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Owady szkodniki stanowią poważny problem zarówno z punktu widzenia gospodarki, 

jak i zdrowia ludzi, zwierząt czy roślin. Z tych względów konieczne jest ograniczanie i 

kontrolowanie populacji gatunków takich owadów. Biorąc pod uwagę szereg niepożądanych 

działań chemicznych insektycydów, ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i 

równowagę biologiczną, wykorzystanie bioinsektycydów jest zdecydowanie lepszą 

alternatywą. Wśród stosowanych już bioinsektycydów znajdują się preparaty opracowane na 

bazie grzybów entomopatogennych, zarówno z klasy Deuteromycetes, jak i Zygomycetes. 

Zazwyczaj zawierają one żywe komórki grzybów owadobójczych o szerokim spektrum 

działania i niskiej specyficzności wobec żywiciela, co niesie zagrożenia związane z 

niekontrolowanym ograniczaniem populacji gatunków owadów pożytecznych. Toteż 

wykorzystanie do tych celów grzybów o znacznej selektywności wobec żywiciela, przy 

jednoczesnej wysokiej zdolności porażania owadów zasługuje na szczególną uwagę. Do 

takich grzybów można zaliczyć przedstawicieli owadomorków (Entomophthorales) z klasy 

Zygomycetes, m.in. Conidiobolus coronatus. Niemniej jednak należy pamiętać, że 

wprowadzenie do danego ekosystemu dodatkowych ilości żywych komórek określonego 

grzyba również pociąga za sobą ryzyko zachwiania równowagi biologicznej. Stąd też, w pełni 

uzasadnione są badania interakcji zachodzących między grzybem a jego gospodarzem, które 

pozwalają wyjaśnić mechanizm porażania organizmu żywiciela przez pasożyta oraz poznać 

reakcje odpornościowe owada uruchamiane w odpowiedzi na infekcję. Ponadto, określenie 

roli poszczególnych metabolitów grzybów entomopatogennych istotnych w procesie 

porażania owadów szkodników czy wektorów groźnych patogenów stanowi podstawę 

dalszych badań nad możliwością wykorzystania takich metabolitów, które byłyby bezpieczne 

dla innych organizmów w danym ekosystemie. Badania prowadzone konsekwentnie od lat 

przez zespół Prof. dr hab. Mieczysławy Boguś nad grzybem C. coronatus, jego metabolitami 
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oraz interakcjami z organizmem owadzim stanowią bardzo ważny wkład do naszej wiedzy w 

tym zakresie. Zagadnień tych dotyczy również przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska.  

Recenzowana praca ma układ typowy dla rozpraw doktorskich, liczy ogółem 169 stron 

zawierających 9 rozdziałów, spis literatury (203 pozycje), wykaz skrótów, a także 

streszczenia w języku polskim i angielskim. W pracy zamieszczono 54 ryciny i 8 tabel.  

We Wstępie Doktorantka scharakteryzowała procesy odpowiedzi immunologicznej 

owadów oraz opisała przebieg infekcji grzybowej u owadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem potencjału owadobójczego C. coronatus. Ponadto, przedstawiła przyczyny i 

skutki stresu oksydacyjnego, a także typy regulowanej śmierci komórkowej. Zagadnienia 

poruszone we Wstępie zaprezentowano w sposób świadczący o bardzo dobrej znajomości 

literatury w zakresie podejmowanych badań. Cele pracy zostały wyraźnie określone. Rozdział 

Materiały i Metody (26 stron) zawiera szczegółowe opisy większości procedur. W niektórych 

opisach, moim zdaniem, brakuje istotnych informacji, które zastąpiono frazą „…postępując 

zgodnie z dołączoną instrukcją” (str. 61, 62) czy „…postępowano wg protokołu, zgodnie z 

procedurą do oznaczeń MDA oraz HAE” (str. 63). Takie sformułowania stosowane są 

niekiedy w artykułach naukowych, jednakże w rozprawie doktorskiej powinny znaleźć się 

konkretne opisy zastosowanych procedur. W przypadku oznaczeń enzymatycznych nie 

podano definicji jednostki aktywności enzymatycznej.  

Realizując część doświadczalną pracy Doktorantka w pierwszym etapie przebadała 

wpływ zakażenia grzybem C. coronatus na przeżywalność larw i imagines komarów Aedes 

aegypti oraz nimf i osobników dorosłych kleszczy Ixodes ricinus, uzupełniając w ten sposób 

dane o wrażliwości stawonogów na infekcję grzybem C. coronatus zgromadzone wcześniej 

przez zespół Prof. dr hab. Mieczysławy Boguś. W kolejnym etapie badań Doktorantka 

przetestowała aktywność owadobójczą 77 zidentyfikowanych uprzednio metabolitów 

wytwarzanych przez C. coronatus wobec dwóch gatunków much, Calliphora vicina i 

Calliphora vomitoria. Spośród tych metabolitów do dalszych badań wytypowano alkohol 

benzylowy i dodekanol. Początkowo przebadano wpływ obu związków na przeżywalność 

wybranych gatunków owadów należących do różnych rzędów: Galleria mellonella 

(Lepidoptera), C. vicina, C. womitoria, A. aegypti (Diptera), Blatta orientalis (Blattodea) oraz 

kleszczy I. ricinus reprezentujących gromadę pajęczaków. Do kolejnego etapu badań 

wybrano G. mellonella i C. vicina, odpowiednio, gatunek wrażliwy i niewrażliwy na 

zakażenie C. coronatus. Przeanalizowano wpływ obu związków podanych topikalnie na 

integralność struktur wewnętrznych, profil wolnych kwasów tłuszczowych kutikuli i 

właściwości hemocytów izolowanych z hemolimfy. Ponadto, przebadano ich wpływ na 
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hemocyty i komórki linii Sf9 w hodowlach prowadzonych in vitro. Dokonano obserwacji 

mikroskopowych zmian morfologicznych komórek, a stosując komercyjnie dostępne zestawy 

do wykrywania apoptozy podjęto próbę określenia rodzaju śmierci tych komórek. W celu 

oceny poziomu stresu oksydacyjnego, w hemocytach i komórkach Sf9 poddanych działaniu 

alkoholu benzylowego i dodekanolu przebadano poziom aktywności peroksydazy 

glutationowej, reduktazy glutationowej i poziom peroksydacji lipidów. Analogiczne testy 

przeprowadzono dla hemocytów izolowanych z owadów zakażonych C. coronatus. 

W pracy Doktorantka wykazała zależny od gatunku wpływ alkoholu benzylowego i 

dodekanolu na przeżywalność i czas trwania stadiów rozwojowych badanych owadów. 

Ponadto, wykazała jakościowe i ilościowe zmiany w profilu kutykularnych wolnych kwasów 

tłuszczowych zachodzące u G. mellonella i C. vicina po ekspozycji na działanie obu 

związków. Wyniki te zasługują na szczególne podkreślenie, gdyż ich uzyskanie wymagało 

przeprowadzenia wielu czasochłonnych analiz. Badane związki wykazywały szkodliwe 

działanie wobec hemocytów owadów (proces nekrozy). Doktorantka stwierdziła również, że 

oba metabolity wywołują stres oksydacyjny u G. mellonella, podobnie jak infekcja grzybem. 

Uzyskane wyniki wskazują, że alkohol benzylowy i dodekanol, jako metabolity C. coronatus, 

mogą uczestniczyć w procesie porażania wrażliwych owadów poprzez uszkadzanie struktury 

(i prawdopodobnie funkcji) ciała tłuszczowego, indukowanie śmierci hemocytów oraz 

obniżanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Zagadnienia te zostały przeanalizowane 

przez Doktorantkę w dobrze napisanej, liczącej 17 stron Dyskusji. Uważam, że cele 

postawione w pracy zostały w pełni zrealizowane, a wyniki dobrze udokumentowane. 

 

W tym miejscu proszę Doktorantkę o wyjaśnienie, czy odniesienie się do następujących 

kwestii: 

- Z jakiego źródła pochodziły alkohol benzylowy i dodekanol stosowane w pracy? 

- Rozdział Wyniki zaczyna się dość nietypowo podrozdziałem zatytułowanym „Wstęp do 

wyników” - proszę o uzasadnienie takiego ujęcia części wyników (str. 67). 

- W opisie metody (5.3.2, str. 49) podano, że larwy G. mellonella obserwowano do czasu 

przeobrażenia, natomiast w wynikach przedstawiono tylko czas do 48 godzin po podaniu 

owadom badanych związków (str. 79). Autorka stwierdza, że „…owady… nie były w dobrej 

kondycji (mniejsza ruchliwość, zmiana zabarwienia kutikuli, widoczne niewielkie czarne 

plamki po podaniu alkoholu benzylowego)” (str. 80). Dodatkowo, w obrazie histologicznym 

obserwowano rozpad ciała tłuszczowego. Czy może to wskazywać, że w późniejszych 

czasach owady umierały? 
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- Wyniki, str. 80-87 (6.4.1, 6.4.2) – Czy w przedstawionych tu badaniach wykonano kontrolę 

pozytywną, czyli skrawki traktowane np. DNAzą I, w celu uzyskania obrazu faktycznie 

wskazującego na proces apoptozy? Bez takiego obrazu kontrolnego interpretacja wyników 

jest trudna. Opis wyników (str. 81) nie odpowiada oznaczeniom na Ryc. 20. 

- Wyniki (6.4.4, 6.4.5) – Porównania ilościowe zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w 

badanych grupach byłyby zdecydowanie bardziej czytelne gdyby podano krotność względem 

odpowiedniej kontroli zamiast podawania tych wyników w % (np. wzrost o 952%, o 25721%, 

itp.). 

- Wyniki (str. 91, 100) – Proszę o uściślenie, co oznacza stwierdzenie: „wpływ czynnika…” 

„brak wpływu czynnika…” w odniesieniu do analizy statystycznej wyników? O jaki czynnik 

chodzi, o rozpuszczalnik czy badany metabolit? Jakie grupy kontrolne (owady niczym nie 

traktowane, czy owady traktowane rozpuszczalnikiem) Autorka miała na myśli (str. 91)? 

- Autorka stwierdza, że nie zaobserwowano procesu apoptozy hemocytów po podaniu 

alkoholu benzylowego i dodekanolu (Wyniki, str. 117), a w Dyskusji (str. 138) i 

Podsumowaniu (str. 146) jednoznacznie podkreśla, że hemocyty umierają na drodze nekrozy. 

Analizy hemocytów były wykonywane 24h od ekspozycji na badane związki, czego skutkiem 

mogła być obserwacja efektów końcowych śmierci komórek (nekroza wtórna), a objawy 

typowe dla apoptozy mogły pozostać niezauważone. Czy wykonano jakieś inne testy w celu 

potwierdzenia tych wyników? 

- W pełni zgadzam się z Autorką, że właściwa identyfikacja i klasyfikacja hemocytów 

owadów nastręcza wiele trudności. Jednakże, mam wątpliwości co do zamiennego stosowania 

nazwy enocyty (oenocyty, ang. oenocytes) i enocytoidy (oenocytoidy, ang. oenocytoids) dla 

określenia jednego z typów hemocytów. Są to dwa różne rodzaje komórek, z których tylko 

enocytoidy to hemocyty. Enocyty nie są zaliczane do komórek hemolimfy. Zazwyczaj 

lokalizowane są w rejonie komórek naskórka i m.in. współdziałają z ciałem tłuszczowym w 

gospodarce zasobami lipidów. 

- Oba stosowane w pracy związki, alkohol benzylowy i dodekanol, są dopuszczone do 

stosowania jako dodatki do żywności, czyli w domyśle są bezpieczne dla ludzi. Czy Autorka 

mogłaby się odnieść do tego w świetle swoich wyników uzyskanych w doświadczeniach na 

hemocytach, komórkach linii Sf9 i obserwacji ciała tłuszczowego? 

 

W trakcie analizy rozprawy doktorskiej zauważyłam też pewne niedociągnięcia, które nie 

wpływają na ocenę merytoryczną całości pracy, ale z obowiązku recenzenta niektóre z nich 

wymieniam: 
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