
wody (H2O) i dwutlenku węgla (CO2), są swego rodzaju „akumulatorami energii promieniowania 
słonecznego”. Ta „energia słoneczna” pojawia się w postaci określonych związków organicznych w 
pożywieniu, z których potem jest odzyskiwana w metabolicznie użytecznej formie.
Głównymi organizmami fotosyntetyzującymi odpowiedzialnymi za produkcję biomasy i tlenu na Ziemi 
są cyjanobakterie i glony w oceanach. Jednak na lądzie to rośliny są pierwotnym źródłem pożywienia 
w całym łańcuchu pokarmowym człowieka i zwierząt. Dlatego tak ważne są badania nad fotosyntezą 
roślin wyższych, szczególnie tych o znaczeniu rolniczym. Większość upraw, to uprawy połowę, które 
zależą bezpośrednio od światła słonecznego i człowiek nie ma wpływu na jego ilość i jakość, bo w 
warunkach naturalnych decydują o tym warunki pogodowe, np. zachmurzenie czy pora dnia. Ponadto, 
dodatkowymi czynnikami ograniczającymi fotosyntezę i wzrost roślin w polu są okresowe wahania w 
dostępności wody, temperatura otoczenia czy atak patogenów i/lub roślinożerców. Właśnie ze względu 
na całą gamę rozmaitych czynników środowiskowych część roślin o znaczeniu rolniczym uprawia się 
w warunkach zamkniętych (lub półzamkniętych), gdzie jesteśmy w stanie kontrolować podstawowe 
parametry środowiskowe decydujące o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin. W tym kontekście wiele 
badań koncentruje się na poszukiwaniu systemów oświetleniowych, które z jednej strony będą 
przekształcać energię elektryczną w energię promienistą w takim zakresie, który zoptymalizuje 
efektywność fotosyntezy danego gatunku rośliny, a z drugiej strony będą się charakteryzowały 
względnie niewielkim zużyciem energii elektrycznej. Jednymi z najbardziej obiecujących systemów 
oświetleniowych, stosowanych w uprawach zamkniętych, są lampy oparte o diody 
elektroluminescencyjne (ang. light-emitting diode, LED). LED umożliwiają generację światła 
monochromatycznego o zdefiniowanej długości fali, a zarazem nie wymagają do swojego działania 
dużej ilości energii elektrycznej oraz emitują niewielką ilość energii cieplnej. Te właściwości lamp LED 
pozwalają także na badania o charakterze poznawczym, gdzie można analizować, jak wybrane światło 
monochromatyczne będzie wpływać na dany proces fizjologiczny rośliny.
Dlatego przedstawiona mi do recenzji praca doktorska o roli światła z określonych zakresów 
widmowych w fotosyntezie pomidora (Solanum lycopersicuni) bardzo dobrze wpisuje się we 
współczesne dociekania, które mają wyjaśnić mechanizmy procesu fotosyntezy, zarówno na 
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poziomie całej rośliny, jak i na poziomie molekularnym. Co więcej, wyniki tych badań mają 
również potencjał aplikacyjny i mogą być w przyszłości wykorzystane w praktyce rolniczej.

OPIS FORMALNY PRACY DOKTORSKIEJ
Recenzowana rozprawa jest bardzo obszerna i zawiera 265 stron maszynopisu i jest napisana w formacie 
typowym dla prac doktorskich. „Spis treści” poprzedza „Spis skrótów” w j. polskim i angielskim. Sam 
wykaz stosowanych skrótów ma 4,5 strony, ale bogactwo użytych przez Doktorantkę skrótów sprawia, 
że tak obszerny ich wykaz był konieczny, aby ułatwić Czytelnikowi pełne zrozumienie tekstu rozprawy 
doktorskiej, który bardzo obficie jest naszpikowany rozmaitymi skrótami nazw genów, białek, 
mierzonych parametrów fizjologicznych itp.

Bardzo obszerny „Wstęp” (63 strony) ma charakter aktualnego przeglądu literatury, który pozwala 
zapoznać się z głównymi zagadnieniami przedstawionymi w pracy doktorskiej, czyli zawiera: 1) opis 
promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi i znaczenia badań nad rolą światła w 
procesie fotosyntezy, 2) rys historyczny, który na przestrzeni ponad stu ostatnich lat syntetycznie 
prezentuje dociekania badaczy nad rolą światła w fotosyntezie, 3) opis źródeł światła 
wykorzystywanych w zamkniętych systemach uprawowych, 3) charakterystykę fotoreceptorów 
roślinnych, 4) opis budowy i funkcji fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów oraz składu 
spektralnego światła wykorzystywanego przez rośliny w fotosyntezie i fotomorfogenezie, 6) 
przedstawienie tzw. syndromu unikania cienia, jako mechanizmu adaptacyjnego roślin do 
zmieniających się warunków świetlnych otoczenia. Na końcu „Wstępu” przedstawiona jest 
charakterystyka obiektu badań, czyli S. lycopersicum. Następnie są rozdziały „Cel badań” i „Hipotezy 
badawcze”. Po nich następuje opis zastosowanych materiałów i metod, przedstawionych nie w postaci, 
jak to zwykle bywa, jednego rozdziału, ale dwóch odrębnych zatytułowanych „Materiał” (4 strony) i 
„Metody badawcze” (19 stron). Kolejne rozdziały to opis uzyskanych wyników (rozdz. „Wyniki”, 50 
stron) oraz ich dyskusja (rozdz. „Dyskusja”, 31 stron), przeprowadzona w oparciu o dane literaturowe. 
Po dyskusji wyników są „Wnioski” i bardzo obszerny, bo liczący aż 716 pozycji spis literatury 
(„Literatura”, 71 stron). Właściwą część pracy kończy „Spis tabel” i „Spis rycin” oraz „Streszczenie i 
słowa kluczowe” w języku polskim i angielskim. „Streszczenie" zwięźle przedstawia tematykę pracy 
oraz uzyskane wyniki i jest dobrym podsumowaniem rozważań przedstawionych we wcześniejszych 
częściach rozprawy.

OPIS MERYTORYCZNY ROZPRAWY
Rola światła we wzroście i rozwoju roślin, mimo, że znana i intensywnie badana już od zarania fizjologii 
roślin, nadal pozostaje niewyjaśniona w wielu aspektach związanych m. in. z fotosyntezą. Od czasów 
Newtona wiemy, że światło słoneczne, docierające do powierzchni Ziemi, postrzegane przez nasz zmysł 
wzroku, jako światło białe, może być rozszczepione na barwne składowe. Zatem widzialna część widma 
światła słonecznego składa się tak naprawdę z mieszaniny fal elektromagnetycznych o długości od 380 
do 750 nm, które ludzkie oko postrzega, jako kolory, począwszy od fioletowego poprzez niebieski, 
zielony, żółty, a na czerwonym kończąc. Rośliny do fotosyntezy wykorzystują głównie światło 
niebieskie (ang. blue, B, ok. 450 nm) oraz czerwone (ang. red, R, ok. 660 nm), co związane jest z silną 
absorbcją właśnie tych długości fali przez barwniki fotosyntetyczne, zwłaszcza chlorofile zawarte w 
liściach. Inne długości fali, w tym światło zielone (ang. green, G, ok. 520 nm) nie jest wydajnie 
absorbowane przez chlorofil. Właśnie dlatego nasz zmysł wzroku postrzega liście jako zielone, bo 
działają one jak „filtr”, który odbija i przepuszcza światło o tej barwie. Z tych de facto podręcznikowych 
informacji może wynikać, że zajmowanie się rolą światła zielonego w fotosyntezie nie jest szczególnie 
interesujące. Jednakże, jakby wbrew utartym poglądom, w przedstawionej rozprawie doktorskiej 
Doktorantka z powodzeniem udowadnia, na przykładzie pomidora zwyczajnego (A. lycopersicum), 
ie światło zielone, jeśli zastosować je wraz ze światłem R i B, ma istotne znaczenie w prawidłowym 
przebiegu fotosyntezy i również wpływa na wzrost i rozwój roślin. Zastosowanie w 
eksperymentach lamp LED o zdefiniowanej charakterystyce widmowej dla światła R, B i G oraz 
wielopoziomowe podejście do fotosyntezy oraz powiązanych z nią procesów morfogenetycznych 
należy uznać za wskazane i nowatorskie. Tym bardziej, że zagadnienia, dotyczące udziału światła 
G w fotosyntezie nie były dotychczas zbyt często i szczegółowo analizowane u roślin.

2



"Wstęp ", "Cel badań " i „Hipotezy badawcze”
W prezentowanej pracy Autorka postawiła sobie za cel sprawdzenie odpowiedzi fotosyntetycznej roślin 
na światło emitowane przez lampy LED ze szczególnym uwzględnieniem, jak zmienione proporcje 
promieniowania R:G:B, gdzie światło Rjest stopniowo zastępowane przez światło G, zmieni aktywność 
fotosyntetyczną oraz wybrane parametry wzrostowe pomidora. Wybór pomidora zwyczajnego (5. 
lycopersicuni), jako obiektu doświadczalnego należy uznać za trafny nie tylko z powodu wartości 
żywieniowych owoców tej rośliny dla człowieka. Dodatkowym argumentem jest fakt, że genom 5. 
lycopersicum został już zsekwencjonowany, co pozwala na badania porównawcze z zakresu nie tylko 
fizjologii, ale również genomiki/proteomiki z innymi gatunkami roślin, których genomy również są 
zsekwencjonowane. Warto podkreślić, że wybór takiego, a nie innego gatunku rośliny oraz 
przejrzyste sformułowanie celu badań oraz głównych hipotez badawczych świadczy o dojrzałości 
naukowej Doktorantki.
W pierwszej części „Wstępu” zostały przedstawione ogólne informacje na temat fotosyntezy i widma 
promieniowania słonecznego, które dociera do Ziemi, co przykładowo ilustruje Rye. 1. Zagadnienia te 
szczegółowo omawiane są w dalszych podrozdziałach „Wstępu”. Autorka zwraca też uwagę na 
znaczenie badań nad poszczególnymi składnikami widma światła generowanego przez sztuczne 
systemy oświetleniowe na intensywność fotosyntezy roślin, które hodowane są w ramach tzw. rolnictwa 
w warunkach kontrolowanych (ang. controlled-environment agriculture, CEA). W kolejnym 
podrozdziale zwięźle przedstawiono historię badań nad rolą składu spektralnego światła w fotosyntezie 
i podkreślono, jakby na przekór podręcznikowym podglądom, że znaczenie światła zielonego w 
fotosyntezie, choć nie tak istotne jak światła B i R, było już zauważone prawie sto lat temu. Już w tej 
części „Wstępu” Czytelnik dostaje jasną informację, że to właśnie udział światła G w fotosyntezie 
będzie głównym przedmiotem dysertacji doktorskiej. Następny podrozdział w sposób bardzo 
precyzyjny i wszechstronny prezentuje aktualną wiedzę na temat sztucznych źródeł światła, które są 
stosowane, jako uzupełnienie światła słonecznego lub całkowicie je zastępują. Doktorantka prezentuje 
zalety i wady poszczególnych lamp, a najwięcej uwagi poświęca systemom oświetleniowym opartym o 
technologię LED. Lampy LED, wprowadzone do hodowli roślin na początku lat 90. ubiegłego wieku, 
pozwalają obecnie na emisję nie tylko światła białego (ang. white light, W), ale także 
monochromatycznego promieniowania świetlnego, które mieści się w zakresie tzw. światła 
fotosyntetycznie czynnego (ang. photosynthetically active radiation, PAR). Jednocześnie LEDy 
charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej i wytwarzają niewielkie ilości ciepła. Szkoda, 
że szczegółowego opisu poszczególnych systemów oświetleniowych nie podsumowano w postaci 
tabeli, która zawierałaby informacje o widmie światła, jakie generują poszczególne lampy, z 
uwzględnieniem ich podstawowych wad i zalet. Po charakterystyce systemów oświetleniowych, 
Doktorantka koncentruje się na opisie fotoreceptorów roślinnych i omawia kolejno: fitochromy (Phy), 
jako receptory światła R i dalekiej czerwieni (ang. far red, FR), kryptochromy (Cry), fototropiny (Phot) 
i białka Zeitlupe (receptory światła B) oraz jedyny zidentyfikowany dotychczas fotoreceptor światła 
ultrafioletowego (ang. ultraviolet, UV), czyli UVR8. Podobnie, jak w przypadku omawiania źródeł 
światła, ten fragment „Wstępu” zawiera dużo informacji i szkoda, że nie pokuszono się tutaj o pewne 
ich podsumowanie i zebranie w postaci tabelarycznej. W kolejnym podrozdziale („Budowa aparatu 
fotosyntetycznego roślin wyższych”) szczegółowo omówiono fotosyntetyczny łańcuch transportu 
elektronów z fotosystemu II (ang. photosystem II, PSU) do fotosystemu I (PSI) oraz strukturę i funkcję 
chloroplastowej syntazy ATP. Następne części „Wstępu”, czyli „Skład spektralny światła” i „Rola 
spektrum uprawowego w regulacji procesów życiowych roślin” są szczegółowym omówieniem 
właściwości widma słonecznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na promieniowanie w zakresie 
PAR. Doktorantka pokazuje, jak poszczególne barwy światła wpływają nie tylko na intensywność 
fotosyntezy u badanych gatunków roślin, ale podkreśla także ich rolę w procesach 
fotomorfogenetycznych, niezwiązanych bezpośrednio z fotosyntezą. Oba te podrozdziały omawiają 
bardzo podobne zagadnienia dlatego można je było połączyć w jeden większy zatytułowany np. „Skład 
spektralny światła i jego rola w regulacji procesów życiowych roślin”. Ponadto, w moim przekonaniu, 
podrozdział ten powinien być umieszczony zaraz po podrozdziale „Historia badań nad wpływem światła 
na proces fotosyntezy”, bo m. in. pokazuje jakie zakresy widma światła białego są wykorzystywane 
przez rośliny. Potem Czytelnik otrzymuje informacje o sztucznych źródłach światła i może porównać 
na ile widmo generowane przez rozmaite lampy jest podobne do światła naturalnego. Autorka zwraca 
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także uwagę, że przy ekspozycji roślin na nadmiar energii świetlnej światło G, wnika w głębsze regiony 
liścia i może być efektywnie wykorzystywane w procesie fotosyntezy. Na pochwałę zasługuje 
zwrócenie uwagi na efekty, jakie zastosowane widmo światła może mieć na wzrost korzeni. 
Fizjologowie roślin, zwłaszcza zajmujący się fotosyntezą często zapominają o systemie korzeniowym, 
który jako niewidoczna część rośliny często umyka ich uwadze.
Następna obszerna część „Wstępu” („Metabolizm fotosyntetyczny w kontekście spektrum 
uprawowego”) dotyczy wpływu PAR na fotosyntezę roślin, gdzie oprócz efektów związanych z 
fotochemią fotosyntezy, mechanizmami fotoprotekcyjnymi i asymilacją CO2 netto Autorka omawia 
także rolę PAR, a szczególnie światła G, w otwieraniu i zamykaniu aparatów szparkowych. Podobnie, 
jak w wypadku wcześniejszego podrozdziału, sadzę, że podrozdział „Metabolizm fotosyntetyczny w 
kontekście spektrum uprawowego” znacznie zwiększyłby klarowność wywodu jeśli następowałby zaraz 
po podrozdziale „Budowa aparatu fotosyntetycznego roślin wyższych”. Czytelnik po otrzymaniu 
informacji nt. budowy i funkcji aparatu fotosyntetycznego oraz po podrozdziale omawiającym 
fotoreceptory mógłby te informacje od razu skonfrontować m. in. z wiedzą na temat tego, jak ten aparat 
fotosyntetyczny reaguje na poszczególne zakresy widma w obszarze PAR, i jaki jest związek pomiędzy 
aktywnością określonych fotoreceptorów, fotosyntezą, a ruchami aparatów szparkowych.
Przedostatni podrozdział („Syndrom unikania cienia (SAS)”) opisuje zjawisko, które związane jest 
reakcją organizmu roślinnego na niedobór promieniowania PAR w otoczeniu. SAS (ang. shade 
avoidance syndrome), jak zauważa Autorka, uwidacznia się m. in. na poziomie fenotypu 
morfologicznego roślin, np. poprzez wydłużanie łodyg i ogonków liściowych czy zaginanie liści w górę 
(hiponastia). Doktorantka przedstawia także aktualną wiedzę na temat mechanizmów prowadzących do 
SAS na poziomie molekularnym, z uwzględnieniem roli światła RGB w regulacji ekspresji genów przez 
wybrane czynniki transkrypcyjne, roli fotoreceptorów Cry i Phy czy enzymów szlaku biosyntezy 
antocyjanów. Na podkreślenie zasługuje uwidocznienie omawianych zagadnień w postaci 
klarownego, zbiorczego schematu modelu wpływu światła RGB na indukcję SAS (Ryc. 2).
Ostatnia część „Wstępu” prezentuje zwięzłą charakterystykę obiektu badań, czyli pomidora 
zwyczajnego (S. lycopersicum L.), jego pozycję systematyczną, pochodzenie, znaczenie gospodarcze i 
właściwości żywieniowe. Zaznaczono ponadto, że spośród warzyw uprawianych pod osłonami, 
pomidory zajmują największy areał uprawowy w Polsce. Doktorantka w sposób przejrzysty uzasadnia 
również dlaczego do badań wybrano odmianę Malinowy Ożarowski, podkreślając jej walory w uprawie 
zamkniętej, jak i polowej oraz cechy morfologiczne predestynujące tę odmianę do badań nad wpływem 
generowanego przez LEDy światła RGB na szeroko rozumiany metabolizm fotosyntetyczny.
Zestawienie zagadnień związanych z syndromem unikania cienia i opis 5. lycopersicum na samym 
końcu „Wstępu” stanowi dla Czytelnika dobre wprowadzenie w badania, które są przedmiotem 
niniejszej rozprawy doktorskiej. Kończąc recenzję tej części doktoratu, chciałbym tylko zwrócić uwagę 
na fakt, że czytelne schematy są często bardziej informatywne niż obszerne i specjalistyczne opisy 
słowne. Dlatego szkoda, że we „Wstępie” Doktorantka nie pokusiła się o przygotowanie jednego czy 
dwóch dodatkowych schematów, które mogłyby być dobrym uzupełnieniem dla omawianych 
zagadnień, np. tych związanych z budową i funkcją fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów, 
syntezą ATP czy regulowanym przez światło RGB otwieraniem/zamykaniem aparatów szparkowych. 
Z drugiej strony chciałbym podkreślić, że w mojej opinii „Wstęp” po skróceniu wybranych 
fragmentów i wzbogaceniu go o stronę ilustracyjną może być podstawą do napisania wartościowej 
pracy przeglądowej.
Cel badań, o czym wspomniano już wcześniej, został klarownie przedstawiony w 
jednostronicowym rozdziale o takim samym tytule. Doktorantka podkreśla w nim novum 
planowanych badań, które z jednej strony dotyczą zastosowania systemów oświetleniowych opartych o 
LED, a z drugiej koncentrują się na słabo poznanej roli światła zielonego w uprawie S. lycopersicum. 
W wielu pracach doktorskich z biologii eksperymentalnej doktoranci w ogóle nie przedstawiają hipotez, 
a jedynie poprzestają na nakreśleniu ogólnego cel badań. Sprawia to, że dla Czytelnika nie do końca 
jasne pozostają chociażby pytania cząstkowe na jakie w ramach danego celu chciano odpowiedzieć. 
Dlatego w przypadku ocenianej dysertacji doktorskiej na szczególne podkreślenie zasługuje fakt 
sformułowania siedmiu szczegółowych hipotez badawczych, które wynikają tematycznie z 
przedstawionego celu badań.
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"Materia!” i „Metody badawcze "
Fragment niniejszej dysertacji doktorskiej poświęcony materiałom i metodom został przedstawiony w 
postaci dwóch rozdziałów („Materiał” i „Metody badawcze”). Nie wiem jaki był powód, aby materiał i 
metody zastosowane w badaniach przedstawić w postaci oddzielnych rozdziałów, bo zazwyczaj w 
pracach badawczych, w tym w rozprawach doktorskich z nauk przyrodniczych, tworzą one jeden zwarty 
rozdział zatytułowany „Materiały i metody”. Tym bardziej, że rozdział „Materiał” to tylko cztery strony, 
dlatego bez problemu można go było połączyć w jedną spójną część z rozdziałem „Metody badawcze”. 
Rozdziały te zostały napisane w sposób przejrzysty i zwięzły, a na pochwałę zasługuje strona 
ilustracyjna (Ryc. 3 i 4). Ponadto, zamieszczone tabele, gdzie zebrano: warunki świetlne hodowli 
pomidora (Tabela 1), analizowane parametry tluorescencji chi a z PSU (Tabela 2) oraz 
zastosowane w technice immunoblottingu przeciwciała (Tabela 3), znacznie ułatwiają zrozumienie 
całego układu eksperymentalnego, jaki przedstawiono w rozprawie doktorskiej. Na podkreślenie 
zasługuje także dobór metod badawczych, adekwatny do postawionego celu oraz hipotez.
Dodatkowe szczegółowe uwagi i komentarze zawarłem w części recenzji, która zbiorczo przedstawia te 
kwestie w odniesieniu do wszystkich rozdziałów rozprawy doktorskiej (poniżej).

"Wyniki", "Dyskusja " i „ Wnioski”
Roli światła G w fotosyntezie, jako jedynego źródła promieniowania, praktycznie się nie bada, bo 
światło to, choć wchodzi w skład widma PAR, nie jest wydajnie absorbowane przez liście. Zostało to 
zresztą pokazane w niniejszej dysertacji, gdzie światło w zielonym zakresie widma było znacznie słabiej 
absorbowane przez liście S. lycopersicuni, w porównaniu do światła R i B (Ryc. 14). Dlatego, w 
uprawach zamkniętych lub pół-otwartych nie stosuje się źródeł promieniowania, które emitują tylko 
światło G. Natomiast kwestią otwartą pozostaje pytanie, jak na fotosyntezę roślin będzie 
oddziaływało promieniowanie, które obok światła B i R zostanie uzupełnione o światło z zielonego 
zakresu widma PAR. W przedstawionej dysertacji doktorskiej Autorka, w całej serii doświadczeń 
ze światłem RGB emitowanym przez lampy LED, próbowała odpowiedzieć na to pytanie. Pierwsza 
część rozdziałów „Wyniki” i „Dyskusja” prezentuje rezultaty, które dotyczą analizy wzrostu całych 
pomidorów po 24-dniach uprawy w warunkach, w których procentowy udział światła G w widmie PAR 
wzrastał co 10%, od zera (kontrola, K: światło 75% R + 25% B), aż do 40% (GIO, G20, G30 i G40). 
Wzrost udziału w widmie uprawowym światła G wiązał się z jednoczesnym ograniczaniem ilości 
światła R od 75% (kontrola) do 35% (G40). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że taki schemat świetlnych 
warunków hodowli zastosowano konsekwentnie w całej pracy, także przy analizowaniu innych 
parametrów opisujących szeroko rozumiany proces fotosyntezy u S. lycopersicuni. Zmieniająca się 
zawartość światła G w widmie uprawowym nie wpłynęła zasadniczo na wysokość roślin, ich biomasę 
czy wielkość blaszek liściowych. Pewne obniżenie tych parametrów wzrostowych, w porównaniu do 
roślin kontrolnych, zaobserwowano tylko dla wariantów, gdzie udział światła G był największy (G30 i 
G40) (Ryc. 5, 6 i 7). Wyniki te, w powiązaniu z innymi szczegółowymi analizami morfologicznymi, np. 
kątem nachylenia liści czy długością ogonków liściowych (Tabela 4) słusznie zinterpretowano, jako 
reakcję roślin na zacienienie (reakcja SAS). Ciekawą obserwacją był wyraźny wzrost całkowitej 
długości korzeni u większości roślin, które rosły w warunkach ze wzrastającą ilością światła G (do 
G30), choć najsilniejszy7 efekt wzrostowy zaobserwowano dla widma w 10% suplementowanego 
światłem G (Tabela 4, Ryc. 9). Z przeprowadzonej przez Doktorantkę dyskusji tej części 
rezultatów wynika, że rola światła G we wzroście korzeni jest słabo rozpoznana. W moim 
przekonaniu jest to dobry zaczyn do kontynuowania tego typu badań w przyszłości. W kolejnych 
analizach zbadano, jaki wpływ zastosowane spektrum światła uprawowego miało na budowę 
anatomiczną liści S. lycopersicum. Najwyraźniejszy i spójny efekt wzrastającej ilość światła G 
zaobserwowano dla miękiszu gąbczastego, którego grubość była większa dla roślin z warunków G20 — 
G40, w porównaniu do liści z kontroli (Ryc. 10E). Co prawda efekt ten nie znajdował jednoznacznego 
potwierdzenia we wzroście całkowitej grubości liścia (Ryc. 10A), bo był m. in. powiązany ze spadkiem 
grubości miękiszu palisadowego (Ryc. 10C). Generalnie ilość światła G nie miała wpływu na grubość 
blaszki liściowej S. lycopersicum, a zmiany w anatomii liścia wynikały najprawdopodobniej z głębszej 
penetracji tkanek liścia przez światło G w porównaniu ze światłem R i B, które jest głównie 
absorbowane przez chloroplasty górnych warstw liścia w miękiszu palisadowym. W rezultacie, to nie 
samo światło G, a zaburzona proporcja pomiędzy ilością promieniowania R i G w widmie PAR, czyli 
wzrost ilości G kosztem R był odpowiedzialny za wzrostu grubości miękiszu gąbczastego. Fragment 
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omawiający te wyniki jest dostatecznie wyczerpująco przedyskutowany, a dobrej jakości 
fotografie przekrojów poprzecznych liści (Ryc. 11) wraz ze schematem pokazującym penetrację 
poszczególnych rodzajów promieniowania przez liść (Ryc. 32) w' sposób przejrzysty unaoczniają 
Czytelnikowi omawiane zagadnienia. Doktorantka przeanalizowała także strukturę aparatów 
szparkowych i wykazała, że widmo wzbogacone w światło G, kosztem R powodowało generalnie 
zmniejszenie wielkości aparatów szparkowych oraz samych szparek, w porównaniu do kontroli (Ryc. 
12 i 13). Zmiany te można było powiązać z obniżoną przewodnością szparkową (gs) i chwilowym 
fotosyntetycznym współczynnikiem wykorzystania wody (ang. intrinsic water use efficiency, WUEi) 
(Ryc. 20 i 21) oraz ze zmniejszoną ilością fotoreceptora Cryl (Ryc. 31 A), który zaangażowany jest w 
rozwój aparatów szparkowych. W niniejszej dysertacji doktorskiej w sposób bardzo wszechstronny 
zbadano wydajność fotochemiczną aparatu fotosyntetycznego, w oparciu o fluorescencję chi a z 
PSU. Świadczy to również o bardzo dobrym zaznajomieniu się Doktorantki z ważną i 
nieinwazyjną techniką pomiaru aktywności fotosyntetycznej roślin, jaką są pomiary fluorescencji 
chlorofilu. Przeprowadzone badania dość klarownie pokazały, że wydajność fotosyntetycznego 
łańcucha transportu elektronów uległa poprawie u roślin hodowanych w świetle wzbogaconym o 
zielony zakres widma, w porównaniu do roślin z warunków kontrolnych (światło RB). Świadczył o tym 
chociażby wzrost wydajności kwantowej PSU na świetle (Opsu) i szybkości transportu elektronów w 
obrębie PSU (ang. electron transport rate, ETRu), z jednoczesnym spadkiem stopnia zredukowania 
akceptora w obrębie PSU, czyli chinonu A (ang. quinone A, Qa), czyli np. l-qP oraz zmniejszonym 
rozpraszaniem energii wzbudzenia na sposób ciepła, o czym świadczyły obniżone wartości parametrów 
związanych z tzw. wygaszaniem niefotochemicznym, np. NPQ (ang. non-photochemical quenching) 
(Ryc. 16 i 17). Różnice aktywności fotochemicznej PSU w liściach S. lycopersicum pomiędzy kontrolą, 
a roślinami G10 - G20, Doktorantka umiejętnie powiązała ze zmianami w zawartości kluczowych białek 
tworzących PSU (Ryc. 29 i 30). W oparciu o dostępną literaturę przedyskutowała otrzymane wyniki i 
zaproponowała, że istotną rolę w odpowiedzi fotochemicznej PSU na widmo uprawowe wzbogacone w 
światło G mogą m. in. odgrywać białka rdzeniowe PSU, PsbS, cytochrom/ czy białko PGRL1 oraz cykl 
wiolaksantynowy. Szkoda, że te skomplikowane mechanizmy regulacyjne nie zostały 
przedstawione w „Dyskusji” w postaci poglądowego schematu, co pozwoliłoby Czytelnikowi lepiej 
odnaleźć się w gąszczu wzajemnych zależności pomiędzy badanymi parametrami i omawianymi 
zagadnieniami. Ponadto, nie znaleziono w dyskusji klarownych odniesień do wyników uzyskanych z 
pomiarów tzw. krzywych świetlnych dla parametrów fluorescencyjnych: Opsii, ETRu i qP (Ryc. 18), a 
tylko częściowo nawiązano do krzywej świetlnej opisującej parametry związane z niefotochemicznym 
rozpraszaniem energii wzbudzenia (Onpq, Ono, qN, Ryc. 19A, str. 165), choć zmiany tych parametrów 
w funkcji wzrastającego natężenia światła B w znacznym stopniu pokrywają się z wynikami, które 
uzyskano na podstawie analizy krzywej indukcji fluorescencji (Ryc. 16 i 17).
W sposób bardzo wszechstronny wykonane zostały również pomiary parametrów wymiany gazowej, 
takie jak: asymilacja CO2 netto (Pn), przewodność szparkowa (gs), transpiracja (E) oraz wydajność 
karboksylacji (CE), gdzie mierzono je „stacjonarnie” (tzw. pomiar chwilowej wymiany gazowej), w 
warunkach zastosowanego w doświadczeniach spektrum uprawowego (Ryc. 20). Na ich podstawie 
określono także efektywność wykorzystania wody u roślin kontrolnych i tych hodowanych w 
warunkach światła wzbogaconego w promieniowanie z zielonego zakresu widma (Ryc. 21). 
Dodatkowo, zmierzono Pn i gs w funkcji wzrastającego natężenia światła RB (Ryc. 22). Generalny 
obraz jaki wyłonił się z tych pomiarów pokazał, że zastępow anie światła R przez G w najlepszym 
wypadku nie powoduje zmniejszenia intensywności fotosyntezy, mierzonej, jako asymilacja CO2 
netto (Pn), w porównaniu do kontroli (przypadek roślin G40), a może ją wręcz hamować (rośliny 
z warunków G10 - G30)(Ryc. 20 i 22). Podobnie, jak w przypadku analizy danych z fluorescencji chi 
a z PSII, tutaj również Doktorantka podeszła do zagadnienia w sposób wieloaspektowy, mając do 
dyspozycji nie tylko dane dla samej wymiany gazowej, ale także immunobloty, które informowały o 
poziomie wybranych białek zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego
S. lycopersicum. Przykładowo, obniżeniu Pn mierzonemu w funkcji wzrastającego natężenia światła 
(Ryc. 22) względem kontroli (światło RB), które, poza roślinami G40, występowało w pozostałych 
wariantach eksperymentalnych, tzn. G10 - G30, towarzyszył zazwyczaj spadek poziomu dużej i małej 
podjednostki RubisCO, białka rdzeniowego PSII PsbA, białek PsbS, czy podjednostki a dla ATPazy 
chloroplastowej (Ryc. 29 i 30). Choć różnice w intensywności fotosyntezy pomiędzy roślinami 
kontrolnymi, a tymi rosnącymi w warunkach różnej ilości światła G, nie w każdym przy padku 
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dokładnie odzwierciedlały istotne zmiany w zawartości poszczególnych białek, to można pokusić 
się o ogólne stwierdzenie, że światło G, jako promieniowanie uzupełniające widmo RB, ma 
częściowo inhibujące działanie na fotosyntezę 5. lycopersicum. Jeśli jednak intensywność 
fotosyntezy mierzono w zależności od wzrastającego natężenia światła G, przy stałym natężeniu światła 
RB, to obserwowano wyraźne zwiększenie natężenia fotosyntezy (Pn) w porównaniu do roślin, które 
rosły w warunkach kontrolnych (Ryc. 23). Ponadto słusznie zauważono, że warunki świetlne uprawy, 
gdzie oprócz światła RB występowało światło G, były swego rodzaju adaptacją roślin do tego światła i 
wiązało się to z jego lepszą penetracją w głębsze obszary tkanki liściowej. Dlatego asymilacja CO2 u 
takich roślin przewyższała tę obserwowaną u roślin, które rosły tylko w świetle RB (kontrola) (Ryc. 
23). Co więcej, na poziomie molekularnym u roślin z grup GIO - G30, a zwłaszcza G40, obserwowano 
akumulację białka PIF5 oraz spadek poziomu białka fotoreceptorowego Cryl, czyli efekty wiązane, 
zgodnie z danymi literaturowymi, ze spadkiem natężenia światła R i B, prowadzącymi do odpowiedzi 
SAS, o której świadczyły również wspomniane wcześniej zmiany na poziomie morfologicznym (Tabela 
4). Taki mechanizm indukcji SAS u S. lycopersicum Doktorantka powiązała nie tylko z zastępowaniem 
światła R przez G, ale przede wszystkim z obniżeniem stosunku promieniowania B do G (B/G), co 
należy uznać za pewne novum w badaniach nad rolą światła G we wzroście i rozwoju roślin.
Z drugiej strony, intensywność Pn mierzona w zależności od wzrastającego natężenia tylko jednego 
rodzaju światła monochromatycznego, czyli R, B lub G, była wyraźnie wyższa dla światła R i B w 
porównaniu do światła G (Ryc. 25). Jednak efektywne wykorzystanie światła G w asymilacji węgla 
nieco zwiększało się u roślin, które wzrastały w świetle wzbogaconym w zielony zakres widma (Ryc. 
25). Co więcej, dla roślin z grup G30 i G40 traktowanych wzrastającym natężeniem światła G 
zaobserwowano wzrost podszparkowego (obecnego w przestworach międzykomórkowych) stężenia 
CO2 (Ci), w porównaniu do roślin, które naświetlano wzrastającym natężeniem promieniowania R lub 
G (Ryc. 26). Dane te potwierdzały zmniejszoną asymilację CO2 dla światła G (Ryc. 25) i w pewnym 
zakresie pokrywały się z obniżeniem gs u roślin G10-G30 (Ryc. 20B), co świadczyło o przymykaniu 
aparatów szparkowych wywołanym przez podniesiony poziom Ci. W oparciu o te rezultaty oraz dane 
dotyczące WUE (Ryc. 21), Doktorantka pokusiła się o stwierdzenie, że poprawa efektywności wiązania 
CO2 roślin, które rosły w warunkach suplementacji światła RB światłem G (zwłaszcza dla wariantu 
G30), związana jest z ich lepszą gospodarką wodną i mniejszymi stratami wody w trakcie asymilacji 
CO2, a to jest bezpośrednio związane z przymykaniem aparatów szparkowych.
Bardzo ciekawym aspektem pracy doktorskiej były również analizy zależności asymilacji CO2 netto 

(A) od Ci oraz zastosowanie trzech różnych modeli matematycznych, na podstawie których można było 
przewidzieć czy wiązanie CO2 dla poszczególnych wariantów eksperymentalnych limitowane jest przez 
aktywność RubisCO, czy też w większym stopniu zależy od dostępności substratu w cyklu Calvina- 
Bensona-Basshama (CBB), jakim jest rybulozo-l,5-bisfosforan (RuBP). Okazało się, że otrzymane 
dane eksperymentalne dla zależności A =y(Ci) najbardziej pasowały do modelu funkcji hiperbolicznej 
NRH (ang. non-rectangular hyperbola model), a ta, zwłaszcza dla roślin z grup G10 - G30, wykazywała 
najlepsze dopasowanie do modelu krzywej, wg którego głównym czynnikiem ograniczającym tempo 
wiązania CO2 u roślin rosnących w świetle wzbogaconym o zielony zakres promieniowania była podaż 
RuBP, ściśle powiązana jest z fotosyntetycznym łańcuchem transportu elektronów i generacją ATP 
wykorzystywanego do regeneracji RuBP w cyklu CBB.
Co ciekawe, w przeprowadzonych badaniach nie wykazano różnic w zawartości chi a, chi b czy w chi 
a + b pomiędzy roślinami kontrolnymi (RB) a tymi, które rosły w PAR wzbogaconym w światło G 
(Ryc. 15). Niewielki spadek poziomu karotenoidów, w porównaniu do kontroli, odnotowano tylko dla 
roślin G20 (Ryc. 15D). Wyniki te Doktorantka skonfrontowała z danymi literaturowymi i wysnuła 
wniosek, iż to prawdopodobnie stały poziom promieniowania B dla wszystkich wariantów 
eksperymentalnych odpowiadał za brak istotnych różnic w zawartości barwników fotosyntetycznych w 
liściach S. lycopersicum. Jedyną grupą barwników, której zawartość wyraźnie spadała i spadek ten miał 
charakter pewnej prawidłowości, były antocyjany. Poza roślinami G10, gdzie odnotowano niewielki 
wzrost poziomu antocyjanów w porównaniu do roślin RB (kontrola), w pozostałych grupach 
eksperymentalnych, tzn. G20 - G30 zawartość antocyjanów była niższa niż w kontroli (Ryc. 15F). 
Obserwowane różnice, w oparciu o dane literaturowe, Doktorantka powiązała ze wzrostem poziomu 
białek PIF5 (Ryc. 31C) i spadkiem zawartości białka Cryl (Ryc. 31 A) i syntazy chalkonowej (CHS), 
kluczowego enzymu zaangażowanego w szlak biosyntezy antocyjanów (Ryc. 3ID). Zmiany w 
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zawartości ww. białek wynikały ze spadku ilości promieniowania R oraz przede wszystkim 
zmienionego stosunku ilości światła B względem G (B/G).
„Dyskusja” napisana jest poprawnie i Autorka przeprow adziła ją z uwzględnieniem odpow iednio 
dobranych danych literaturowych. Świadczy to o Jej dogłębnym rozeznaniu w problematyce 
badawczej poruszanej w rozprawie doktorskiej. Wyciągnięte przez Doktorantkę wnioski są 
poprawne, a ewentualne drobne wątpliwości mogą być przyczynkiem do dyskusji i dalszych badań. 
Ponadto, podobnie jak we wspomnianych już wcześniej kilku innych miejscach rozprawy doktorskiej, 
również we „Wnioskach” można było zamieścić jakiś schemat, który podsumowywałby otrzymane 
wyniki.
Przedstawiony tutaj opis „Wyników”, „Dyskusji” i „Wniosków” ani nie wyczerpuje wszystkich 
szczegółowych zagadnień, które zostały omówione przez Doktorantkę w rozprawie doktorskiej, ani tym 
bardziej nie rozwiązuje wszystkich kwestii związanych z rolą światła zielonego w fotosyntezie roślin 
wyższych, ale może być zaczynem do dalszych szczegółowych badań.

UWAGI DO STRONY MERYTORYCZNEJ ROZPRAWY
Poniżej pozwolę sobie przytoczyć garść uwag krytycznych, które mają charakter propozycji oraz pytań 
do dyskusji.

Uwagi do rozdziału "Wstęp"
1. Niektóre zdania wydają się niedokończone, niejasne lub przynajmniej nieprecyzyjne. Przykładowo:
- str. 15 (wers 5 od góry); w zdaniu opisującym zakres widmowy lamp stosowanych w uprawie można 

było napisać o uprawy jakich roślin chodzi,
- str. 17 (wers 14 od góry); w zdaniu: „[...] Udoskonalenie technik pomiarowych, pozwoliło wykazać, że 
skład spektralny światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi jest zależny od dziennych i sezonowych 
zmian (Atkins i Poole, 1936) [...]” nie napisano o jakie de facto zmiany chodzi. Można się jedynie 
domyślać, że dotyczą one głównie kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi oraz 
zachmurzenia.
- str. 19 (wers 16 od góry); Jedynym wydajnym fotosyntetycznie i naturalnym źródłem światła jest 
Słońce. Dlatego moja wątpliwość wiąże się z pytaniem: jakie „dwa naturalne źródła światła” miała 
na myśli Doktorantka?
- str. 23 (wers 8 - 9 od dołu); nie napisano w jaką inną formę energii przekształcane (konwertowane) 
jest od 1 do 5% energii elektrycznej lamp żarowych. Zatem, jaką formę energii miała na myśli 
Doktorantka?
- str. 27 (wers 10 od góry); podawana jest wydajność lamp LED, ale de facto nie wiadomo, co to za 
wy dajność (?). Prosiłby o doprecyzowanie tego terminu.
- str. 35 (wers 1 - 2 od góry); wymieniane są fotoreceptory światła niebieskiego u pomidora (5. 
lycopersicum) i stwierdza się, że pełnią one rozmaite funkcje, ale niestety żadna z przykładowych 
funkcji nie jest wymieniona.
2. Na str. 37 (wers 6 - 9 od dołu) napisano: „ [...] Białka LHC odgrywają również rolę w fotoprotekcji, gdyż 
w warunkach nadmiernego oświetlenia RC nie mogą skutecznie tłumić stanu wzbudzonego Chi, zwiększając 
prawdopodobieństwo jego przejścia do stanów trypletowych [...]”. To zdanie wydaje się niedokończone, bo 
nie wyjaśnia na czym polega potencjalna szkodliwość stanów trypletowy ch chlorofilu.
3. Na str. 42 (wers 14 - 15 od dołu) podano przykładowy efekt działania promieniowania UV-C na 
maksymalną wydajność fotochemiczną PSII (Fv/Fm) oraz świeżą i suchą masę roślin. W tym 
kontekście mam pytanie czy badania nad oddziaływaniem UV-C na rośliny ma znaczenie 
praktyczne w uprawie roślin w warunkach zarówno polowych, jaki i zamkniętych?

Uwagi do rozdziałów "Materiał” i „Metody badawcze"

1. Na str. 77 (wers 12 od góry) podano, że nasiona kiełkowały w komorze hodowlanej przy natężeniu 
100 pmol m'2 s1 światła RGB w proporcji 45R:30G:25B. Czy taki skład spektralny światła oraz jego 
intensywność dobrano na podstaw ie doświadczeń wstępnych, czy też oparto się na jakichś danych 
literaturowych?
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2. Na str. 81 i 82 opisano w jaki sposób dokonywano analizy morfologicznej oraz anatomicznej liści S. 
lycopersicum oraz jakie parametry brano pod uwagę. Nie wspomniano natomiast o wieku roślin, które 
poddawane były tym analizom.
3. Na str. 85 przy opisie pomiarów fluorescencji chi a z PSU także nie podano wieku roślin, na których 
wykonywano pomiary.
4. Na str. 90 i 93 napisano, że pomiary wymiany gazowej prowadzone były „między 8.00 a 11.00, 
podczas maksymalnej aktywności fotosyntetycznej roślin”. Czy rzeczywiście aktywność 
fotosyn te tyczna roślin pomidora była wówczas najwyższa, zwłaszcza w godzinach porannych? 
Sadzę, że wystarczyło napisać, że pomiary prowadzono w określonych godzinach, bez podkreślania, 
jaki był poziom aktywności fotosyntetycznej.

Uwagi do rozdziałów "Wyniki" i "Dyskusja"
1. Str. 101 (wers 9 od góry) napisano, że „[...] U roślin uprawianych z dodatkowym światłem G odnotowano 
dłuższe ogonki liściowe niż u roślin uprawianych w warunkach kontrolnych (K) [...]”, choć istotnie 
statystycznie były tylko dane dla G20 - G40 (Tabela 4).
2. Str. 101 (wers 7 — 9 od dołu) stwierdzono, że ,.[...] Tylko rośliny 24-DAT G30 wykazywały spowolniony 
o blisko 7% wzrost w porównaniu do roślin uprawianych w warunkach kontrolnych (Ryc. 5A, Ryc. 6) [...]”, a na 
Ryc. 6, który przedstawia wykres zmian wysokości roślin w funkcji czasu, nie zaznaczono żadnymi 
symbolami czy innymi znacznikami poziomu istotności statystycznej pomiędzy średnimi dla 
poszczególnych wariantów eksperymentalnych. Co prawda, spadek wysokości roślin pomiędzy kontrolą 
a G30 wydaje się istotny statystycznie dopiero po 24 dniach od pikowania, ale nie zostało to wyraźnie 
zaznaczone w tekście. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że na wykresach, w oparciu o które 
omawiane są wyniki oddziaływania światła G na szeroko rozumianą aktywność fotosyntetyczną 
roślin, brak jest oznaczeń istotności statystycznej pomiędzy porównywanymi wartościami 
średnich arytmetycznych (Ryc. 6,19,22,23,25 i 26). Doktorantka często przedstawia te wyniki, jako 
wzrost/spadek wartości konkretnego parametru w odniesieniu do kontroli, bez informacji o ich 
istotności w sensie statystycznym lub omawia je, jako statystycznie istotne, choć Czytelnik przeglądając 
wykresy z ww. rycin już takiej pewności mieć nie może. Poniżej kilka przykładów:
- Str. 118: „Początkowo rośliny wykazywały podobną wartość ®PSII oraz qP, natomiast wzrost natężenia światła 

do 56 pmol m-2 s_| spowodował jego wyraźne obniżenie, szczególnie w przypadku kontroli oraz w próbie G10.”
- wyniki odnoszące się do Ryc. 18;
- str. 120: „[...] Najniższe wartości ®NPQ, w odpowiedzi na wzrost natężenia światła, stwierdzono u roślin grupy 
G30. Wartość <DNPQ u tej grupy roślin była niższa niż w kontroli średnio o 46% (56 pmol m-2 s-1), 33% (186 
pniol rrr2 s-1), 26% (396 pmol m-2 s_|), 22% (611 pmol rrr2 s-1) oraz 17% (926 pmol nr2 s-1) (Ryc. 19A). U roślin 
G30 odnotowano w punkcie 396 pmol m-2 s-1 ponad 55% wzrost wartości ONO względem roślin uprawianych w 
warunkach kontrolnych oraz 30% wzrost wartości tego parametru względem pozostałych grup. [...]” — nie 
wiadomo, które z opisanych rezultatów są istotne/nieistotne statystycznie, względem kontroli, a na Ryc. 
19 nie zostało to zaznaczone;
- str. 124-125: „[...] Natomiast u roślin G30 odnotowano blisko 40% niższą wartość gs przy PPFD = 2000 pmol 
m-2 s-1 w stosunku do roślin uprawianych w warunkach kontrolnych, nie zmieniającej się znacząco, pomimo 
zwiększenia intensywności promieniowania i notowanego wzrostu wartości Pn- [...]” - wyniki odnoszące się 
do Ryc. 22,
- str. 135: „[...] U roślin uprawianych w warunkach kontrolnych szybkość asymilacji CO2 nie różniła się przy 
niskim PPFD (<50 pmol rrr2 s-1). Wzrost natężenia światła R i B powyżej 50 pmol m‘2 s-1 spowodował zwiększenie 
asymilacji CO2, która w punkcie 400 pmol m-2 s^1 wyniosła odpowiednio dla światła B 6,64 oraz dla R 5,84 pmol 
(CO2) nr2 s-1. [...]” - wyniki odnoszące się do Ryc. 25A,
- str. 139: „[...] Wzrost natężenia światła R powyżej 100 pmol m-2 s-1 skutkował wyraźnie zaznaczonym 
spadkiem analizowanego parametru w stosunku do krzywych odpowiedzi na światło G i B, między którymi w 
trakcie całego przebiegu nie odnotowano istotnych różnic. [...]” - wyniki odnoszące się do Ryc. 26.
Co ciekawe, wszystkie rezultaty zaprezentowane w postaci słupkowej mają zaznaczone istotności 
statystyczne. Podejrzewam, że w przypadku danych prezentowanych na wykresach również 
przeprowadzono odpowiednią analizę statystyczną, ale rezultatów tych analiz nie zaprezentowano na 
wykresach.
3. na str. 152 (wersy 1-7 od dołu) Doktorantka, posiłkując się danymi literaturowymi, wiąże 
obserwowany spadek wygaszania niefotochemicznego <I>npq i NPQ (Ryc. 17D i E) u roślin G10 - G20 
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z obniżeniem poziomu ksantofili (np. zeaksantyny), chociaż całkowita pula karotenoidów u tych roślin 
(z wyjątkiem roślin G20) nie ulegała zmniejszeniu (Ryc. 15D). Zatem, czy obserwowany spadek 
wartości wygaszania niefotochemicznego może być również wywołany innymi czynnikami?
4. Szkoda, że Doktorantka nie pokusiła się o jakieś krótkie podsumowanie na zakończenie 
„Dyskusji” (str. 181), niezależne od wniosków sformułowanych w kolejnym jednostronicowym 
rozdziale („Wnioski”). Takie podsumowanie mogłoby zawierać nie tylko najistotniejsze 
osiągnięcia pracy doktorskiej, ale przede wszystkim wskazywać nowe pola badawcze, które w 
kontekście roli światła zielonego w fotosyntezie wymagają dalszych badań i mogą być podstawą 
do zastosowań praktycznych w uprawie pomidora zwyczajnego (5. lycopersicum) i innych roślin 
o znaczeniu rolniczym. Stąd moje pytania:
1) jakie, zdaniem Doktorantki, zagadnienia związane z oddziaływaniem światła zielonego na 
wzrost i rozwój S. lycopersicum, czy generalnie roślin wyższych wymagałyby dalszych badań?
2) czy suplementacja światłem zielonym czerwonego i niebieskiego zakresu widma, generowanego 
przez oświetlenie typu LED, ma już zastosowanie w uprawie roślin?

OCENA STRONY EDYTORSKIEJ PRACY DOKTORSKIEJ
Praca napisana jest językiem poprawnym i jasnym. Niemniej, Doktorantka nie ustrzegła się błędów, z 
których najważniejsze pozwalam sobie wymienić poniżej. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że nie 
muszą one być dyskutowane, a przytaczam je li tylko z recenzenckiego obowiązku. Licznych błędów 
interpunkcyjnych oraz pojawiających się tu i ówdzie błędów gramatycznych oraz tzw. literówek nie 
wymieniam.

Uwagi do strony edycyjnej rozprawy
1. W spisie skrótów i później w pracy doktorskiej używane są dwa symbole na określenie szybkości 
asymilacji CO2 netto, czyli „A” i „Pn”, które de facto mierzą ten sam parametr. Sądzę, że dla większej 
klarowności opisywanych wyników można było używać konsekwentnie tylko jednego rodzaju 
oznaczenia. Poza tym, w tłumaczeniu na j. polski symbolu „A” brakuje określenia „netto”, tzn. jt. 
„asymilacji CO2 netto”.
2. „A / Ci” i „Ac / C” - takie zapisy zależności asymilacji CO2 netto (A) od Ci są niejasne, bo sugerują, 
że chodzi o iloraz, np. „A/C”, a przecież jt. zależność funkcyjna, czyli A =/(C,).
3. Skrót „C”jest tłumaczony, jako „podszparkowe stężenie CO2”, choć jt. „międzykomórkowe” (ang. 
intercellular) stężenie CO2 i w j. polskim częściej używanym określeniem jest „stężenie CO2 w 
przestworach międzykomórkowych”.
4. Skrót „DAT”- days after treatment/transplanting - dni po traktowaniu/przesadzeniu” jest 
nieprecyzyjny, bo traktowanie, np. jakimiś czynnikami, w tym wypadku są to inne warunki świetlne, to 
nie to samo, co „dni po przesadzeniu”. Rośliny można przesadzić, a traktowanie jakimiś czynnikami 
rozpocząć w innym terminie. Zatem, nie ma, w sensie znaczeniowym, równoważności pomiędzy 
„traktowaniem”, a „przesadzeniem”, choć w pracy doktorskiej Autorka używa powszechnie skrótu „24- 
DAT” (np. w opisie rycin) w sensie „transplanting”, ale de facto w tym wypadku od momentu 
przesadzenia również rozpoczynał się właściwy eksperyment, czyli traktowanie roślin (ich uprawa) w 
różnych warunkach świetlnych.
5. Przy opisie skrótu Vmax powinno być „karboksylacji przeprowdzonej przez Rubisco”, a nie 
„karboksylacji Rubisco”, bo to nie Rubisco jest karboksylowane, tylko samo przeprowadza tę reakcję.
6. Jeśli w pracy naukowej używa się potocznych nazw roślin i są to najczęściej nazwy rodzajowe, tak 
jak wymieniane na str. 28 (wers 14- 15 od dołu) rośliny: sałata, ziemniak, szpinak itd., to zazwyczaj w 
nawiasie powinno się podawać ich pełną nazwę gatunkową po łacinie.
7. Bardzo często używane jest sformułowanie „efektywność fotosyntetyczna”, np. na str. 16 użyto go 
aż pięć razy. Dobrym zamiennikiem w tym wypadku mogło być określenie „wydajność 
fotosyntetyczna”.
8. Doktorantka często używa terminu „fotomorfogeniczne” (str. 28, 32), czy „fotomorfogenicznych” 
(np. str. 47, 156). W języku polskim częściej używanym określeniem jest „fotomorfogenetyczne”, 
„fotomorfogenetycznych”.
9. Kolejnym powszechnie używanym terminem jest „spektrum”, „spektrum światła” itp. (np. str. 12, 13, 
14). Chociażby w samym „Wstępie” określenie to użyto ponad 90 razy, choć w wielu miejscach można 
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je było zastąpić terminem równoważnym, jakim jest „widmo”, „widmo światła”, „zakres widma”, 
„widmo światła w zakresie PAR” itp.
10. Str. 34 (5 wers od góry); „wykazują znaczną homologię do fotoliaz”. To sformułowanie jest 
nieprecyzyjne. Białka są homologiczne jeśli wywodzą się ze wspólnego białka przodka. Zatem, 
homologia jest lub jej nie ma. Oznacza to, że białko „X” nie może być znacznie (np. w 70%) 
homologiczne do białka „Y”.
11. Str. 35 (7 wers od dołu);”WT” - brak wyjaśnienia tego skrótu w „Spisie skrótów”.
12. Niedostateczne lub błędne cytowanie literatury.
- na końcu ostatniego zdania, kończącego podrozdział 1.5.1, na str. 42 powinna być zacytowana jakaś 
pozycja literaturowa,
- brak cytacji na końcu zdania (str. 152, 8 wers od dołu),
- brak cytacji na końcu zdania (str. 157, 13 wers od dołu),
- str. 167 (wers 2 od góry): zazwyczaj nie cytuje się pracy w środku zdania tylko na jego końcu,
- brak cytacji na końcu zdania kończącego akapit (str. 167),
13. Str. 42; termin „ekspansja liści” jest niejasny. Prawdopodobnie chodzi o wzrost powierzchni i ilości 
liści.
14. Str. 44; ,.F. benjamina” jt. pierwsze użycie nazwy rośliny i powinna być podana w pełni rozwinięta 
nazwa gatunkowa.
15. Str. 48; określenie „sygnały sensoryczne” jest niejasne. Sensor to inaczej „czujnik” lub „receptor”. 
Światło u roślin jest sygnałem odbieranym przez wyspecjalizowane fotoreceptory, ale samo nie jest 
„sygnałem sensorycznym”.
16. Str. 48; lepiej brzmiącym tytułem podrozdziału 1.6.1 byłby: „Rozwój łodyg i liści oraz wzrost i 
pokrój roślin”.
17. Str. 56, 68 i 71; HY5, CHS, F3H, PIF3, DCMU, HFR1 - przykłady skrótów, które nie zostały 
wyjaśnione (rozwinięte) w „Spisie skrótów”.
18. Tabela 2 na str. 88 w sposób klarowny przedstawia wszystkie analizowane w pracy doktorskiej 
parametry fluorescencyjne. Jednak, jeśli w tabeli podaje się szczegółowe równania, które opisują 
poszczególne parametry, to wszystkie symbole, które występują w tych równaniach, powinny być 
objaśnione pod tabelą, np. Fo, Fo’, Fv, Fm. Fnf itd. Dobrym rozwiązaniem mogło być też zamieszczenie 
schematu krzywej indukcji fluorescencji chi a, która byłaby dodatkowym, poglądowym wyjaśnieniem 
pochodzenia mierzonych parametrów.
19. Str. 91; fragment: „[...] o następujących krokach: 2000, 1500, 1200, 800, 600, 400, 250, 100, 50, 25 i 0 m-2 
s-1 z czasem stabilizacji przy danym kroku na poziomie 120-200 s (min-max) [...]” nie jest najlepiej 
sformułowany pod względem językowym, ponadto błędnie napisana jest jednostka natężenia światła. 
Alternatywna wersja mogłaby brzmieć: „o następujących po sobie naświetlaniach światłem 2000, 1500, 
1200, 800, 600, 400, 250, 100, 50, 25 i 0 pmol-2 s-1 z czasem stabilizacji na danym etapie pomiaru na 
poziomie 120 -200 s (min- maks.)”.
20. Str. 92 (wers 8 od dołu); podano, że maksymalne stężenie CO2 wynosiło „2000 pmol mol-1”, choć 
z Ryc. 24 wynika, że stężenie to nie osiągnęło poziomu 1800 umol mol-1.
21. Na str. 95 (wers 13 - 14 od dołu) napisano, że „dodawano roztworu odczynnika ekstrakcyjnego 
(Sigma-Aldrich)”. Powinna być podana nazwa tego odczynnika.
22. Tabela 3; w opisie czwartej kolumny powinno być napisane „ilość całkowitego białka nakładana na 
studzienkę” lub „na żel”.
23. Na wykresach prezentowanych na Ryc. 6, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 brak jest na osi X i/lub Y 
zaznaczenia krótkich pionowych odcinków (podziałki), które wskazywałyby dokładną lokalizację 
zaznaczonych wartości liczbowych.
24. Tabela 5 na str. 130 w przedstawia parametry oszacowane na podstawie modelu dopasowania 
danych empirycznych do zależności Pn w funkcji natężenia światła. Sadzę, że podane w tabeli symbole, 
które opisują poszczególne wielkości (parametry), powinny być objaśnione pod tabelą, np. Icrb, LatRB, 
Rdrb itd.
25. Opis Ryc. 32; zamiast określenia: „przez pionowy profil blaszki liściowej”, lepiej użyć 
sformułowania „w przekroju poprzecznym liścia”. Ponadto, zamiast „absorbcji chlorofilu” powinno być 
„absorpcji przez chlorofil”.
26. „Literatura”, czyli ostatni rozdział dysertacji doktorskiej jest paradoksalnie najobszerniejszy, bo aż 
716 pozycji zacytowanej literatury mieści się na 71 stronach (prawie 27% całej pracy)! Sądzę, że można 
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było inaczej zredagować ten rozdział zmniejszając chociażby interlinię i czcionkę, co już ograniczyłoby 
jego rozmiary.

PODSUMOWANIE
Recenzowana rozprawa ma charakter dość nowatorski albowiem podejmuje temat rzadko badany, czyli 
rolę zielonej części widma światła fotosyntetycznie czynnego na aktywność fotosyntetyczną oraz 
powiązany z nią wzrost i rozwój roślin, a konkretnie pomidora zwyczajnego (S. lycopersicum). Do 
eksperymentów wykorzystano systemy oświetleniowe oparte o LEDy, które umożliwiają badania z 
wykorzystaniem monochromatycznego światła czerwonego, niebieskiego i zielonego. W wybranych 
wariantach eksperymentalnych światło czerwone było częściowo zastępowane promieniowaniem z 
zielonego zakresu widma światła fotosyntetycznie czynnego. Zatem, poziom nowości naukowej 
zawarty w przedłożonej pracy doktorskiej należy ocenić wysoko.
W moim przekonaniu najbardziej wartościowe wyniki uzyskane w pracy doktorskiej Pani mgr 
Magdaleny Trojak, to wykazanie, że wzbogacenie światłem zielonym widma uprawowego, które 
zawiera już światło czerwone i niebieskie, pozytywnie wpływa na wydajność fotosyntezy, choć 
niekoniecznie w spektakularny sposób oddziałuje na wzrost i rozwój pomidora. Wyjaśnienie 
mechanizmu działania światła zielonego na metabolizm fotosyntetyczny roślin wymaga dalszych badań, 
bo otrzymane przez Doktorantkę wyniki wskazują, że odziaływanie to manifestuje się na wielu 
poziomach organizacji organizmu roślinnego i angażuje wiele szlaków metabolicznych, niekoniecznie 
bezpośrednio związanych z fotosyntezą.
Szczególne uznanie budzi metodologia przeprowadzonych badań, która wymagała zastosowania 
szerokiego wachlarza technik badawczych, takich jak: pomiary fluorescencji chlorofilu a z PSU, 
pomiary wymiany gazowej czy zastosowanie tzw. techniki western biot do określenia poziomu 
wybranych białek w liściach 5. lycopersicum, co czyni przedstawioną dysertację bardzo wszechstronną. 
Należy podkreślić, że Doktorantka wykonała ogromną pracę, zarówno eksperymentalną jak i 
interpretacyjną, przy analizie i dyskusji wyników. Świadczy o tym także ponad 700 pozycji 
literaturowych zacytowanych w rozprawie. W rezultacie wyciągnęła poprawne i ciekawe wnioski. 
Ponadto, chciałbym dodać, że Doktorantka jest współautorką kilku publikacji eksperymentalnych, które 
ukazały się w anglojęzycznym internetowym czasopiśmie „World Scientific News” 
(www.worldscientificnews.com) i są indeksowane w wyszukiwarce internetowej „Google Scholar”.
Szereg zawartych w recenzji uwag krytycznych ma charakter dyskusyjny i nie umniejsza wartości 
merytorycznej pracy doktorskiej, którą oceniam bardzo wysoko. Ponadto, mogą one zostać 
wykorzystane w przygotowaniu manuskryptu do publikacji w renomowanym czasopiśmie z zakresu 
biologii eksperymentalnej roślin, które jest indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR).
W związku z powyższym stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji praca spełnia wszystkie 
wymagania stawiane pracom doktorskim i w związku z tym zwracam się do Rady Naukowej 
Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o dopuszczenie Pani mgr 
Magdaleny Trojak do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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