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1. Dane personalne 
 
Imię i nazwisko:  Katarzyna Piórkowska 

Nazwisko panieńskie:   Walinowicz 

Data urodzenia:  11.03.1980 

Miejsce urodzenia: Myślenice 

 

Miejsce pracy:  Instytut Zootechniki PIB 

ul. Sarego 2 

31-047 Kraków 

 

Dane kontaktowe: Instytut Zootechniki PIB 

ul. Krakowska 1 

32-083 Balice 

Tel.  666 081 316 

e-mail: katarzyna.piorkowska@izoo.krakow.pl 

 
 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 
oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 
 
28.06.2004  Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Międzywydziałowy kierunek Biotechnologia, mgr inż. Biotechnologii 

stosowanej (specjalność biotechnologia roślin), praca magisterska pt. 

Analiza ekspresji sekwencji mitochondrialnego DNA wykazującej 

związek z cytoplazmatyczną męską sterylnością u cebuli (Allium cepa L.) 

promotor: dr hab. Marek Szklarczyk 

 

24.11.2010  Instytut Zootechniki w Krakowie, stopień doktora nauk rolniczych – z 

wyróżnieniem praca doktorska pt. „Charakterystyka genu anhydrozy 

węglanowej III (CA3) pod kątem hipertrofii mięśniowej u świń” 

promotor: prof. dr hab. Marian Różycki 
 
 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 
 

 Od 01.02.2006 - 03.2011 biotechnolog w Dziale Genetyki i Hodowli Zwierząt Instytutu Zootechniki 

w Krakowie 

 

03.2011 – 2013  adiunkt w Laboratorium Genomiki, Instytutu Zootechniki w Krakowie 

 

2013- 2017-10-31 adiunkt w Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytutu 

Zootechniki w Krakowie 

 

2017-11-01 -  adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Zwierząt, Instytutu 

Zootechniki w Krakowie 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

 
Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 ze zm.) jest jednotematyczny cykl publikacji naukowych pt. „Ocena możliwości 

wykorzystywania różnych metod analitycznych w typowaniu markerów selekcyjnych 

i genów kandydujących dla cech jakości mięsa”. 

 
Publikacje wchodzące w skład rozprawy habilitacyjnej: 

H1. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Zygmunt K., Tyra M. (2014). Association of a new 
mobile element in predicted promoter region of ATP-binding cassette transporter 12 gene 
(ABCA12) with pig production traits. Livestock Science, 168, 38-44 (IF=1,171; MNiSW=35, 
cytowania:  4) 

Indywidualny wkład (65%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, planowanie doświadczeń, analiza i 
typowanie zwierząt do badań, wykonanie analiz genetycznych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników, 
sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 
 

H2. Piórkowska K., Żukowski K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka‐Molik K., Gurgul A. (2016). 
Genome‐wide RNA‐Seq analysis of breast muscles of two broiler chicken groups differing in 
shear force.  Animal Genetics 47 (1), 68-80 (IF=1,815; MNiSW=30, cytowania:  8) 

Indywidualny wkład (70%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, planowanie doświadczeń, analiza i 
typowanie zwierząt do badań, wykonanie analiz genetycznych, przeprowadzanie analiz statystycznych na 
podstawie zgromadzonych danych użytkowych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników, sformułowanie 
wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

 

H3. Piórkowska K., Żukowski K., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Tyra M. (2017). Transcript variants of 
a region on SSC15 rich in QTLs associated with meat quality in pigs. Annals of Animal Science 17 
(3), 703-715 (IF=0,682; MNiSW=20, cytowania: 1) 

Indywidualny wkład (70%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, wiodący udział w planowaniu 
doświadczeń, analiza, wykonanie analiz genetycznych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników,  
sformułowanie wniosków, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu. 
 

H4. Piórkowska K., Tyra M., Ropka-Molik K., Podbielska A. (2017). Evolution of peroxisomal trans-2-
enoyl-CoA reductase (PECR) as candidate gene for meat quality. Livestock Science 201, 85-91 
(IF=1,553; MNiSW=35, cytowania: 1) 

Indywidualny wkład (75%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, planowanie doświadczeń, analiza i 
typowanie zwierząt do badań, gromadzenie danych użytkowych,  przeprowadzanie analiz statystycznych, 
wiodący udział w analizie uzyskanych wyników,  sformułowanie wniosków, przygotowanie manuskryptu. 

 

H5. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M., Gurgul A. (2018). A comprehensive 
transcriptome analysis of skeletal muscles in two Polish pig breeds differing in fat and meat 
quality traits. Genetics and Molecular Biology  doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2016-0101  
(IF=1,440; MNiSW=15) 

Indywidualny wkład (70%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, wiodący udział w planowaniu 
doświadczeń, analiza i typowanie zwierząt do badań, przeprowadzenie analiz molekularnych,  przeprowadzenie 
analiz funkcjonalnych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników,  sformułowanie wniosków, wiodący udział 
w przygotowaniu manuskryptu. 
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H6. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2018). Detection of genetic variants 
between different Polish Landrace and Puławska pigs by means of RNA-seq analysis Animal 
Genetics doi: 10.1111/AGE.12654  (IF=1,973; MNiSW=40) 

Indywidualny wkład (70%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, wiodący udział w planowaniu  
doświadczeń, analiza, wykonanie analiz genetycznych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników,  
sformułowanie wniosków, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu. 

H7. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2018). Deep sequencing of a QTL-rich 
region spanning 128-136Mbp of pig chromosome 15 Gene 647, 268–275 (IF=2,266; MNiSW=20) 

Indywidualny wkład (70%): pomysłodawca koncepcji przeprowadzenia badań, wiodący udział w planowaniu  
doświadczeń, analiza, wykonanie analiz genetycznych, wiodący udział w analizie uzyskanych wyników,  
sformułowanie wniosków, wiodący udział w przygotowaniu manuskryptu. 

 

 

Łączna wartość punktowa MNiSW powyższych publikacji wynosi 195 punktów wg ostatnich 

zarejestrowanych kryteriów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z rokiem wydania 

publikacji (dla pozycji H3;H4; H5; H6; H7 punkty policzono zgonie z ujednoliconą listą za rok 2013-

2016). 
 

Sumaryczny Impact Factor publikacji wg listy Journal Citation Reports  (JCR) wynosi 10,9 (ze względu 

na brak danych dotyczących wartości Impact Factor za rok 2017 i 2018 dla pozycji H3, H4, H5, H6 i H7 

podano średni IF za ostatnie 5 lat (2013–2016). 

 

Numer orcid:  https://orcid.org/0000-0002-4368-9624 

Researcher ID: M-8646-2015 

 

 

 

 

Oświadczenia współautorów wyżej wymienionych prac wraz z określeniem ich indywidualnego 

wkładu stanowi załącznik nr 7. 
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OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 
 

Przez dziesięciolecia prace hodowlane prowadzone u trzody chlewnej miały na celu 

uzyskanie wysokiej mięsności. Było to ważne zarówno dla indywidualnych klientów, jak i dla 

zakładów przetwórczych, ponieważ wysoki udział mięsa w tuszy stanowił gwarancję niskiej 

ceny produktu. Taki rodzaj selekcji nie brał jednak pod uwagę aspektów jakości mięsa (Tyra i 

Żak, 2013); ponadto doprowadził do istotnego spadku zawartości tłuszczu okrywowego oraz 

niestety także tłuszczu śródmięśniowego (IMF), pomimo że źródła literaturowe donoszą o innym 

uwarunkowaniu genetycznym tych cech (Pena i in., 2016, https://www.animalgenome.org/cgi-

bin/QTLdb/SS/index). Tłuszcz śródmięśniowy uważany jest za główny wyznacznik smaku. Aby 

zachować wysoką jakość wieprzowiny, poziom tego tłuszczu powinien mieścić się w granicach  

2-3 % (Wood i in. 1998), co związane jest z jego wpływem nie tylko na walory smakowe i 

zapachowe, ale także na parametry tekstury mięsa czyli jego twardość, kruchość, gumowatość i 

soczystość (Wojtysiak i Połtowicz, 2014). Ponadto, wyższa zawartość IMF wpływa na większą 

zdolność zatrzymywania wody w mięsie, co przekłada się na niższy wyciek po uboju i mniejsze 

straty termiczne (Essen-Gustavsson i in. 1994). 

Podobny problem z niską jakością mięsa występuje u kurcząt rzeźnych. Spowodowane to 

jest prowadzoną uprzednio selekcją w kierunku uzyskania maksymalnego przyrostu masy 

mięśni w możliwie najkrótszym czasie (Doktor, 2007), wysokiego procentu mięsności oraz 

niskiej zawartości tłuszczu podskórnego w tuszkach brojlerów. Konsekwencją owej selekcji był 

spadek soczystości mięsa drobiowego oraz pogorszenie parametrów związanych z  jego teksturą, 

a także wystąpienie licznych wad mięsa jak np. choroba zielonych mięśni. Wada ta jest wywołana 

miopatią głębokiego mięśnia piersiowego i jej częstotliwość występowania istotnie wzrosła w 

wyniku selekcji w kierunku zwiększenia procentowego udziału mięsa piersiowego w tuszkach 

kurcząt (Kijowski i Krupińska, 2013). Z kolei badania przeprowadzone przez zespół Milczarek 

i in. (2015) wskazują na duże różnice w jakości mięsa drobiowego pomiędzy linią kurcząt wolno 

rosnących JA 957, a linią szybkorosnących brojlerów Ross308. Mięsnie piersiowe kurcząt linii 

Ross 308 charakteryzowały się ciemniejszą barwą mięsa, w tym wyższym stopniem zażółcenia i 

niższym nasyceniem barwą czerwoną, znacznie gorszą wodochłonnością oraz wyższą 

zawartością tłuszczu surowego.   

Mięso drobiowe ze względu na jego wartość odżywczą, dietetyczną oraz dobrą relację ceny 

w odniesieniu do mięsa innych gatunków zwierząt gospodarskich, cieszyło się zawsze dużym 

zainteresowaniem. Jednak w dobie coraz bogatszego społeczeństwa, konsumenci zaczynają 

poszukiwać produktów o wysokiej jakości bez względu na cenę. Dlatego też poprawa walorów 

sensorycznych oraz produkcyjnych mięsa zarówno wieprzowego, jak i drobiowego, stała się 

priorytetem, a poszukiwanie markerów genetycznych dla cech jakości mięsa wydaje się być 

wysoko uzasadnione. Niestety, metoda oceny wartości hodowlanej tylko w oparciu o ocenę 

fenotypu, którą stosuje się w tradycyjnej hodowli już od dziesięcioleci, wydaje się być 

niewystarczająca, ponieważ prowadzi do zbyt wolnego postępu hodowlanego, gdyż ocenie 

podlega fenotyp osobników dojrzałych somatycznie, co wydłuża w czasie całą procedurę 

(Nowachowicz, 2004). Z kolei wykorzystanie markerów genetycznych w selekcji mogłoby 

usprawnić cały proces, gdyż taka ocena wykonywana jest u młodych osobników przewidując ich 

potencjał i usuwając osobniki posiadające niekorzystne allele. Taka metoda wykorzystująca 

markery genetyczne w selekcji została określana mianem MAS (Markers Associated Selection) 

(Charon i Świtoński, 2004). 

Możliwości identyfikacji markerów molekularnych znacznie wzrosły wraz z utworzeniem i 

upublicznieniem w genetycznych bazach danych informacji dotyczących sekwencji genomów 

https://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/SS/index
https://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/SS/index
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poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Wcześniej dostępne były jedynie sekwencje 

lub fragmenty wybranych genów, często tylko w postaci mRNA. Genom kury został 

zsekwencjonowany w 2004 roku (Hillier i in., 2005), natomiast  genom świni w ostatecznej 

wersji został złożony w publicznej bazie w 2011 r. (http://www.animalgenome.org/pig 

/genome/) (Groenen i in., 2012). W 2017 roku w oparciu o kompleksową analizę danych 

uzyskanych metodami sekwencjonowania RNA (RNA-seq), BioPac (metoda umożliwiająca 

sekwencjonowanie długich fragmentów DNA w technologii NGS) oraz informacje o białkach, 

przygotowano i złożono nową wersję genomu świni (wersja 11.1), która zawiera informacje o 

ponad 45000 traskryptów, gdzie poprzednia odsłona tego genomu wskazywała na obecność 

tylko 22000 transkryptów. Taki sam projekt przygotowywany jest dla gatunku kura domowa 

(Gallus Gallus), którego wyniki zostaną upublicznione prawdopodobnie w 2018 roku, a bazy 

genetyczne będą wzbogacone o nową wersję genomu dla tego gatunku.  

  Opracowywanie markerów genetycznych stanowi duże wyzwanie, ponieważ uchwycenie 

pojedynczej mutacji, która wywoływałaby silny efekt fenotypowy, jest niezwykle rzadkie. 

Większość cech produkcyjnych zwierząt gospodarskich ma charakter ilościowy, ponieważ 

warunkowane są przez wiele genów wzajemnie ze sobą współpracujących. Obecnie dostępne 

metod analitycznych z zakresu biologii molekularnej umożliwiają identyfikację całych takich 

paneli potencjalnych markerów selekcyjnych. 

Przez wiele lat kryterium wyboru metody i narzędzi analitycznych w badaniach mających na 

celu poszukiwanie markerów genetycznych dla cech produkcyjnych zwierząt gospodarskich, 

była funkcja biologiczna białka, z którym marker genetyczny był związany. Przykładem tutaj jest 

miostatyna, kodowana przez gen MSTN, która wydzielana jest przez miocyty i działa na komórki 

mięśniowe hamując proces miogenezy, w tym wzrost i różnicowanie się komórek. Zaburzenie 

prawidłowej funkcji tego białka poprzez wystąpienie mutacji przyczynowej w obrębie genu 

MSTN powoduje hipertrofię mięśniową (Kambadur i in., 1997). Takie mutacje zostały 

zidentyfikowane u bydła mięsnego ras Belgian Blue i Piedmontese (McPherron i in., 1997), 

chartów wyścigowych (Mosher i in., 2007) i owiec (Boman i in., 2010). U trzody chlewnej także 

podejrzewano, że podwójne umięśnienie u rasy Pietrain jest warunkowane przez mutacje w 

genie miostatyny, jednak prowadzone badania nie przedstawiły na to dowodów (Cieślak i in., 

2003).  

U trzody chlewnej zidentyfikowano natomiast inną ważną mutację w genie receptora 

ryjanodyny 1 (RYR1), która wywołuje bardzo silny efekt fenotypowy dotyczący licznych cech, w 

tym zawartości mięsa w tuszy, a także jest związana z występowaniem wady mięsa PSE (pale, 

soft, exudative – mięso blade, miękkie, o dużym wycieku) (Fujii i in., 1991). Zaburzenie 

prawidłowego działania receptora ryjanodyny 1 wiąże się z nadmiernym uwalnianiem jonów 

wapnia z siateczki śródplazmatycznej (Bellinger i in., 2008), co wpływa wysoce istotnie na 

cechy produkcyjne trzody chlewnej. Dlatego też gen RYR1 przypisany został jako jedyny 

dotychczas do grupy genów głównych u tego gatunku. Dalsze, szeroko prowadzone badania 

prawdopodobnie w niedługim czasie pozwolą rozszerzyć tą grupę o kilka nowych genów jak 

IGF2 (Van Laere i in., 2003), MC4R (Kim i in., 2000) czy PRKAG3 (Milan i in., 2000).  

U kurcząt brojlerów wiele genów badano pod kątem ich wpływu na jakość mięsa, w tym 

związane z procesem apoptotycznym i tenderyzacją mięsa, takie jak geny kalpain (Piórkowska i 

in. 2015) i kalpastatyny (Hu i in., 2011). Z kolei, Liu i in., 2013 rekomendowali kilka genów jako 

kandydujące dla cech jakości mięsa kurcząt szybkorosnących jak CCK i TOLLIP dla IMF i GALNT1, 

PCDH19, SPP2 i DIAPH1 dla poziomu pH. Niemniej jednak, nie wytypowano jak dotąd dla tego 

gatunku żadnego genu głównego związanego z cechami produkcyjnymi.  

Cechy ilościowe warunkowane są przez wiele genów jednocześnie, co zostało wcześniej 

nadmienione. Pojedyncze mutacje związane z genami kodującymi białka, zaangażowanymi w 

http://www.animalgenome.org/pig/genome/
http://www.animalgenome.org/pig/genome/
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szklaki metaboliczne kształtujące fenotyp, wywołują jedynie niewielki wpływ na daną cechę 

użytkową. Informacje na temat nawet tych niewielkich wpływów można wykorzystać przy 

opracowywaniu metod, które są w stanie oznaczyć setki tysięcy markerów genetycznych 

jednocześnie i na ich podstawie przewidywać potencjalną wartość hodowlaną, co bardzo dobrze 

funkcjonuje aktualnie u bydła mlecznego (Strabel, 2017). Natomiast u trzody chlewnej, 

opracowanie takiej  metody w oparciu o testowanie tak dużej ilości loci markerowych wydaje się 

być nierentowne, ze względu na dużo niższą cenę osobników rozpłodowych, a także na niską 

skuteczność zapładniania mrożonym nasieniem knura (Jaroszewska, 2011). W tym przypadku 

opracowanie mikromacierzy o dużo mniejszej gęstości lub wykorzystanie technologii 

OpenArray®, identyfikujących loci markerowe mające udowodniony wpływ na cechy 

produkcyjne świń, których koszt byłby z tego względu niższy w porównaniu do chipów 

wykorzystywanych u bydła mlecznego (BovinSNP50), mogłoby przynieść wymierne efekty 

ekonomiczne dla hodowli świń. 

 

Analiza genów zlokalizowanych w regionie chromosomowym bogatym w loci cech ilościowych 

(QTLs) 

 

Prowadzone badania w ramach omawianego cyklu publikacji miały na celu ocenić 

użyteczność różnych metod analitycznych w typowaniu markerów i genów kandydujących dla 

jakości wieprzowiny (H1, H3, H4, H5, H6 i H7) oraz mięsa kurcząt brojlerów (H2), które 

mogłyby stać się alternatywą dla często kosztownych oznaczeń, ale także mogłyby pomóc w 

ulepszeniu opracowanych już metod. Pierwsze zagadnienie, które poruszone zostało w dwóch 

publikacjach z prezentowanego cyklu, dotyczy identyfikacji potencjalnych markerów 

genetycznych dla cech jakości mięsa w regionie chromosomowym bogatym w loci cech 

ilościowych (H1 i H4). W ramach omawianych publikacji analizie poddane zostały dwa geny 

ABCA12 i PECR, zlokalizowane w regionie chromosomu 15:127000000-135000000 (wg wersji 

genomu 10.2 SusScrofa) świń, który jest wysoce bogaty w loci cech ilościowych związanych z 

jakością mięsa wieprzowego, m. in. z żółtym odcieniem, barwą czerwoną, pH (Zhang i in., 2015), 

jędrnością (Choi i in., 2011), siłą cięcia (Cho i in., 2015), kruchością, utratą wody (Thomsen i 

in., 2004) oraz utratą wody podczas obróbki cieplnej (Rohrer i in., 2006). Prowadzone badania 

były finansowane w ramach działalności statutowej Instytutu Zootechniki Państwowego 

Instytutu Badawczego (IZOO-PIB). Badane geny zostały wybrane w oparciu o analizę 

funkcjonalną i ich potencjalny wpływ na warunkowanie cech związanych głównie z jakością 

mięsa wieprzowego. Jako pierwszy analizie poddany został gen ABCA12, który koduje białko 

związane z błoną komórkową, należące do nadrodziny białek wiążących kasetę ATP (ATP-

Binding Cassette Transporters). Dokładne działanie tego białka nie jest znane, ale podejrzewa się, 

że odgrywa ważną rolę w transporcie lipidów przez błonę komórkową, czym może wpływać na 

metabolizm tłuszczów (Thomas i in., 2008). Według poprzedniej wersji genomu trzody 

chlewnej (10.2 SusScrofa) gen ABCA12 był zlokalizowany na chromosomie 15 w pozycji 

129788302-129879763, złożony z 4 egzonów i posiadał jeden wariant składania. W badaniach 

opisanych w ramach cyklu przeanalizowano regiony strukturalne i regulatorowe genu ABCA12 

pod kątem występowania potencjalnych markerów selekcyjnych (H1). Do identyfikacji mutacji w 

tym genie wykorzystano metodę przesiewową, opierającą się o analizę krzywych topnienia o 

wysokiej rozdzielczości (HRM) oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. W regionie 

promotorowym genu ABCA12 zidentyfikowano dużą insercję liczącą 425 pz, która wykazywała 

cechy elementu ruchomego, ponieważ zbudowana była z 246-cio nukleotydowej sekwencji 

opisanej wcześniej przez Liu i in (2009) jako element SINE oraz kompleksu dwóch sekwencji 

mikrosatelitarnych (AGC)28 i (AAC)24. Analiza in silico  (MatInspector) wykazała, że obecność 
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zidentyfikowanej insercji wpływa potencjalnie na wiązanie ponad 70-ciu czynników 

transkrypcyjnych oraz wprowadza dodatkową ramkę odczytu (Open Reading Frame). Do 

genotypowania mutacji w genie ABCA12 wykorzystano reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) i 

wyznaczono jej frekwencję dla populacji loszek pochodzących z czterech ras świń 

wykorzystywanych jako komponenty rodzicielskie w polskiej hodowli (polska biała zwisłoucha -

PBZ, wielka biała polska - WBP, Duroc i Pietrain) oraz jednej rasy zachowawczej (Puławska). 

Badane rasy istotnie różniły się pod kątem wielu cech fenotypowych, takich jak procentowy 

udział mięsa w tuszy, poziom otłuszczenia, cechy tuczne oraz cechy związane z jakością mięsa 

(Tyra i Żak, 2013, Piórkowska i in., 2012). U rasy Duroc zidentyfikowano dodatkową wersję 

insercji, która składała się z sekwencji SINE oraz pojedynczej sekwencji mikrosatelitarnej 

(AAC)10. Obie zidentyfikowane wersje mutacji zostały zdeponowane w bazie GenBank (NCBI) 

pod numerami akcesyjnymi KF938481 i KF938480.  

Najwyższą frekwencję zmutowanego allelu, posiadającego pierwszą lub drugą wersję 

insercji, obserwowano w rasie Duroc (23,3%). Z kolei w rasie Puławska zidentyfikowana mutacja 

występowała z frekwencją zaledwie 0,6%. Analiza pozycji genu ABCA12 w bazie pigQTL 

pozwoliła ustalić, że jest on zlokalizowany w regionie, dla którego wyznaczono QTLs dla 

grubości słoniny (QTL:3976), pH (QTL:4330), kruchości mięsa (QTL:38113), procentowego 

udziału mięsa chudego w tuszy (QTL:3915), ilości włókien mięśniowych (QTL:2829), koloru 

mięsa (QTL:4040, QTL:237, QTL:2961), wycieku wody z mięsa (QTL:3081), średnich przyrostów 

dziennych (QTL:16857) oraz soczystości (QTL:21412). W ramach prowadzonych badań analiza 

asocjacyjna wykazała, że obserwowany efekt mutacji w genie ABCA12 jest silnie zależny od  

czynnika rasy. W rasie Duroc obserwowano istotny wpływ na liczne cechy fenotypowe. Osobniki 

posiadające oba zmutowane allele charakteryzowały się jaśniejszą barwą mięsa o wyższym 

nasyceniu barwą czerwoną, niższym zażółceniu i niższym wycieku pod wpływem nacisku, 

lepszym wykorzystaniem paszy, o 20% cieńszą słoniną, ale także niestety aż o 30% niższym 

poziomem IMF. Dla pozostałych ras obserwowane były tylko trendy, prawdopodobnie ze 

względu na mało liczne grupy badane. Niemniej jednak, obserwowany efekt badanej mutacji w 

genie ABCA12 można wykorzystać przy selekcji w kierunku uzyskania wieprzowiny o lepszych 

walorach estetycznych oraz charakteryzującej się niższym wyciekiem. Ponadto przedstawione 

badania nie potwierdziły prezentowanych wcześniej założeń, związanych z zależnościami 

pomiędzy poziomem IMF a wodochłonnością (Essen-Gustavsson i in., 1994), ponieważ loszki 

prezentujące niższy poziom IMF cechowały się wyższą zdolnością zatrzymywania wody w 

mięsie po uboju. Nowa wersja genomu trzody chlewnej (SusScrofa 11.1), która miała premierę w 

2017 r. wskazuje inną lokalizację genu ABCA12 oraz zidentyfikowanej mutacji. Według nowej 

odsłony (genome assambly SusScrofa 11.1) insercja ta jest położona w trzecim intronie, gdzie 

prawdopodobnie pełni ważną funkcję regulacyjną w modulowaniu ekspresji genu ABCA12 lub 

wpływa na składanie genu w procesie dojrzewania mRNA. 

Jako drugi poddany analizie został gen PECR (H4), zlokalizowany w tym samy co gen 

ABCA12 regionie bogatym w QTLs chromosomu 15 świń. Gen PECR koduje enzym 

peroksysomową NADPH – specyficzną reduktazę trans-2-enoyl-CoA, która jest jednym z 

kluczowych enzymów katalizujących reakcję wydłużania łańcuchów kwasów tłuszczowych w 

peroksysomach (Das i in. 2000). Białko PECR pośredniczy w specyficznej reakcji redukcji 

podwójnego wiązania cis w pozycji C6 nienasyconych kwasów tłuszczowych (UFA). Reakcje 

katalizowane przez ten enzym uważane są za ograniczające kolejne etapy -oksydacji 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) (Hua i in. 2012). Ponadto badania Huttlin i 

in. (2015) wskazują na interakcję pomiędzy białkami PECR i aktyną 2 (ACTA2), która bierze 

udział w licznych ścieżkach metabolicznych związanych z organizacją cytoszkieletu aktynowego 

w komórce oraz ścieżką sygnałową mobilizującą jony wapnia. Ponadto, Gloerich i in. (2006) 
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wskazują, że białko PECR pośredniczy w konwersji fitolu do fitonoilo-CoA, który to związek jest 

uważany, że bierze udział w modulowaniu różnicowania komórek tłuszczowych poprzez 

aktywację retinoidowego receptora X (RXR) lub receptorów aktywowanych przez proliferatory 

peroksysomów (PPARs). Gen PECR według wersji genomu SusScrofa 10.2 zlokalizowany był na 

chromosomie 15 w regionie 131178904-131216801 pz. Analiza locus tego genu 

przeprowadzona z wykorzystaniem bazy pigQTL pozwoliła ustalić, że jest ono bogaty w loci cech 

ilościowych związane z cechami jakości mięsa, jak poziom pH (QTL:4330), siła cięcia 

(QTL:38113), ilością włókien mięśniowych (QTL:2829), barwą czerwoną mięsa (QTL:237), 

utratą wody podczas obróbki cieplnej (QTL:237), jasną barwą mięsa (QTL:120), utratą wody z 

mięsa surowego (QTL:3081), soczystością (QTL:21412) oraz jędrnością mięsa (QTL:21420). W 

badaniu przeprowadzonym w ramach prezentowanego cyklu publikacji analizie poddano 

sekwencje strukturalne i regulatorowe genu PECR. Wykorzystano w nich materiał biologiczny 

pochodzący od trzech ras świń: WBP, PBZ i Puławskiej. Oprócz oceny strukturalnej 

przeprowadzono ocenę aktywności genu PECR w tkance tłuszczowej, wątrobowej oraz w dwóch 

najważniejszych mięśniach tuszy tj. największym mięśniu szynki (semimembranosus) oraz 

najdłuższym mięśniu grzbietu (longissimus dorsi). Do identyfikacji zmian polimorficznych 

wykorzystano metodę przesiewową HRM oraz sekwencjonowanie metodą Sanger`a, natomiast  

do oceny poziomu transkryptu - ilościowy PCR (qPCR). W sekwencji promotorowej genu PECR w 

pozycji -145 zidentyfikowano mutację podstawienia T>C, która została zgłoszona do bazy 

SNPdb. Analiza predykcyjna in silico (MatInspector) wskazała, że powyższa mutacja 

prawdopodobnie wpływa na wiązanie kilku czynników transkrypcyjnych: białka wiążącego X-

Box 1 (XBP1), białka e40 należącego do rodziny bHLH (ang. basic helix-loop-helix) (BHLHE40), 

białka ARP1, centraktyny  (ACTR1B) i białka ARNTL. Do najciekawszych należy czynnik 

transkrypcyjny XBP1, który jest zaangażowany w biosyntezę wątrobowych kwasów 

tłuszczowych (Lee i in., 2008). Ponadto znacznie wyższą ekspresję XBP1 obserwowano w 

wątrobie myszy na diecie wysoko tłuszczowej (Duivenvoorde  i in., 2011), co sugeruje jego 

istotną rolę w aktywowaniu ekspresji genów zaangażowanych w syntezę kwasów tłuszczowych. 

Stąd też sugestia, że być może reguluje on również ekspresję genu PECR. W ramach omawianych 

badań przeprowadzono ocenę poziomu ekspresji genu PECR, zależnego od zidentyfikowanej 

mutacji (H4). Niemniej jednak odpowiedź czy rzeczywiście czynnik transkrypcyjny XBP1 jest 

zaangażowany w regulację ekspresji genu PECR może udzielić dopiero analiza z wykorzystaniem 

testu luciferase reporter lub testu EMSA. Dla populacji loszek rasy PBZ, WBP oraz rasy Puławska 

z wykorzystaniem metody PCR-RFLP oraz enzymu restrykcyjnego Hpy166II wyznaczono 

frekwencje mutacji -145T>C PECR. Uzyskane wyniki (H4) wskazywały na niski udział allelu T w 

polskich populacjach trzody chlewnej, co utrudniało analizę statystyczną. Zaobserwowano 

jednak, że mutacja -145T>C PECR istotnie regulowała poziom IMF i grubość słoniny, gdzie 

osobniki o genotypie TT prezentowały o 25% niższy poziom IMF i o 7% grubszą słoninę. 

Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać sugestię Domínguez i Lorenzo (2014), że poziom 

tłuszczu śródmięśniowego i słoniny mają inne podłoże genetyczne. Ocena poziomu ekspresji ze 

względu na niski udział allelu T, została przeprowadzona jedynie dla rasy WBP. Niemniej jednak 

obserwowano, dwukrotnie niższy poziom ekspresji u osobników o genotypie TT, zarówno w 

słoninie, jak i szynce (P<0.05). Sugerowało to niższą aktywność genu PECR w słoninie u 

osobników bardziej otłuszczonych. Badania prowadzone u innych gatunków także wskazują na 

liczne zależności pomiędzy genem PECR i procentowym udziałem tkanki tłuszczowej. Na 

przykład u myszy gen PECR leży na 1 chromosomie, w regionie gdzie zidentyfikowano QTL dla 

poziomu tkanki tłuszczowej (Kärst i in., 2011). Z kolei, badania prowadzone u świń wskazywały 

na hipermetylację obszaru promotorowego tego genu u rasy Tongcheng charakteryzującej się 

wysokim stopniem otłuszczenia (Yang i in., 2017). Analiza porównawcza poziomu ekspresji 
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genu PECR w zależności od badanej rasy przedstawiona w publikacji (H4) z cyklu 

habilitacyjnego potwierdza powyższą sugestię, ponieważ najniższą ekspresję genu PECR w 

tkance tłuszczowej, wątrobie i mięśniu szynki (P<0.05) obserwowano u rasy Puławska, która 

charakteryzowała się najwyższym poziomem otłuszczenia. Yang i in. (2011) wskazują, że 

ekspresja genu PECR jest negatywnie skorelowana z poziomem nieestryfikowanych kwasów 

tłuszczowych (NEFA) w plazmie krwi. Natomiast Mittendorfer i in. (2009) prezentowali, że u 

ludzi poziom tkanki tłuszczowej jest pozytywnie skorelowany z poziomem NEFA, co 

obserwowano u osób z cukrzycą typu I.  Z innej strony, badania prezentowane w ramach cyklu 

wskazują na negatywną zależność pomiędzy poziomem ekspresji genu PECR a jakością mięsa. 

Loszki o genotypie TT prezentowały w mięśniu semimembranosus niższy poziom ekspresji PECR 

i lepsze parametry tekstury mięsa, takie jak wyższą: o 8% jędrność (firmness),  o 6% twardość 

(toughness)  i o 42% spoistość (cohesiveness), a w mięśniu longissimus dorsi obserwowano 

wyższy poziom ekspresji PECR oraz niższą: o 8% jędrności, o 29% twardości (hardness, 

mierzona testem TPA) oraz o 27% żujności (chewiness) w porównaniu z loszkami o genotypie 

CC. Ta zależność może wynikać z faktu, że białko PECR oddziaływuje z aktyną 2 aktywującą F-

aktynę (Huttlin i in., 2015). Obie aktyny biorą udział w ścieżce sygnałowej związanej z 

organizacją cytoszkieletu aktynowego oraz odgrywają ważną rolę w skurczu mięśni. Te procesy 

związane są z modulowaniem sieci aktynowej w włóknach mięśniowych, co prawdopodobnie ma 

odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych parametrów tekstury (Morzel i in., 2004). 

Ponadto, w rasie WBP obserwowano wpływ mutacji w genie PECR na poziom pH mierzony po 45 

minutach od uboju dla obu badanych mięśni. Hill i Lands (1968) zaobserwowali, że 

destabilizacja kwasów tłuszczowych wchodzących w skład fosfatydylocholiny, która jest główną 

częścią dwuwarstwowej struktury fosfolipidowej błon komórkowych, może wpływać na 

transport transbłonowy, w tym jonów wodoru. Z innej strony, białko PECR wpływa na tempo 

procesu oksydacji, podczas którego uwalniane są także jony H+ (Green i in., 1960). 

Podsumowując, mutacja -145T>C PECR prawdopodobnie związana jest z kształtowaniem cech 

fenotypowych świń w tym zawartością tkanki tłuszczowej w tuszy, ale także z cechami 

opisującymi jakość mięsa. Niemniej jednak, w populacjach wykorzystywanych w polskiej 

hodowli oraz badanej rasie zachowawczej, frekwencja obserwowanej zmiany była niska i u 

większości loszek obserwowano genotyp CC. Dlatego informacje na temat wpływu mutacji 

rs323937836 PECR mogą stanowić wyższą wartość dla hodowli, które wykorzystują rasy świń, 

gdzie obserwowana byłaby wyższa frekwencja tej zmiany. 

Podsumowując, poszukiwanie genów kandydatów i markerów genetycznych dla cech 

fenotypowych w regionach gdzie wyznaczono dla nich QTLs i dodatkowo zastosowanie analizy 

funkcjonalnej stanowi w mojej ocenie dobre podejście badawcze, które przynosi wymierne 

efekty umożliwiając wskazanie genów rzeczywiście zaangażowanych w kształtowanie cech 

produkcyjnych. 

 

Analiza genów o różnicowej ekspresji jako narzędzie do identyfikacji genów kandydujących 

 

Analiza różnicowej ekspresji genów (differentially expressed gene analysis DEG) w oparciu o 

technikę RNA-seq była drugą metodą analityczną ocenianą pod kątem jej możliwości 

wykorzystywania w typowaniu markerów selekcyjnych i genów kandydujący między innymi dla 

cech jakości mięsa (H2 i H5). W badaniach tych wykorzystano dwa gatunki zwierząt 

gospodarskich: kurę domową (Gallus gallus domesticus) (H2) i świnię domową (SusScrofa f. 

domesticus). W obu przypadka w badaniach uwzględniono zwierzęta tylko jednej płci, aby 

uniknąć dodatkowego efektu, który wiadomo istotnie wpływa na poziom ekspresji wielu genów 
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(Bermejo-Alvarez i in., 2010). Różnica obu eksperymentów, oprócz zastosowanego gatunku, 

dotyczyła sposobu doboru grup badawczych.  

W przypadku kurek brojlerów, grupy były wybierane spośród 326 ptaków w ramach jednej 

linii kurcząt szybko-rosnących Hubard Flex, które osiągnęły wiek sześciu tygodni. Kurki były 

utrzymywane w tych samych warunkach lokalowych i żywieniowych. Dla wszystkich kurek 

wyznaczono cechy tuszek poubojowo oraz cechy jakości mięsa mięśnia piersiowego (m. 

pectoralis). Na podstawie pomiarów siły cięcia (shear force) wyznaczonej dla mięśnia 

piersiowego po ugotowaniu, wytypowano dwie grupy badawcze po 4 kurki w każdej, a różnica 

siły cięcia pomiędzy grupami wynosiła 7.32 N (P < 0.001). Dla wszystkich kurek 

przeprowadzono sekwencjonowanie całego trankryptomu mięśnia piersiowego, a następnie z 

wykorzystaniem trzech narzędzi statystycznych CUFFLINKS, EDGER i DESEQ wskazano geny, 

które charakteryzowały się istotnie różnym poziom ekspresji pomiędzy badanymi grupami. W 

grupie kurek charakteryzujących się lepszymi parametrami w odniesieniu do kruchości mięsa, 

zaobserwowano wyższy poziom transkryptu dla 19 genów. Geny te były związane głównie z 

aktywnością katalityczną (GO:0003824) (CPOX, ADPRHL1, MYH15, CHPT1, AMPD3, ASB2, 

ENTPD6), z metabolizmem puryn (AMPD3) i z wiązaniem aktyny (ABLIM2, MYH15). Ciekawym 

genem o różnicowej ekspresji był ASB2 kodujący 2 białko zawierające powtórzenia ankirynowe i 

domenę SOCS box, który w mięśniu piersiowym kurek charakteryzujących się wyższą kruchością 

prezentował 3,5 krotnie wyższy poziom ekspresji. Białko ASB2 posiada aktywność katalityczną i 

bierze udział przy tworzeniu kompleksu Cul5-RING ligazy ubikwitynowej oraz odgrywa rolę w 

różnicowaniu mioblastów (Bello i in., 2009). Razinia i in. (2013) wskazują również, że ASB2 

jest zaangażowany w adhezję komórkową oraz przebudowę aktyny komórkowej poprzez 

degradację filamin. Filaminy z kolei zlokalizowane są w peryferyjnych regionach linii Z włókien 

mięśniowych (Thompson i in., 2000) i ich podstawową funkcją jest sieciowanie filamentów 

aktynowych w komórce poprzez tworzenie rusztowania dla cząsteczek pośredniczących w 

przekazywaniu sygnału (Flanagan i in., 2001). Dodatkowo filamina np. A oddziałuje z białkami z 

rodziny integryn, które są rozmieszczone na powierzchni komórek i odgrywają ważną rolę w 

procesie migracji (D'Addario i in., 2001). Dlatego też gen ASB2 był jednym z proponowanych 

jako gen kandydujący dla kruchości mięsa kurcząt brojlerów. W tej samej grupie badanej, 

obserwowano także blisko 3 krotnie wyższą ekspresje genu kodującego awidynę (AVD). Awidyna 

jest jednym ze składników białka jajek, ma działanie antybakteryjne i może wiązać cząsteczki 

biotyny (Tuohimaa i in., 1989). W 2001 roku Zerega i in. zaobserwowali, podwyższoną 

ekspresję tego białka w mioblastach na późnym etapie różnicowania się komórek, co było 

powtarzalne zarówno w modelu in vitro jak i in vivo. Tak więc wraz z obecnością coraz większej 

liczby miofilamentów obserwowano wyższą ekspresję genu AVD. Awidyna prawdopodobnie 

wpływa również na opóźnienie biosyntezy kwasów tłuszczowych poprzez ograniczenie dostępu 

do biotyny enzymom biotyno-zależnym jak karboksylaza acetylo-CoA lub palmitoilo-CoA, 

powodując wzrost procesów katabolicznych w odniesieniu do anabolicznych. Zerega i in. (2001) 

zaobserwowali dodatkowo, że awidyna dodana do hodowli komórkowej mioblastów prowadzi 

do indukcji zewnątrzkomórkowego FABP, który wychwytuje wolne kwasy tłuszczowe 

ograniczając ich dostępność dla komórek. Zaangażowanie awidyny w różnicowanie komórek 

mięśniowych oraz wpływ na poziom kwasów tłuszczowych może mieć związek z kruchością 

mięsa piersi kurcząt brojlerów. Stąd, gen AVD został zaproponowany w publikacji z cyklu 

habilitacyjnego (H2) jako kandydujący dla tej cechy.  

Z drugiej strony, w mięśniu piersiowym kurcząt brojlerów, dla których wykazano niższą 

kruchość, zidentyfikowano podwyższoną ekspresję 49 genów, wśród których znalazły się dwa 

wyjątkowo ciekawe (PLIN1 i THRSP), ze względu na ich zaangażowanie w procesy związane z 

lipogenezą. PLIN1 koduje białko perylipina 1, które jest zaangażowana w wewnątrz komórkowe 
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magazynowanie tłuszczu oraz jego mobilizację, ponieważ bierze udział w stabilizacji kropli 

lipidowej w adipocytach (Bickel i in., 2009). U ludzi, nie obserwowano ekspresji genu PLIN1 w 

mięśniach, niemniej jednak zidentyfikowano, że poziom transkryptu PLIN2, który pełni podobną 

funkcję, wzrastał wraz z wiekiem i był związany ze spadkiem wytrzymałości mięśni (Conte i in., 

2013). Ponadto, obserwowano że wzrost ekspresji genu PLIN2 powoduje spadek aktywności 

białka p53, wykazano również jego ujemną korelację z poziomem transkryptu genu IGF1. Z kolei, 

Davoli i in. (2011) prowadząc badania na świniach rasy Duroc utrzymywanych we Włoszech 

udowodnili, że mutacje w genie PLIN2 mają wpływ na poziom IMF oraz na zawartość mięsa w 

tuszy. Ponadto, Gandolfi i in. (2011) zidentyfikowali w mięśniu semimembranosus u świń 

charakteryzujących się istotnie różnym poziomem IMF, inny rozkład białka PLIN1 wybarwiając 

mięsnie metodą Sudan Black B.  

Natomiast  gen THRSP koduje białko thyroid hormone responsive czyli białko uczestniczące 

w odpowiedzi na obecność hormonów tarczycy. THRSP jest uważany, że bierze udział w 

aktywacji różnicowania adipocytów oraz magazynowaniu tłuszczu (Schering i in., 2017). 

Ortega i in. (2010) sugerowali, że poziom ekspresji genu THRSP jest ujemnie skorelowany z 

występowaniem otyłości u ludzi.  Z kolei, badania prowadzone u szczurów wykazały, że poziom 

ten jest zależny od wprowadzonego okresu głodzenia, natomiast dieta o obniżonej ilości kalorii 

nie miała wpływu na poziom mRNA genu THRSP (de Vries i in., 2015). Badania prowadzone na 

pokoleniu F2 krzyżówki bydła Charolais x Holsztyńskie wskazywały na wyższy poziom ekspresji 

THRSP w m. longissimus dorsi charakteryzującym się wyższym poziomem IMF (Schering i in., 

2017). Z kolei jak wiadomo z literatury IMF wpływa na parametry tekstury i wodochłonność 

mięsa (Van Laack i in., 2001).  

Metoda identyfikacji różnicowej ekspresji genów w oparciu o technikę RNA-seq została 

wykorzystana także przy identyfikacji genów kandydujących dla jakości mięsa u trzody 

chlewnej. W eksperymencie tym porównywano świnie pochodzące z dwóch ras, które istotnie 

różniły się pod względem jakości mięsa w tym parametrami tekstury i wodochłonnością, oraz 

poziomem tkanki tłuszczowej. Osobniki do grup badanych zostały wybrane z pośród kilkuset 

zwierząt w taki sposób, aby dzielił je jak największy dystans odnośnie parametrów tekstury 

mięsa opisujących kruchość, w tym jędrnością (firmness) gdzie różnica wynosiła 64,88 N oraz 

twardości [toughness] (różnica 136,1 N). Ocenie transkryptomicznej poddane zostały dwa 

najważniejsze mięśnie tj. największy mięsień szynki semimembranosus oraz najdłuższy grzbietu 

longissimus dorsi. Badania zostały przeprowadzono z wykorzystaniem loszek rasy Puławska 

(n=8) i PBZ (n=8). Świnie pierwszej rasy prezentowały wysoką jakość mięsa tzn. mięso kruche o 

wysokim stopieniu wodochłonności. Ponadto, loszki rasy Puławska charakteryzowały się 

znacznie grubszą słoniną oraz istotnie niższymi wartościami cech tucznych w tym dziennymi 

przyrostami oraz wykorzystaniem paszy w odniesieniu do rasy PBZ. Różnica w procedurze 

przygotowania bibliotek cDNA w odniesieniu do eksperymentu przeprowadzonego z 

wykorzystaniem kurcząt  brojlerów dotyczyła zastosowania specjalnego zestaw umożliwiającego 

usunięcie rybosomalnego RNA, co miało kolejno wpływ na większą czułość przy detekcji 

transkryptów o niższym poziomie ekspresji. W analizie in silico zastosowano także trzy pakiety 

analityczne, do analizy funkcjonalnej zakwalifikowano geny, które wykazywały istotnie wyższą 

co najmniej 30% różnicę w poziomie ekspresji pomiędzy badanymi grupami. 

W mięśniach rasy Puławska zaobserwowano podwyższoną ekspresję genów 

zaangażowanych w szlaki metaboliczne związane z przemianami lipidowymi 

(ENSSSCG00000028753, LIPE, LXRA, APOD, GPX3 i AP2B1), budową filamentów aktynowych 

(LIMK1), proteolizą (CTSD, CST6, UCHL1, ISG15, LXRA oraz HP) oraz syntezą pochodnych 

związków węglowodanowych (KHK, SEPT6, LIMK1, ASS1, HP, OAS2). Ciekawym genem o istotnie 

różnej ekspresji między badanymi grupami świń był gen LIPE kodujący hormono-zależną lipazę 
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odgrywającą ważną rolę w biosyntezie trójglicerydów, odpowiedzialną za mobilizację cząsteczek 

tłuszczu (Holm  i in., 1994). Badania przeprowadzone prze Xue i in. (2015) prezentowały, że 

polimorfizm w sekwencji kodującej c.442 G>A LIPE wpływał na zawartość kwasów tłuszczowych 

C12:0 i C14:0 w mięśniu. Wyniki uzyskane w ramach publikacji z cyklu habilitacyjnego (H5) 

przedstawiają pozytywną korelację poziomu ekspresji genu LIPE mierzonej w mięśniu 

longissimus dorsi i poziomu IMF oraz grubości słoniny. Wskazuje to na słuszność prowadzenia 

dalszych badań obejmujących identyfikację mutacji w obrębie sekwencji regulatorowych genu 

LIPE i kolejno ocenie ich wpływu na poszczególne cechy fenotypowe świń ze szczególny 

uwzględnieniem cech jakości mięsa wieprzowego. Kolejnym interesującym genem o 

podwyższonej ekspresji w mięśniach rasy Puławska jest UCHL1 kodujący C-końcową hydrolaze 

ubikwityny L1. W badaniach w ramach publikacji (H5) wykazano negatywna korelację pomiędzy 

poziomem ekspresji UCHL1 i ubytkiem wody z mięsa po uboju (r=-0.66). U świń, nie prowadzono 

dotąd analizy genu UCHL1 w kontekście wpływu na cechy fenotypowe. Nie ma również 

doniesień na temat działania tego genu w tkance mięśniowej. Jednak, badania prowadzone u 

myszy u których wywołano rdzeniowy zanik mięśni, obserwowano podwyższony poziom 

ekspresji UCHL1 w fibroblastach (Hsu i in., 2010). Przeprowadzone obserwacje sugerują 

uwzględnienie genu UCHL1 w dalszych analizach mających na celu ocenę wpływu mutacji 

związanych z tym genem na cechy jakości wieprzowiny.  

W rasie PBZ, która charakteryzowała się niższą jakością mięsa, zaobserwowano znacznie 

podwyższoną ekspresję genu PPP1R11, który koduje 11-stą podjednostkę 1-go receptora 

fosfatazy. PPP1R11 bierze udział w szlaku sygnałowym Hippo aktywując kompleks YAP/TAZ, 

najważniejszy kompleks białkowy tego szlaku, który zaangażowany jest dalej w proliferację i 

apoptozę (Halder i Johnson, 2011). Wcześniej uważano, że ilość włókien mięśniowych nie 

zmienia się po okresie prenatalnym, jednak odkrycie komórek satelitarnych, które mają 

charakter komórek macierzystych, zmieniło ten pogląd (Blaauw  i in., 2014). Dlatego geny 

mięśniowe zaangażowane w apoptozę i proliferację mogą wpływać na organizację sieci 

miofibrylarnej, a przez to na parametry tekstury i pojemność wodną mięsa także postnatalnie 

(Bhat  i in.,  2011). W publikacji z cyklu habilitacyjnego (H5) zaobserwowano wysoce istotną 

negatywną korelację ekspresji PPP1R11 w mięśniu longissimus dorsi z parametrami opisującymi 

kruchość mięsa oraz z wielkością ubytku wody (r=0.82). Uzyskane wyniki potwierdzają 

wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące pozytywnej korelacji pomiędzy włóknami typu II B i 

ubytkiem wody z mięsa surowego Ryu i Kim (2005). Gdyż mięśnie szkieletowe rasy PBZ 

zawierają znacznie więcej tego typu włókien w odniesieniu do rasy Puławska oraz 

charakteryzują się istotnie wyższym wyciekiem wody (Wojtysiak i Połtowicz, 2014). W oparciu 

o uzyskane wyniki gen PPP1R11 był rekomendowany jako gen kandydujący, ze wskazaniem na 

poszukiwanie mutacji w sekwencjach regulatorowych. Z kolei, w mięśniu LD loszek rasy PBZ 

zaobserwowano dodatkowo ponad dwukrotnie wyższą ekspresję innego ciekawego genu CNN1, 

który koduje kalponinę 1 biorącą udział w skurczu mięśni gładkich. CNN1 ma zdolność wiązania 

aktyny, kalmomoduliny, troponiny C i tropomnizyny. W badaniach przedstawionych w  publikacji 

z cyklu (H5) zaobserwowano istotną korelację pomiędzy ubytkiem wody mierzonym w 

polędwicy i poziomem ekspresji tego genu w mięśniu LD oraz negatywną w odniesieniu do 

parametrów opisujących kruchość mięsa. Dlatego też, gen ten został wytypowany jako 

kandydujący dla cech związanych z parametrami mięsa wieprzowego.  

Powyżej opisane geny były wskazane jako kandydujące dla kruchości mięsa w mięśniu 

piersiowym kurcząt brojlerów (H2) oraz cech jakości wieprzowiny (H5). Zaprezentowane 

publikacje dowodzą, że technika sekwencjonowania RNA w technologii NGS do typowania 

genów kandydujących w tym przypadku dla jakości mięsa jest dobrym podejściem analitycznym, 

które potwierdziło bądź przypuszczenia prezentowane w innych publikacjach, bądź wytypowało 
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wiele nowych genów, które mogą być dalej wykorzystane przy opracowywaniu biomarkerów. 

Niemniej jednak dobór grupy badawczej, zróżnicowanej tylko pod względem jednaj cechy, 

pozwala na dokładniejsze wskazanie genów kandydujących właśnie dla niej.  

 

Technika RNA-seq jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych markerów 

 

Kolejną z metod testowanych w ramach przedstawionego cyklu publikacji było 

wykorzystanie wyników RNA-seq jednak w kontekście identyfikacji mutacji. Dwie analizy 

opisane w publikacjach w ramach cyklu (H3 i H6) zostały przeprowadzone na danych 

uzyskanych z sekwencjonowania RNA eksperymentu opisanego w publikacji H5. Dane te były 

analizowane na dwa różne sposoby, w celu wskazania mutacji z najwyższym potencjałem, które 

można by było wykorzystać jako markery selekcyjne.  

Pierwsze podejście analityczne dotyczyło identyfikacji mutacji w transkryptach genów 

ulegających ekspresji w mięśniach semimembranosus i longissimus dorsi, które zakodowane są  w 

regionie chromosomu 15 świń,  wysoce bogatego w loci cech ilościowych (QTLs). W regionie tym 

leżą także geny PECR i ABCA12 opisane w publikacjach z cyklu (H1 i H4). Do identyfikacji 

mutacji w oparciu o dane uzyskane z pomocą metody RNA-seq wykorzystany został program 

GATK (McKenna i in., 2010), w którym zastosowano odpowiednie filtrowanie niezbędne przy 

detekcji mutacji w transkryptach, uwzględniające sposoby składania genów oraz stosujące filtr 

tzw. SNP klaster, wykluczający polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNPs) jeśli w ramce 35 

bp znalazły się co najmniej trzy (Quinn i in., 2013). Do adnotacji zidentyfikowany SNP-ów 

wykorzystano programy SnpEff 4.1b oraz Variant Effect Predictor dostępny jako narzędzie w 

bazie Ensembl. Analizę funkcjonalną genów związanych ze zidentyfikowanymi mutacjami 

przeprowadzono wykorzystując programy wolno-dostępne jak Genemania, Panther oraz KEGG. 

U loszek rasy Puławska zidentyfikowano 2850 mutacji, z kolei u PBZ 2953, gdzie przeważały 

mutacje typu SNP w porównaniu do mutacji typu INDEL. Mutacje regionów 3’UTR były znacznie 

częstsze w odniesieniu do zmian polimorficznych regionów 5`UTR. Wiele mutacji 

zidentyfikowano dla regionów między genowych (intergenic) oraz regionów intronowych, co 

może świadczyć, że wersja genomu trzody chlewnej 10.2 była niedoskonała, gdyż 

prawdopodobnie brakowało w niej wielu transkryptów oraz informacji o różnych izoformach. 

Być może zmapowanie do nowej wersji genomu SusScrofa 11.1 pozwoliłoby uzyskać znacznie 

lepsze rezultaty. Niemniej jednak, w rasie Puławska zidentyfikowano 286 mutacji, których nie 

obserwowano u badanych osobników rasy PBZ, w tym większość w regionach 3`UTR, dwie 

mutacje zmieniające ramkę odczytu (frameshift) w genach WRN oraz ENSSSCG00000015976, 

sześć mutacji zmieniających sens sekwencji aminokwasowej (missense variant) (PLEKHA3, 

CWC22,  ENSSSCG00000016195, PDLIM3, WRN, UPP2) i cztery w regionach wiązania kompleksu 

splicingowego (ANKRD37, UPP2, NDUFS1, ENSSSCG00000022460). Zidentyfikowana mutacja 

zmiany sensu w genie PDLIM3 (rs322071455) zlokalizowana była w regionie kodującym 

domenę LIM palca cynkowego, która jest uważana, że odgrywa ważną rolę w organizacji 

cytoszkieletu komórkowego, w rozwoju poszczególnych organów oraz onkogenezie (Kadrmas  i 

in.,  2004). Białko PDLIM3 prawdopodobnie wpływa na organizację cytoszkieletu, ponieważ za 

pośrednictwem ACTA2 wiąże się do linii Z mięśni poprzecznie prążkowanych (Xia  i in., 1997). 

W publikacji H3 gen PDLIM3 został zaproponowany jako gen kandydujący, a zidentyfikowana 

zmiana polimorficzna jako potencjalny biomarker. W rasie PBZ zidentyfikowano tylko 32 

mutacje nieobserwowane u badanych świń rasy Puławska. Do najciekawszych należały mutacja 

zmieniająca ramkę odczytu w genie XIRP2, zmiana polimorficzna zlokalizowana w sekwencji 

wiążącej kompleks splicingowy w genie SARAF oraz mutacja zmiany sensu w sekwencji 

kodującej ważną domenę białkową genu PLCD4. Mutacje typu frameshift zmieniające ramkę 



DR INŻ. KATARZYNA PIÓRKOWSKA  AUTOREFERAT 

 

Załącznik nr 2    -     str. 15 

 

odczytu (ORF, open reading frame) powodują najczęściej dysfunkcję białka (Finno i in., 2015). 

Taką mutacje zidentyfikowano w locus genu XIRP2 kodującego 2 białko zawierające powtórzenia 

aktynowe Xin. Białko XIRP2 odgrywa rolę w organizacji cytoszkieletu aktynowego (Sinn i in., 

2002). Dodatkowo, ma zdolność wiązania filamin, które zaangażowane są w szklak sygnałowy 

MAPK, adhezję komórkową, polimeryzacje aktyny oraz związane są z proliferacją komórek. 

Kesireddy (2011) w swojej rozprawie doktorskiej prowadząc doświadczenia na zwierzętach 

laboratoryjnych zaobserwował, że białko XIRP2 pełni podobną funkcję do białka Xin. Z kolei, 

wyciszenie obu białek zaburzało prawidłowy rozwój miotubuli, których średnica była znacznie 

mniejsza przy porównaniu z kontrolą.  

Prezentowana w ramach cyklu habilitacyjnego publikacja (H3) opisująca analizę 

identyfikacji mutacji w transkryptach genów zakodowanych na SSC15 uwzględniając w analizie 

dwie rasy świń istotnie różne pod kątem wielu cech fenotypowych, wydaje się dobrym 

podejściem analitycznym w typowaniu markerów selekcyjnych. Jednak, polecane jako 

potencjalne biomarkery mutacje w kolejnych badaniach powinny zostać zweryfikowane z 

wykorzystaniem sekwencjonowania metodą Sangera na poziomie DNA i RNA (cDNA), aby ustalić 

status redagowania RNA. W celu ustalenie ich rzeczywistego wpływu na cechy fenotypowe, 

zidentyfikowane mutacje powinny zostać również przetestowane w badaniach asocjacyjnych z 

wykorzystaniem procedur statystycznych. 

Kolejna publikacja w ramach cyklu (H6) habilitacyjnego, również dotyczyła możliwości 

wykorzystania danych wygenerowanych z wykorzystaniem metody RNA-seq w kontekście 

identyfikacji markerów selekcyjnych dla jakości mięsa. Różnica w odniesieniu do publikacji H3 

polegała na sposobie przetwarzania oraz na ilości uwzględnionych w analizie danych. W pracy 

tej wykorzystano informacje dotyczące sekwencji wszystkich transkryptów, genów ulęgających 

ekspresji w tkance mięśniowej pochodzącej z mięśni longissimus dorsi oraz semimembranosus 

dwóch ras świń istotnie różnych pod kątem cech fenotypowych (Puławska n=8 i PBZ n=8). 

Podobnie jak przedstawiono w publikacji (H3) do identyfikacji mutacji wykorzystano pakiet 

GATK z zastosowaniem przedstawionego wcześniej filtrowania. Kolejno z wykorzystaniem testu 

2 (przy skorygowanej wartości P<0.05) wytypowano mutacje, które istotnie różniły się 

rozkładem alleli porównując dwie badane rasy świń. Istotne mutacje typu zmiany sensu zostały 

ocenione dodatkowo przy pomocy funkcjonalności SIFT dostępnej w bazie Ensembl w celu 

określenia ich wpływu na funkcje białka. Do analizy funkcjonalnej zakwalifikowano mutacje 

zmiany sensu występujące w ważnych domenach białkowych (deleterious), istotne mutacje 

leżące w regionach 3` i 5`UTR oraz w regionach związanych ze składaniem egzonów w procesie 

dojrzewania mRNA. Analiza ta przeprowadzona została z wykorzystaniem bazy KOBAS 3.0, 

Panther i KEGG. Cztery mutacje zmiany sensu ALDH3A2, MYOM1, ATGL i PLA2G12A wybrane w 

oparciu o analizę funkcjonalną wytypowano do walidacji i dalej do badań asocjacyjnych. 

Walidacja przeprowadzona została z wykorzystaniem sekwencjonowania metodą Sangera, do 

analizy genotypowania wybrano metodę PCR-RFLP oraz technikę opartą o wysoko rozdzielcze 

topnienie matrycy (HRM). Analizę frekwencji alleli i genotypów przeprowadzono z 

wykorzystaniem populacji bardziej licznych (Puławska n=100 oraz PBZ n=116). Dodatkowo 

dokonano oceny ich wpływu na cechy fenotypowe świń z wykorzystaniem badań asocjacyjnych 

wg procedury GLM w programie SAS.  

Analiza przeprowadzona z wykorzystanie testu 2 wyznaczyła ponad 2000 zmian 

polimorficznych charakteryzujących się istotnie różną frekwencją alleli pomiędzy badanymi 

grupami świń należącymi do ras zróżnicowanych pod względem cech fenotypowych. W metodzie 

RNA-seq wykorzystano małą grupę zwierząt (po osiem w każdej rasie), dlatego technika ta 

służyła w tym wypadku do preselekcji potencjalnych markerów genetycznych. A istotne mutacje 

zostały dalej przeanalizowane z wykorzystaniem badań asocjacyjnych. W ramach publikacji H6 
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analizie asocjacyjnej poddane zostały trzy mutacje zmiany sensu w genach ALDH3A2, ATGL i 

PLA2G12A, które były wcześniej wskazywane przez różne źródła jako geny kandydujące dla 

zawartości tkanki tłuszczowej w tuszach wieprzowych (Dai i in. 2011, SanCristobal i in. 2015, 

Muñoz i in. 2013).  

Dai i in. (2011), zaobserwowali że mutacja zmiany sensu A>G w genie ATGL zmieniająca 

histydynę na argininę w pozycji 131 sekwencji aminokwasowej wpływa na poziom tkanki 

tłuszczowej i powierzchnię oka polędwicy u trzody chlewnej. W badaniach prowadzonych w 

ramach publikacji z cyklu habilitacyjnego (H6) zidentyfikowano tą samą mutację, która 

charakteryzowała się istotnie różnym rozkładem alleli pomiędzy badanymi rasami, w tym ponad 

50-procentową wyższą frekwencją allelu G, u rasy Puławska w porównaniu z rasą PBZ. Osobniki 

GG charakteryzowały się istotnie cieńszą słoniną, ale także wyższą wydajnością rzeźną, w tym 

wyższą wagą szynki i polędwicy, oraz lepszymi cechami związanymi z wydajnością tuczną. Gen 

ATGL koduje lipazę trójglicerydową adipocytów, która odpowiada za uwalnianie z kropli 

lipidowych około 90% kwasów tłuszczowych zestryfikowanych w pozycji 1 (Hołysz i Trzeciak, 

2014). Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu lipazy jest związane z niestabilnością i 

kolejno rozbiciem kropli lipidowej, co skutkuje podwyższonym poziom ogólnoustrojowych 

trójgliceroli (TG) i cukrzycą typu II (Fischer i in. 2007).  

Kolejna analizowana zmiana sensu T>C w domenie C-końcowej (IPR016163) genu ALDH3A2 

wpływała na zawartość mięsa w tuszy. Wyższymi wartościami charakteryzowały się świnie o 

genotypie CC, niemniej jednak mięso tych osobników było bardziej żółte i mniej kruche. Gen 

ALDH3A2 należy do rodziny dehydrogenaz kwasów tłuszczowych, które odpowiedzialne są za 

katalizowanie procesu oksydacji nasyconych i nienasyconych alifatycznych aldehydów do 

kwasów tłuszczowych (Rogers i in. 1997). Dodatkowo, badania prowadzone przez 

SanCristobal i in. (2015) prezentowały, że poziom ekspresji genu ALDH3A2 w mięśniu jest 

istotnie zależny od zawartości tkanki tłuszczowej.  

Kolejna mutacja zmiany sensu w genie PLA2G12A wykazała istotny wpływ na liczne cechy 

związane z jakością mięsa i wydajnością tuczną. PLA2G12A koduje enzym biorący udział w 

katalizowaniu syntezy kwasów arachidonowego oraz linolenowego, a dodatkowo w 

reorganizacji kropli trójglicerydowej (Wang i in. 2012). U świń, gen PLA2G12A zlokalizowany 

jest na 8 chromosomie w regionie gdzie zidentyfikowano QTL dla zawartości kwasów 

tłuszczowych (Corominas et al. 2013).  

Prócz genów kodujących białka zaangażowane w różne przemiany tłuszczowe w ramach 

badań przedstawionych w publikacji z cyklu, analizie poddano także mutacje zmiany sensu w 

genie MYOM1 kodującym białko odgrywające rolę w budowie cytoszkieletu aktynowego, które 

wiąże się z titina. Titina jest odpowiedzialna za prawidłowe łączenie prążków M z liniami Z 

(Speel i in. 1998). Białko MYOM1 umożliwia rozciąganie prążków M oraz zapobiega przed ich 

deformacją (Tskhovrebova and Trinick, 2012). Podwyższona ekspresja genu MYOM1 była 

obserwowana w mięśniu longissimus dorsi, który charakteryzował się niskim ubytkiem wody z 

mięsa surowego (Neuhoff,  2014). W badaniach prowadzonych w ramach publikacji z cyklu 

zaobserwowano, że mutacja zmiany sensu G>A wpływała na różnice w wartościach cech 

opisujących teksturę ugotowanej polędwicy, na poziom IMF oraz grubość słoniny. Nie 

obserwowano jednak wpływu na wodochłonność.  

Prezentowana w ramach cyklu habilitacyjnego publikacja (H6) opisująca analizę 

identyfikację mutacji w genach ulegających ekspresji w tkance mięśniowej uwzględniając w 

analizie dwie rasy świń istotnie różne pod kątem wielu cech fenotypowych oraz zastosowanie 

testu 2, który wskazywał mutacje charakteryzujące się istotnie różnym rozkładem alleli, i 

kolejno przeprowadzenie analizy funkcjonalnej i badań asocjacyjnych wydaje się dobrym 

podejściem badawczym w typowaniu markerów genetycznych. Wszystkie analizowane w 
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ramach publikacji (H6) mutacje wykazały istotny wpływ na szereg cech fenotypowych świń, w 

tym związanych z jakością mięsa wieprzowego. Wskazane zmiany polimorficzne powinny zostać 

uwzględnione przy opracowywaniu metody oceny genomicznej u świń, gdyż pojedynczo 

wywołują jedynie niewielki choć istotny efekt fenotypowy. 

 

Ukierunkowane sekwencjonowanie DNA jako metoda analityczna do typowania potencjalnych 

biomarkerów 

 

Ostatnią metodą testowaną jako metoda preselekcyjna w typowaniu markerów jest 

ukierunkowane sekwencjonowanie DNA (TEDNA-seq) fragmentu chromosomu 15, który jak 

wcześniej wskazano jest wysoce bogaty w loci cech ilościowych związanych z jakością mięsa, 

cechami tucznymi trzody chlewnej oraz poziomem otłuszczenia. Badania te zostały opisane w 

publikacji H7 wydanej w 2018 roku w czasopiśmie Gene. Zwierzęta wykorzystane w tej analizie 

należały do dwóch ras świń opisanych wcześniej w publikacjach z cyklu (H3, H5 i H6). Badany 

region chromosomu obejmował kilka milionów par zasad, według mapy fizycznej (15:128-136 

Mbp) i wersji genomu trzody chlewnej SusScrofa10.2. Biblioteki do przeprowadzenia 

eksperymentu ukierunkowanego sekwencjonowania DNA zostały przygotowane z 

wykorzystaniem odczynników SureSelectXT oraz sond hybrydyzacyjnych RNA specjalnie 

zaprojektowanych do wybranego regionu chromosomu 15. Analiza identyfikacji mutacji oraz 

funkcjonalna przeprowadzona została jak opisano w publikacji H3 oraz H6. 

W regionie chromosomu 15 zidentyfikowano ponad 35 000 mutacji z czego 86,6% 

stanowiły znane wpisane do baz genetycznych. U rasy Puławska, która charakteryzowała się 

lepszą jakością mięsa zaobserwowano znacznie wyższa ilość mutacji w odniesieniu do rasy PBZ, 

zlokalizowanych w sekwencjach intronowych oraz między genowych.   

W rasie PBZ zaobserwowano ciekawą 30-nukleotydową delecję zlokalizowaną poniżej genu 

TNS1, która może być związana z regulacją procesu transkrypcji. Mutacja ta była obserwowana 

tylko w rasie PBZ z frekwencją ponad 60-procentową. Gen TNS1 koduje tensynę 1, która 

związana jest z adhezją komórkową, uczestniczy w ścieżce sygnałowej integryn oraz bierze w 

udział organizacji cytoszkieletu komórkowego. Ishii i Lo (2001) sugerują dodatkowo, że białko 

to odgrywa ważną rolę w regeneracji mięśni szkieletowych, gdzie u myszy z wyłączonym genem 

tensyny1 proces ten jest znacznie opóźniony ze względu na niższy procent proliferujących 

komórek miogenicznych oraz opóźnioną ekspresję genów miozyny, paksyliny oraz dystrofiny. 

Obserwacje te sugerują, prawdopodobne zaangażowanie tego białka nie tylko w proliferację 

komórek, ale także różnicowanie i fuzję komórek satelitarnych, a przez to wpływ na organizację 

miofibryli, co związane jest z determinacją cech związanych z teksturą oraz wodochłonnością 

mięsa. Stąd, wskazana zmiana polimorficzna powinna być dalej testowana pod kątem 

przydatności jako biomerker związany z cechami jakości wieprzowiny. W rasie PBZ 

charakteryzującej się znacznie gorszymi parametrami jakości mięsa zaobserwowano również 12 

mutacji w regionie promotorowym genu RUFY4 nie występujące w rasie Puławska. Mutacje te 

wg analizy in silico (PROMO3) wpływały na wiązanie licznych czynników transkrypcyjnych. 

Białko RUFY4 według Zhang i in. (2015) jest związane z białkami lncRNA odpowiedzialnymi za 

wiązanie jonów metali m. in. jonów wapnia, dlatego białko RUFY4 ma aktywność 

transporterową, wpływa na integralność błon komórkowych i prawdopodobnie bierze udział w 

procesie tenderyzacji mięsa szeroko opisanego przez Huff-Lonergan i Lonergan (2005). 

Kolejną ciekawą mutacją występującą tylko w rasie PBZ była mutacja zmiany sensu w sekwencji 

genu FN1, który koduje fibronektynę 1. Sekwencja DNA, w którym zidentyfikowano mutacje 

koduje ważną domenę białkową IPR000083 odpowiedzialną m.in. za wiązanie fibryny. 

Fibronektyna 1 bierze udział w adhezji i migracji komórek. Cassar-Malek i in. (2007) 
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zidentyfikowali istotnie podwyższony poziom ekspresji genu FN1 u bydła charakteryzującego się 

tzw. podwójnym umięśnieniem.  

Natomiast u loszek rasy Puławska w genie VIL1 zidentyfikowano dwie mutacje nie 

obserwowane w rasie PBZ. Pierwsza zlokalizowana była w sekwencji promotorowej i wpływała 

na wiązanie kilku czynników transkrypcyjnych, a druga typu zmiany sensu (rs332253419) 

zlokalizowana była w sekwencji kodującej dwie domeny białkowe wilinowo/gelsolinową i 

gelsolino-podobną. Domeny gelsolinowe biorą udział w promowaniu procesu polimeryzacji 

aktyny w komórce (McGough i in., 2003), są regulowane przez jony wapnia, modulują 

dynamikę aktyny poprzez interakcję z tropomiozyną (Janmey i Stossel, 1987). Z kolei domena 

wilinowa ma zdolność wiązania aktyny czyli pełni funkcję blokującą (Walsh i in., 1984). 

Badania prowadzone na myszach o nieczynnej wilinie 1 wykazały, że białko to chroni komórki 

przed apoptozą utrzymując integralność mitochondrialną poprzez hamowanie działania kaspaz 

(Wang i in., 2008). Ostatnią ciekawą i rekomendowaną do dalszych analiz zmianą polimorficzną 

zidentyfikowaną tylko u loszek rasy Puławska była cicha mutacja w genie OBSL1 zaobserwowana  

z 50-procentową frekwencją. Ciche mutacje nie wpływają na zmianę sekwencji aminokwasowej 

jednak często są sprzężone z innymi mutacjami przyczynowymi. Z kolei, gen OBSL1 koduje 1 

białko obskuryno-podobne, które należy do olbrzymich sygnalizacyjnych białek sarkomerowych 

ulegających ekspresji w mięśniach szkieletowych i w mięśniu sercowym. Białka te zlokalizowane 

są zwykle w pobliżu prążków M i biorą udział w organizacji miofibryli (Young i in. 2001) oraz są 

niezbędne do prawidłowego włączania włókien miozynowych do sarkomeru, biorą także udział 

w organizowaniu prążków A (Carlsson  i in. 2008). 

Wykorzystanie techniki ukierunkowanego sekwencjonowania DNA fragmentu chromosomu 

15 świń, który jest wysoce bogaty w loci cech ilościowych dla cech produkcyjnych świń w tym 

głównie związanych z jakością wieprzowiny pozwoliło wytypować wiele ciekawych zmian 

polimorficznych. Zidentyfikowane mutacje były związane z genami potencjalnie 

zaangażowanymi w kształtowanie fenotypu trzody chlewnej. Dlatego też metoda ta jest polecana 

jako preselekcyjna do typowania biomarkerów. Niemniej jednak ze względu na małą liczę próbek 

wykorzystanych w metodzie TEDNA-seq każda z wytypowanych mutacji powinna zostać 

zweryfikowana z wykorzystaniem badań asocjacyjnych z uwzględnieniem bardziej licznych 

populacji świń. 

Prezentowane w ramach cyklu habilitacyjnego metody analityczne były testowane pod 

kątem przydatności w typowaniu genów kandydując i markerów selekcyjnych. Dzięki każdej z 

nich uzyskano ciekawe wyniki, które można dalej wykorzystać przy opracowywaniu skutecznych 

narzędzi w selekcji. Jednak każda z nich prezentowała pewne ograniczenia, które wymagały 

kolejno zastosowania innych metod w celu walidacji uzyskanych wyników. Niemniej jednak, 

ścieżki postępowania zaproponowane w publikacjach w ramach cyklu habilitacyjnego mogą 

stanowić cenne informacje dla innych naukowców zajmujących się poszukiwaniem markerów, 

które można wykorzystać podczas prowadzenia prac hodowlanych u zwierząt gospodarskich.   
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PODSUMOWANIE BADAŃ 

 
Celem prowadzonych badań w ramach cyklu publikacji wchodzących w skład rozprawy, których 

wyniki prezentowano powyżej była ocena możliwości wykorzystywania różnych metod analitycznych w 
typowaniu markerów selekcyjnych i genów kandydujący dla cech jakości mięsa. Na podstawie 
przeprowadzonych badań możliwe było sformułowanie następujących stwierdzeń i wniosków: 

 
Poszukiwanie genów kandydatów i markerów genetycznych dla cech fenotypowych w regionach gdzie 

wyznaczono dla nich loci cech ilościowych i dodatkowo zastosowanie analizy funkcjonalnej stanowi dobre 
podejście badawcze, które przynosi wymierne efekty umożliwiając wskazanie genów rzeczywiście 
zaangażowanych w kształtowanie cech produkcyjnych. 

 
Zaprezentowane publikacje dowodzą, że niezależnie od gatunku wykorzystanie techniki 

sekwencjonowania RNA w technologii NGS do typowania genów kandydujących dla cech jakości mięsa  
jest dobrym podejściem analitycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły przypuszczenia prezentowane w 
innych publikacjach, a także dzięki nim wytypowano wiele nowych genów kandydujących, które mogą być 
dalej wykorzystane przy opracowywaniu biomarkerów. Niemniej jednak dobór grupy badawczej, 
zróżnicowanej tylko pod względem jednaj cechy, pozwala na dokładniejsze wskazanie genów 
kandydujących.  

 
Prezentowana w ramach cyklu habilitacyjnego publikacja (H3) opisująca analizę identyfikację mutacji 

w transkryptach genów zakodowanych na SSC15, wydaje się dobrym podejściem analitycznym w 
typowaniu markerów selekcyjnych. Jednak, zidentyfikowane potencjalne markery, w kolejnych badaniach 
powinny zostać zweryfikowane z wykorzystaniem sekwencjonowania metodą Sangera na poziomie DNA i 
RNA (cDNA), aby przy okazji ustalić status redagowania RNA. 
 

Analiza zaprezentowana w publikacji H6 korzystająca z informacji o sekwencjach wszystkich 
dojrzałych transkryptów, typująca istotne mutacje w oparciu o test oraz korzystając dodatkowo z 
analizy funkcjonalnej wydaje się dobrym podejściem badawczym. Wszystkie zidentyfikowane metodą 
RNA-seq mutacje, przeanalizowane z wykorzystaniem badań asocjacyjnych wykazały istotny wpływu na 
wiele cech produkcyjnych świń.  
 
Geny ASB2, PLIN1, THRSP i AVD zostały wytypowane jako geny kandydujące dla kruchości mięsa piersi 
kurcząt brojlerów linii szybko rosnących. 
 
W oparciu o uzyskane wyniki gen PPP1R11 był rekomendowany jako gen kandydujący dla kruchości 
wieprzowiny oraz dla ubytku wody, ze wskazaniem na poszukiwanie mutacji w sekwencjach 
regulatorowych tego genu. 
 
Geny ALDH3A2, ATGL, PLA2G12A i MYOM1 mogą być wykorzystywane jako markery genetyczne w celu 
poprawy jakości mięsa wieprzowego, a także innych cech produkcyjnych. 
 
Metoda sekwencjonowania DNA fragmentu chromosomu, w którym zidentyfikowano liczne loci cech 
ilościowych (QTLs) z wykorzystaniem technologii ukierunkowanego sekwencjonowania następnej 
generacji stanowi dobrą metodę preselekcyjną w typowaniu biomarkerów cech produkcyjnych świń jako 
alternatywną i mniej kosztowną do metody sekwencjonowania całego genomu. 
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OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 
 

W 1999 roku rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Rolniczym imienia Hugona Kołłątaja w 

Krakowie na kierunku Biotechnologia Roślin. W 2003 i 2004 roku prowadziłam badania do 

pracy magisterskiej w laboratorium Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa pod kierunkiem 

dr hab. Marka Szklarczyka. W czerwcu 2004 roku obroniłam pracę magisterską pt. „Analiza 

ekspresji mtDNA związanego z cytoplazmatyczną męską sterylnością u cebuli (Allium Cepa)” 

uzyskując na dyplomie ocenę bardzo dobrą. Walorem prowadzenia badań do pracy magisterskiej 

było gruntowne zapoznanie się z technikami z zakresu genetyki molekularnej t.j. izolacją 

kwasów nukleinowych, metodą odwrotnej transkrypcji oraz techniką Northern Blot. Uzyskane 

wyniki były prezentowane na konferencjach naukowych: I Kongresie Genetycznym i na 

konferencji zagranicznej Eucarpia 2004 (Austria). W 2006 roku zostałam zatrudniona w 

Instytucie Zootechniki w Krakowie – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku 

biotechnolog w laboratorium przy Dziale Genetyki i Hodowli Zwierząt. W 2013 roku zostałam 

przeniesiona do Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt, który aktualnie zmienił 

nazwę na Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt. Moje zainteresowania badawcze skupiają się 

wokół tematu identyfikacji markerów selekcyjnych i genów kandydujących związanych z 

cechami fenotypowymi jak cechy tuczne, rzeźne i rozpłodowe oraz cechy jakości mięsa 

zwierząt hodowlanych. Dodatkowo, wykonywane przeze mnie badania z zakresu oznaczeń 

molekularnych dotyczą także analizy profilu ekspresji genów w zależności od różnych 

czynników środowiskowych, podłoża genetycznego oraz wieku badanych zwierząt. 

Laboratorium genomiki, w którym pracuje komercyjnie oznacza, w czym również uczestniczę, 

mutację w genie receptora ryjanodyny (RYR1) w celu wyeliminowania osobników nią 

obciążonych ze stad hodowlanych (E28) a także do monitorowania tej mutacji u ras 

zachowawczych. Ponadto, prowadzi liczne badania naukowe finansowane z aktywności 

statutowej Instytutu Zootechniki oraz z grantów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego 

centrum Nauki i Rozwoju.  

Głównym nurtem prowadzonych przeze mnie badań jest identyfikacja markerów 

molekularnych i genów kandydujących związanych z różnymi cechami fenotypowymi świń oraz 

kurcząt rzeźnych. Takie markery można wykorzystać podczas selekcji, gdzie dzięki 

oznaczeniom genetycznym możliwy jest wybór najlepszych zwierząt, co prowadzi to do 

skrócenia odstępu między pokoleniowego i uzyskania szybszego postęp hodowlanego. Badania 

te były prowadzone w ramach różnych projektów finansowanych zarówno z działalności 

statutowej Instytutu Zootechniki oraz z grantów badawczych.  

Moja praca doktorska dotyczyła identyfikacji potencjalnych markerów dla cech mięsności 

trzody chlewnej w genie CA3 kodującym III anhydrazę węglanową. Badania w ramach pracy 

doktorskiej były finansowane z projektu badawczego (N N311 377335– „Charakterystyka genu 

anhydrazy węglanowej III (CA3) pod kątem hipertrofii mięśniowej u świń” – grant promotorski) i 

zakończyły się obroną pracy doktorskiej w 2010 roku, która została wyróżniona. W czasie 

trwania studiów doktoranckich w 2009 roku otrzymałam stypendium w ramach projektu 

„Małopolskie Stypendium Doktoranckie” Działania 2.6 Zintegrowane Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego 2004-2009. Z kolei w 2013 roku byłam laureatem stypendium w ramach 

programu START finansowanego z Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) kierowane do 

wybitnych młodych naukowców ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Badania 

prowadzone w ramach pracy doktorskiej dotyczyły oceny genu anhydrazy węglanowa III, która 

należy do metalo-enzymów. Katalizuje ona reakcję odwracalnej hydratacji dwutlenku węgla, w 

wyniku czego powstaje jon wodorowęglanowy i jon wodorowy. Poprzez takie działanie 

kontroluje ona poziom pH i poziom płynów komórkowych oraz wspomaga transport CO2. 
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Anhydraza węglanowa III wpływa na szlak oksydacyjny za pośrednictwem glutationu, co zmienia 

poziom ekspresji wielu genów związanych z cyklem glutationowym. Badania przeprowadzone w 

Chinach w 2006 roku sugerują, że enzym anhydraza węglanowa III odgrywa ważną rolę podczas 

rozwoju włókien mięśniowych. Uzyskane w ramach pracy doktorskiej wyniki pozwoliły ustalić 

czy w obrębie genu anhydrazy III w polskich populacjach świń znajdują się mutacje warunkujące 

cechy fenotypowe świń, ze szczególnym uwzględnieniem cech związanych z poziomem 

mięsności. Jednak pomimo szczegółowej analizy strukturalnej tego genu nie zidentyfikowano 

żadnej interesującej mutacji posiadającej wyraźny efekt fenotypowy (D3, D9, E7).  

Kolejne prowadzone przeze mnie badania w ramach licznych projektów miały na celu 

poszukiwanie markerów selekcyjnych związanych z użytkowością tuczną, rzeźną oraz cechami 

jakości mięsa wieprzowego, zostały one opisane w wielu opracowaniach opublikowanych w 

czasopismach z listy filadelfijskiej (A8, A10, A13, A15, A21, A22, A24, A40, B4, B5, B6), a także 

zaprezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych (D1, D6, D49, D50, E2, E8, 

E9, E10). Ponadto, byłam współwykonawcą badań laboratoryjnych dotyczących oceny profilu 

ekspresji genów w różnych tkankach w zależności od takich czynników jak wiek, genotyp czy 

warunki środowiskowe (A1, A4, A9, A10, A17, A19, D11). Dodatkowo, współuczestniczyłam w 

badaniach mających na celu określenie markerów i genów kandydujących związanych z 

użytkowością rozpłodową loch ras matczynych, w tym odpowiedzialnych za implantację 

zarodków (A14, A16, A20, A32, D7, D8, D12, D14, D15, D18, D25, D39, E4, E5, E11, E14, E18, 

E19, E20, E22, E31) oraz laktogenezę (A18, A26, A37, A44, D19, D27, E17). Ponadto, brałam 

udział w eksperymentach dotyczących identyfikacji genów piętnowanych u trzody chlewnej (A3, 

A12, A20, D10, D24, D36, E3, F1).  

Prowadzone przeze mnie badania obejmowały także poszukiwanie podłoża genetycznego 

cech związanych z jakością mięsa i użytkowością tuczną kurcząt brojlerów, w ramach dwóch 

projektów badawczych finansowanych z działalności statutowej Instytutu Zootechniki (01-

4.02.1 – „Wykorzystanie polimorfizmu w genach kalpainy (CAPN1 i CAPN3) do oceny jakości kur 

tuczu mięsnego” oraz 01-012.1 - „Wpływ polimorfizmu i ekspresji genów CAST i CAPN2 na 

mikrostrukturę mięśni i jakość mięsa kurcząt rzeźnych”). Wykonywałam w nich oznaczenia z 

zakresu analiz molekularnych, interpretowałam uzyskane wyniki oraz przygotowywałam 

publikacje. Prowadzona przez lata selekcja ukierunkowana na zwiększenie tempa wzrostu oraz 

na wysoki procentowy udział mięśnia piersiowego w tuszkach kurcząt brojlerów doprowadziła 

do obniżenia jakości ich mięsa i zwiększenia frekwencji różnych wad mięsa. Dodatkowo, 

kurczęta po mimo prowadzonej selekcji nie stanowią wyrównanych populacji pod względem 

tempa wzrostu, ponieważ pomiędzy poszczególnymi osobnikami tej samej płci i w tym samym 

wieku ubojowym różnica w masie ciała sięga nawet 1 kg, co stanowi ponad 25% wagi kurcząt. 

Dlatego też, poszukiwanie markerów genetycznych i genów kandydujących dla cech związanych 

z jakością, ale i także z tempem wzrostu, wydaje się wysoko zasadne. W ramach prowadzonych 

badań ocenie strukturalnej i funkcjonalnej poddane zostały geny kodujące białka wchodzące w 

skład sytemu kalpainowego, który odgrywa ważną rolę w tenderyzacji mięsa. Uzyskane wyniki 

zostały opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej (A25, A28, A31) oraz 

zaprezentowane na konferencjach naukowych (D13, D16, D22, D28, D31, D53, D54, D56). 

Dodatkowo, w ramach analizy strukturalnej genu kalpastatyny (CAST) u kurcząt brojlerów 

przeprowadzone zostały badania do pracy magisterskiej, której byłam opiekunem. Praca 

magisterska zatytułowana „Analiza wpływu polimorfizmów genu kalpastatyny (CAST) na jakość 

mięsa kurcząt brojlerów” wykonana została przez Panią Annę Stanecką studentkę kierunku 

Biotechnologia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obrona pracy magisterskiej odbyła się w 

2014 roku. Prowadziłam również analizy molekularne dotyczące oceny zmienności oraz 

poziomu ekspresji genów GHRL i GHSR w zależności od tempa wzrostu kurcząt brojlerów. Geny 
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te kodują białka uczestniczące w odpowiedzi na wysyłane przez podwzgórze sygnały związane z 

odczuwaniem uczucia głodu. Badania te były prowadzone w ramach projektu 01-013.1 

finansowanego z aktywności statutowej Instytutu Zootechniki. Uzyskane wyniki zostały 

przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej (D55). Kolejno, w związku z 

rozwojem metod molekularnych z zakresu technik wysoko-przepustowych jak oznaczenia 

sekwencji całego genomu lub transkryptomu w jednej analizie oraz dostępność tego rodzaju 

sprzętu w naszym laboratorium, badania poszukiwania genów kandydujących u kurcząt 

brojlerów mogły przybrać szerszy wymiar. W 2015 roku przeprowadzono identyfikację genów 

ulegających różnicowej ekspresji w zależności od kruchości mięśnia piersiowego, które zostały 

opisane w publikacji wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej (H2). Wysoko przepustowa 

technika RNA-seq została wykorzystana również przy typowaniu genów kandydujących dla cech 

związanych z tempem wzrostu kurcząt brojlerów. W tym celu zsekwencjonowano transkryptom 

przysadki i podwzgórza kurcząt charakteryzujących się istotnie różnym tempem wzrostu. 

Badania obejmowały tylko kogutki aby wyeliminować efekt płci oraz zostały przeprowadzone 

dla kurcząt w różnym wieku t.j. po trzeci i szóstym tygodniu życia. Wstępne wyniki dotyczące 

różnicowej ekspresji genów w podwzgórzu w zależności od wieku badanych ptaków zostały 

zaprezentowane na konferencji Eurobiotech w 2017r. (D46) a przygotowana publikacja złożona 

do czasopisma Phisiological Genomics (aktualnie w recenzjach). 

W ostatnich latach uczestniczyłam również w pracach laboratoryjnych w ramach badań 

wykorzystujących metodę wysoko przepustową RNA-seq w ocenie genów kandydujących 

związanych z różnymi cechami fenotypowymi świń jak rasa (A23, A30, D17, D21, E13, E15, 

E21) i mikrostruktura włókiem mięśniowych (A45, E24, E29). 

W latach 2006-2010 byłam współwykonawcą grantu zamawianego pt. Genomika 

funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów 

związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa wieprzowego i wołowego. Był to 

projekt prowadzony przez kilka różnych ośrodków naukowych. Nasz instytut zajmował się 

badaniem wpływu genów kodujących czynniki insulino zależne oraz białka strukturalne na 

cechy użytkowe trzody chlewnej (A2, A5, D2, E1, E4, E5). Natomiast w 2008 roku moja 

jednostka była współwykonawcą grantu zamawianego związanego z podatnością owiec na 

encefalopatię gąbczastą pt. „Badanie częstotliwości występowania genotypów wrażliwych na 

encefalopatię w populacji owiec w Polsce”. W naszym laboratorium oznaczany był jeden z trzech 

kodonów, które zmieniają sekwencję białka PRNP związanego z podatnością owiec na 

encefalopatię (E6). 

Dodatkowo, przedmiotem moich badań była ocena struktury populacji i stanu jej z 

inbredowania.  Pierwsze eksperymenty były związane z analizą loci mikrosatelitarnych u trzody 

chlewnej, kóz i owiec. Zaowocowało to kilkoma publikacjami wydanymi w czasopismach Annals 

Animal Science (A11, B1), Rocznikach Naukowych Zootechniki (A6, B2), Rocznikach Naukowych 

PTZ (A7, B3) oraz w Livestock Science (A35) i dodatkowo dwoma zgłoszeniami na konferencje 

XXXVIII ESNA Annual Meeting, 2008 Kraków, Poland (D4 i D5). W badaniach tych wykorzystana 

została metoda Analizy Fragmentów na sekwenatorze Beckman Coulter 8000. Kolejno 

współuczestniczyłam w projekcie zatytułowanym „Zmiany struktury genetycznej małych 

populacji zwierząt gospodarskich”(01-009.1), który miał na celu ustalenie stopnia inbredu 

małych populacji trzody chlewnej, bydła i owiec. W badaniach tych została wykorzystana 

informacja o zmianach typu SNP zlokalizowanych w różnych loci genomu, co umożliwiło 

wytypowanie do krzyżowań osobników, które były najmniej spokrewnione (D40, E23, E24, E25, 

E26, P1). Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę zmienności badanych populacji oraz oszacowania 

stanu zimbredowania różnych ras hodowlanych i rodzimych zwierząt hodowlanych.  
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Kolejnym przedmiotem moich badań była ocena podłoża genetycznego związanego z 

potencjałem wyścigowym koni czystej krwi arabskiej (A27, A36, A42, A43, D35, D38, D42, 

D43, D48, D47, D51, D52, F3, F4), umaszczeniem konika polskiego (A38) oraz cechami 

rozpłodowymi (A47). Przeprowadzone badania umożliwiły wytypowanie 16 genów 

kandydujących, których ekspresja rosła pod wpływem zwiększonej aktywności fizycznej i w 

których aktualnie poszukiwane są markery genetyczne związane z lepszą predyspozycją do 

krótkich i długich dystansów wyścigowych. Z kolei, badania dotyczące umaszczenia konika 

polskiego skupiały się wokół tzw. genotypu „dun”, który związany jest z występowaniem 

wyraźnej pręgi na grzbiecie. Cecha ta warunkowana jest zmiennością w genie TBX3. Prowadzone 

badania wykazały obecność nowego wariantu genu TBX3 w populacji konika polskiego. 

 Byłam także współwykonawcą projektu badawczego z zakresu nutrigenomiki 

zatytułowanego „Ocena możliwości sterowania parametrami jakościowymi surowców 

pochodzenia zwierzęcego poprzez czynniki genetyczne” (01-007.1), w który z wykorzystaniem 

analizy qPCR oceniany był wpływ różnych dodatków paszowych na profil ekspresji genów 

związanych z odkładaniem się i metabolizmem kwasów tłuszczowych w jagnięcinie (A41) oraz  

mięsie piersi kurcząt brojlerów (D29, D30). Ponadto byłam promotorem pomocniczym pracy 

doktorskiej Pana Mirosława Kucharskiego zatytułowanej „Zmienność genetyczna w loci 

wybranych genów warunkujących przemiany kwasów tłuszczowych u owcy domowej (ovis 

aries)”, której obrona odbyła się w lipcu 2017 roku na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzone przez Pana Mirosława badania 

miały między innymi na celu ocenę wpływu zróżnicowanego żywienia na profil ekspresji genów 

FABP4, PPAR oraz SCD. Uzyskane wyniki potwierdziły brak wpływu zwiększonej zawartości 

kwasów MUFA i PUFA w mieszance paszowej na profil ekspresji wspomnianych genów w 

wątrobie i tkance mięśniowej.  

 W latach 2014 -2016 prowadziłam własny projekt badawczy finansowany z działalności 

statutowej Instytutu Zootechniki (04-009.1) zatytułowany „Analiza regionów QTLs  związanych 

z ważnymi użytkowo cechami trzody chlewnej”. Projekt ten miał na celu wytypowanie markerów 

genetycznych związanych z genami zlokalizowanymi w loci cech ilościowych (QTLs) dla cech 

rzeźnych, tucznych (I cel szczegółowy) trzody chlewnej oraz jakością mięsa wieprzowego (II cel 

szczegółowy). Trzecie prowadzone w ramach tego tematu zagadnienie dotyczyło identyfikacji 

genów piętnowanych i możliwości wykorzystania markerów z nimi związanych w selekcji. W 

ramach pierwszego celu szczegółowego w oparciu o informacje dostępne w bazie pigQTL 

poddano ocenie wszystkie chromosomy i wytypowano region na chromosomie 8:107954353-

135272610 (Sscrofa10.2, GCF_000003025.5) wysoce bogaty w loci cech ilościowych związanych 

głównie z poziom otłuszczenia świń oraz zawartością kwasów tłuszczowych, ale także cechami 

tucznymi. W regionie tym zlokalizowany jest gen MTTP, który koduje białko związane z 

transportem triglicerydów. W ramach zagadnienia gen MTTP został poddany analizie 

strukturalnej, a zidentyfikowane w nim zmiany polimorficzne ocenie z wykorzystaniem badań 

asocjacyjnych pod kątem wpływu na cechy fenotypowe świń (A34, A39, D32, D34). Drugi cel 

szczegółowy dotyczył analizy strukturalnej i funkcjonalnej czterech genów MARCH4, ATIC, 

ABCA12 oraz PECR, które są zlokalizowane na chromosomie 15 w regionie bogatym w QTLs 

związane z jakością mięsa wieprzowego: w tym z kolorem, teksturą, poziomem IMF oraz 

wodochłonnością.  Geny ATIC i MARCH4 kodują białka związane z amplifikacją i systemem 

naprawczym DNA, natomiast ABCA12 i PECR są związane z gospodarką lipidową. Identyfikacja 

zmian polimorficznych i ocena ich wpływu na cechy fenotypowe trzody chlewnej oraz poziom 

ekspresji  genów ABCA12 oraz PECR zostały opisane wcześniej w ramach cyklu publikacji (H1, 

H4) oraz były prezentowane na różnych konferencjach naukowych (D23, E21, E12). Analiza 

strukturalna genu ATIC i ocena wpływu zidentyfikowanych zmian polimorficznych na cechy 
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użytkowe trzody chlewnej, nie dostarczyła informacji o potencjalnych markerach selekcyjnych 

(E30). Natomiast badania dotyczące genu MARCH4 były przedmiotem pracy magisterskiej 

zatytułowanej „Analiza związku polimorfizmów genu MARCH4 z cechami tucznymi i rzeźnymi 

oraz jakością mięsa świń różnych ras” Pani Aleksandry Dusik studentki kierunku Biotechnologii 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, której obrona odbyła się w 2014 roku. Opiekunem pracy 

była Pani dr hab. Katarzyna Ropka-Molik. Ostatnim zagadnieniem w ramach tego projektu była 

ocena możliwości wykorzystania techniki RNA-seq w typowaniu genów piętnowanych (A46, 

D33, D44), i kolejno markerów selekcyjnych (A33) dla cech użytkowości rzeźnej i tucznej świń. 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane w czasopismach Annals of Animal Science oraz Gene, a 

także zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach.  

 W 2014 roku zdobyłam finansowanie z Narodowego Centrum Nauki  w ramach 

programu SONATA na projekt badawczy zatytułowany „Zastosowanie ukierunkowanego 

sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w szacowaniu markerów genetycznych 

związanych z jakością mięsa wieprzowego” (2013/09/D/NZ9/02452). Projekt ten dotyczył 

oceny przydatności metod opartych o technologie NGS jako narzędzi preselekcyjnych w 

typowaniu genów kandydujących oraz markerów selekcyjnych dla cech głównie związanych z 

jakością mięsa wieprzowego. Dotychczas jedną z głównych metod stosujących technologię NGS 

do przewidywania markerów selekcyjnych oraz loci cech ilościowych jest technika genome-wide 

association study (GWAS), która w oparciu o sekwencjonowanie całego genomu wskazuje 

mutacje silnie związanej z występowaniem wybranej cechy fenotypowej. Koszt takiej analizy jest 

wysoki. Z tego względu w ramach tego projektu podjęto próbę opracowania metod 

alternatywnych, które również umożliwiłyby typowanie istotnych mutacji przy nakładzie 

niższych kosztów. Badania objęły 16 świń należących do dwóch ras (Puławska n=8 i Polska Biała 

Zwisłoucha n=8) wysoce różniących się pod względem jakości mięsa oraz dwie metody w 

technologii NGS: sekwencjonowanie RNA oraz ukierunkowane sekwencjonowanie DNA 

fragmentu chromosomu 15. Wybrany region chromosomu 15 u świń jest wyjątkowo bogaty w 

loci cech ilościowych (QTLs). Nasze badania zakładały, że zidentyfikowane zostaną geny 

kandydujące oraz markery selekcyjne związane z jakością wieprzowiny. Analiza RNA-seq 

przeprowadzona dla tkanki mięśniowej wskazała kilka genów kandydujących, powiązanych z 

kruchością wieprzowiny (PPP1R11, SFRP2, CIB2, PVALB, UCHL1 i CNN1), a także poziomem 

tkanki tłuszczowej (LIPE, LXRA, HP) (H5, D26). Metoda sekwencjonowania RNA dostarczyła 

także informacji na temat istotnych zmian polimorficznych, które potencjalnie poprzez swoje 

zaangażowanie w różne ścieżki metaboliczne i sygnałowe powinny wpływać na kształtowanie 

fenotypu świń (H3, H6, D37). Wskazane mutacje ze względu na charakter analizy znajdowały się 

tylko w regionach ulegających transkrypcji. Analiza ta dostarczyła ciekawych informacji na temat 

wpływu czterech genów ALDH3A2, PLA2G12A, ATGL i MYOM1 na cechy jakości wieprzowiny. 

Gdzie, wskazane geny już wcześniej były typowane jako potencjalne markery genetyczne. Z kolei, 

ocena na poziomie DNA fragmentu chromosomu 15 świń wytypowała szereg potencjalnych 

markerów dla cech jakości wieprzowiny (H7), niemniej jednak wyniki te wymagają weryfikacji z 

wykorzystaniem populacji bardziej licznych obejmujących różne rasy świń (D41). 

Podsumowując, wyniki uzyskane w ramach niniejszego projektu, powinny zostać uwzględnione 

podczas opracowywania metod selekcji genomowej u świń. Rozpowszechnianie wiedzy z 

zakresu informacji o markerach selekcyjnych jest wysoce ważna i ewentualne wdrożenie ich do 

praktyki przyniosłoby wymierne korzyści ekonomiczne, ponieważ prowadziłoby do szybszego 

postępu hodowlanego poprzez skrócenie okresu międzypokoleniowego. Dlatego rozpatrywanie 

różnych sposobów pozyskiwania markerów genetycznych wydaje się wysoce zasadne. 

Dodatkowo uzyskane w ramach projektu wyniki były prezentowane na dwóch 

międzynarodowych konferencjach 35th International Society for Animal Genetics Conference 
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(2016) w Salt Lake City oraz 36th International Society for Animal Genetics Conference (2017) w 

Dublinie (F2, D45).  

 W celu weryfikacji wpływu zmian polimorficznych wytypowanych dzięki  

ukierunkowanemu sekwencjonowania DNA fragmentu chromosomu 15 świń (H7) (grant 

2013/09/D/NZ9/02452) w 2017 roku został otwarty kolejny projekt badawczy finansowany w 

ramach programu „Fundusz Badań Własnych” przez Instytut Zootechniki zatytułowany: 

„Walidacja wyników ukierunkowanego sekwencjonowania DNA z wykorzystaniem badań 

asocjacyjnych” (07-4.18.7), którego jestem kierownikiem. Cześć prowadzonych w ramach 

projektu badań była przedmiotem pracy magisterskiej studentki wydziału Ogrodniczego o 

specjalności Biotechnologia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pani Anny Stuczyńskiej. Praca 

magisterska została napisana w języku angielskim i była zatytułowana: „The usage of TEDNAseq 

as a potential tool for screening of molecular markers associated with growth traits in pigs”. W 

trakcie prowadzonych eksperymentów wytypowano 5 potencjalnych markerów dla cech 

tucznych zlokalizowanych w genach PECR, FN1, PNKD (2 mutacje) oraz PLCD4 i przeprowadzano 

ocenę ich wpływu na badane cechy (D45). Poza pracą magisterską, dodatkowo analizie poddano 

inne cechy fenotypowe świń. Uzyskane wyniki zostały zebrane i opisane w publikacji 

zatytułowanej: „The effect of QTL-rich region polymorphisms identified by targeted DNA-seq on pig 

production traits”, która została opublikowana w czasopismie Molecular Biology Reports (A48) 

Celem powyższego opracowania była próba scharakteryzowania głównych kierunków 

badawczych i uzyskanych w tym zakresie osiągnięć w których uczestniczyłam jako wykonawca i 

które sama podejmowałam w trakcie swojej kariery naukowej. Uzupełnieniem tego opisu jest 

poniżej przedstawiony wykaz projektów w których uczestniczyłam i aktualnie uczestniczę, 

wykaz osiągnięć naukowo badawczych (publikacyjnych) załączony jako oddzielny dokument 

(załącznik nr 4) oraz wykaz pozostałych osiągnięć (poza publikacyjnych), także jako oddzielny 

załącznik (nr 6). 
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WYKAZ PROJEKTÓW BADAWCZYCH W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁEM Z OKREŚLENIEM 
CHARAKTERU MOJEGO UDZIAŁU   
 

a) projekt promotorski: 

 N N311 377335– „Charakterystyka anhydrazy węglanowej III (CA3) pod kątem hipertrofii 
mięśniowej u świń” – grant promotorski - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-
2010). 

b) projekty badawcze których byłem lub jestem kierownikiem: 

 01-4.02.1– kierownik podzadania - „Wykorzystanie polimorfizmu w genach kalpainy (CAPN1 i 
CAPN3) do oceny jakości kur tuczu mięsnego” – działalność statutowa - Instytut Zootechniki PIB 
(2011 – 2013). 

 01-012.1– kierownik podzadania - „Wpływ polimorfizmu i ekspresji genów CAST i CAPN2 na 

mikrostrukturę mięśni i jakość mięsa kurcząt rzeźnych” - działalność statutowa - Instytut 

Zootechniki PIB (2014-2016) 

 01-011.1 – kierownik projektu - Analiza wybranych QTL związanych z cechami tucznymi i 

rzeźnymi trzody chlewnej”  - działalność statutowa - Instytut Zootechniki PIB (2014-2016) 

 04-014.1 – kierownik podzadania  -„Zastosowanie metod sekwencjonowania następnej generacji 

(NGS) do identyfikacji genetycznego podłoża cech produkcyjnych świń”;  - działalność statutowa - 

Instytut Zootechniki PIB (2016-2018) 

 2013/09/D/NZ9/02452 – kierownik projektu – „Zastosowanie ukierunkowanego 

sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w szacowaniu markerów genetycznych związanych z 

jakością mięsa wieprzowego” – grant Sonata - Narodowe Centrum Nauki (2014 – 2017).  

 07-4.18.7 – kierownik projektu -  „Walidacja wyników ukierunkowanego sekwencjonowania DNA 

z wykorzystaniem badań asocjacyjnych” – program Fundusz Badań Własnych finansowany przez 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (2017-2019) 

c) udział w projektach badawczych w roli wykonawcy - granty: 

 NN311162937 – wykonawca - „Poszukiwanie markerów spośród genów szlaku 
melanokortynowego i grupy genów FABP warunkujących efektywność wykorzystania paszy oraz 
poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) świń"; 

  NN311220938 - wykonawca -„Poprawa użytkowości rozpłodowej loch w oparciu o selekcje na 
markery genów odpowiedzialnych za implantacje zarodków (EGF, AREG i LIF)”; 

  NN311608638 - wykonawca -„Ocena sposobu ekspresji wybranych genów podlegających 
piętnowaniu gametycznemu w rozwoju postnatalnym świń”; 

 NN311 102834 –  główny wykonawca – „Ocena zmienności i ekspresji genów PIT1, GHRL, GHRH, 
LEP współdziałających w regulacji poziomu otłuszczenia u świń”. 

 PBZ-KBN-113/P06/2005/08 – wykonawca - Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych 
oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i 
jakościowymi mięsa bydła i świń 

 BMzp-2910B-6/06 – wykonawca - Badanie częstotliwości występowania genotypów wrażliwych 
na encefalopatię w populacji owiec w Polsce 

 297267 – wykonawca - (projekt Biostrateg - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) – „Określenie 
częstości polimorfizmów DNA powiązanych z podatnością na występowanie jednostek 
chorobowych o podłożu genetycznym w populacjach ras zachowawczych”; 

d) udział w projektach badawczych w roli wykonawcy - działalność statutowa Instytutu 
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 1314.1 – główny wykonawca - „Różnorodność biologiczna ras kozich występujących w Polsce na 
podstawie polimorfizmów DNA” ; 

 1115.1 – główny wykonawca – „Określenie markerów genetycznych, które dają 
prawdopodobieństwo selekcji pod kątem cech użytkowych świń” 

 1327.1 – główny wykonawca – „Charakterystyka struktury genetycznej rodzimych ras owiec”; 

 1124.1 – wykonawca - „Analiza polimorfizmu genów H-FABP oraz LEPR i jego powiązanie z 
zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF), jakością mięsa i innymi cechami produkcyjnymi 
świo ras pbz, duroc i Pietrain” 

 1128.1 - wykonawca –„Porównanie ekspresji genów warunkujących rozwój mięśni szynki u świo 
ras pietrain i wbp”;  

 1133.1 – wykonawca – „Ocena zmienności genów związanych z użytkowością rozpłodową oraz 
składem mleka loch ras matecznych”; 

  01-5.03.1 –wykonawca – „Analiza transkryptomu świń ras Pietrain i polskiej białej zwisłouchej 
przy użyciu mikomacierzy cDNA oraz metody Real-Time PCR”; 

  01-4.06.1 – główny wykonawca – „Ocena zmienności i ekspresji wybranych genów HoxA i Wnt 
współdziałających podczas implantacji zarodka u świń”; 

  01-4.07.1 - główny wykonawca – „Poszukiwanie markerów genetycznych wysokiej jakości mleka 
loch oraz możliwości ich wykorzystania w doskonaleniu cech rozpłodowych”; 

  01-4.03.1 – wykonawca - „Wykorzystanie polimorfizmu genów podlegających piętnowaniu 
genetycznemu w celu poprawy cech użytkowych świń”; 

  01-007.1 – wykonawca – „Ocena możliwości sterowania parametrami jakościowymi surowców 
pochodzenia zwierzęcego poprzez czynniki genetyczne”; 

 01-009.1 – wykonawca - „Zmiany struktury genetycznej małych populacji zwierząt 
gospodarskich” 

 01-013.1 – główny wykonawca – „Analiza polimorfizmu i ekspresji genów GHRL i GHSR na wyniki 
produkcyjne i jakość mięsa kurcząt”; 

 01-015.1 – wykonawca – „Poszukiwanie genetycznych mechanizmów zmienności u wysoko-
produkcyjnych ras świń w zakresie cech użytkowych metodą RNA-seq” 
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LICZBOWE ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWEGO 
 

 PRZED DOKTORATEM PO DOKTORACIE ŁĄCZNIE 
 LICZBA PKT 

(MNiSW) 
IF LICZBA PKT 

(MNiSW) 
IF LICZBA PKT 

(MNiSW) 
IF 

1). Oryginalne prace twórcze: 6 57 4,329 54 1272 68,848 61 1329 73,177 
          
- wykorzystane w monotematycznym cyklu publikacji 
 

         

a)   publikacje w czasopismach znajdujących się  bazie 
Journal Citation Reports (JCR) 

   7 195 10,9 7 195 10,9 

b)  publikacje w innych czasopismach recenzowanych          
          
- publikacje poza monotematycznym cyklem 
 

         

a)   publikacje w czasopismach znajdujących się  bazie 
Journal Citation Reports (JCR) 

3 47 4,329 48 1077 57,948 51 1124 62,277 

b)  publikacje w innych czasopismach recenzowanych 3 10 -    3 10  
          
2). Monografie:    1   1   
          
3). Pozostałe publikacje naukowe: 19   64   83   
          
- prace konferencyjne 
 

         

a) opublikowane w materiałach z konferencji 
międzynarodowych 

10   57   52   

b) opublikowane w materiałach z konferencji 
krajowych 

9   22   31   

          
          
4). Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science. 
1   3   4   

          
RAZEM 26 57 4,329 122 1272 68,848 148 1329 73,177 

   

 




