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Recenzia

rozprawy doktorskiej mgr in2. Sylwii Sowy pt.: ,,ldentyfikacja marker6w molekularnych sprzq2onych z

genem odporno5ci na rdzQ koronowE w odmianie owsa zwyczajnego,,Celer"".

Przew6d doktorski w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wszczety na Wydziate

Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ocena osiaenietvch wvnik6w pracv

Doktorantka podjela siq rozwiqzanla tematu bardzo aktualnego dla krajowej hodowli owsa

jakim jest ocena odpornoSci odmian na jedna z najgroiniejszych cho16b grzybowych - rdzq koronowq

wywofywanE przez patogena Puccinio coronoto , przynoszqcego rokrocznie znaczne straty w

produkcji rolniczej. Praca le2y w nurcie rozwijanym od lat z sukcesem przez promotor6w rozprawy

prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka i dr Edytq Paczos-GrzqdQ reprezentujQcych oirodek lubelski.

Temat zostal opracowany przez doktorantke w spos6b bardzo systematyczny iobszerny. W pierwszej

kolejnoSci zajqla siq zebraniem izolat6w patogena z r62nych rejon6w Polski i przygotowaniem

wlaiciwej bazy genetycznej do przeprowadzenia bada6. Nastepnie pozyskala linie referencyjne owsa

z ustalonymi genami odporno5ci oraz kolekcje starszych i aktualnie uprawianych odmian tego

gatunku w celu rozeznania sytuacji w zakresie obecnoici ir6del odporno6ci wir6d material6w

hodowlanych. Obraz jaki wytonit siq z przeprowadzonych na szerokE skalq badai unaocznit niski

poziom odporno6ci wiqkszoici odmian owsa w kraju, co Swiadczy o znaczeniu iwadze pod.ietego

problemu. Doktorantka ustalila, kt6re spog16d znanych gen6w odporno5ci stanowiE aktualnie

zabezpieczenie owsa przed tym groinym patogenem. SpoSr6d krajowych odmian znajdujqcych siQ w

uprawie wyodrqbnila dwie odmiany wybitnie odporne na rdzq koronowq, z kt6rych odmiana Celer

zostata wybrana do dalszych badaf ze wzglqdu na wykazanq odporno6i zale2nq od jednego silnego

genu Pc39. Selekcja tej odmiany o 6ci5le sprecyzowanym jednogenowym podlo2u odpornoSci

otworzyfa drogq do dalszego etapu badai o charakterze biotech nologicznym, majEcych na celu

znalezienie i opracowanie marker6w molekularnych genu Pc39, kt6re w zaioieniu stanowii bqdq

cenne narzqdzie dla wspomagania selekcji w hodowli nowych odpornych odmian owsa. Poszukiwania

marker6w oparla na metodzie BSA pozwalajqcej na analize przesiewowq setek marker6w w

poszukiwaniu tych, kt6re sq silnie sprzq2one z badanym genem odpornosci. U2yla w tym celu



marke16w RAPD, marke16w SRAP oraz skorzystafa ze wsp6lczeSnie rozwiniQtej technologii

genotypowania przez sekwencjonowa nie z uzyciem marker6w DArl DArT seq i silicoDArT. Badania

te zakoiczyty siQ sukcesem - udalo sie wyodrebniC 8 marker6w silnie sprzq2onych z genem Pc39.

Przeprowadzono konwersje marker6w niespecyficznych do marker6w specyficznych stosujEc

klonowanie i analizq sekwencji. Cztery z nich stanowiq markery specyficzne typu SCAR isilicoDArT.

Skonstruowano mapq marker6w pokazujqcq ich odlegloSci wzglqdem genu Pc39 i nale2y podkre6lii,

ie dwa z nich znaleziono bardzo blisko genu, bo w odleglo6ciach zaledwie 0.4 cM. Markery te

stanowii moga cenne narzqdzie w badaniach iselekcji genotyp6w owsa odpornych na rdzq

koronowq, a przede wszystkim moga posfuiyi w programach hodowlanych w kt6rych donorem

odpornoSci bqdzie odmiana Celer. \

Podsumowujqc tq czqsi recenzji stwierdzam,2e doktorantka w swoich badaniach osiqgnqfa

wszystkie zaktadane cele pracy, a wyniki te maja duze znaczenie poznawcze dla genetyki

odporno6ciowej owsa jak r6wnie2 du2e znaczenie utylitarne stwarzajEc mo2liwoici wykorzystania

wytworzonych w pracy narzqdzi biotechnologicznych w postaci specyficznych marker6w

molekularnych sprzq2onych z wa2nym genem odpornosci w pracach hodowlanych. Stworzy to

podstawq do dalszych prac nad wzrostem odporno5ci odmian owsa na rdzq koronowq i moie

przyczyni6 siq do zwiqkszenia szans krajowych producent6w produkt6w z owsa w konkurencji z

firmami zagranicznymi.

Ocena doboru materiaf6w imetodvki oracv

Jak w kaidej pracy z zakresu genetyki i biotechnologii dob6r material6w i metod badawczych

ma kluczowe znaczenie dla osiqgniqcia sukcesu w postaci uzyskania pozytywnych wynik6w prac. W

przypadku tej pracy doktorskiej na szczeg6lne podkre6lenie zastuguje dbafo6i o precyzjq

eksperyment6w genetycznych poprzez zastosowanie wlaSciwych schemat6w krzy2owah, wla5ciwq

analizQ potomstwa w pokoleniach F2 i F3, dob6r izolal6w Puccinio coronoto i linii referencyjnych owsa

z wlasciwymi genami odpornoici. Autorka wykazala sie takie wlaiciwym zaplanowaniem irealizacjq

eksperyment6w majqcych na celu ocenq stopnia poraienia patogenem. Wlaiciwie posluiyta siq

obowiqzujqcq w tym zakresie nomenklaturq i zasadami. Przede wszystkim zaS wykazala opanowanie

warsztatu genetyki molekularnej i iniynierii genetycznej, umiejqtnie przeprowadzajAc analizy PCR

r6inorodnymi technikami markerowymi, elektroforezy, klonowania i sekwencjonowania DNA. O

jako6ci uzyskanych rezultat6w dobrze 5wiadczq zamieszczone w pracy zdjqcia elektroforegram6w, na

kt6rych bardzo dobrze mo2na ocenid specyfikq uzyskanych marker6w. Autorka wla(ciwie posluguje

siq ir6dfami w postaci elektronicznych baz danych w zakresie por6wnywania ianotacji sekwencji

DNA, projektowania sekwencji starter6w. Cenne jest r6wniei zaproponowanie przez autorkQ
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zastosowania kodu oSmioliterowego dla doprecyzowanie systemu identyfikacji wirulencji wzgledem

poznanych 32 gen6w odporno6ci Pc.

Podsumowujqc tq czq6i recenzji mozna Smiato stwierdzii,2e doktorantka ma bardzo dobrze

opanowany warsztat badawczy z wielu dziedzin jak genetyka klasyczna ihodowla odpornoSciowa,

fitopatologia, genetyka molekularna z elementami inZynierii genetycznej, bioinformatyka. Potrafi

wlasciwie dobierai material badawczy i przeprowadzai Sciste eksperymenty genetyczne dajqce

konkluzywne wyniki.

Ocena orzesladu literaturv

Na 18 stronach przeglqdu literatury doktorantka poruszyla wszystkie wa2niejsze zagadnienia

powiqzane z tematyka pracy, zaczynajqc od charakterystyki hodowlanej i uZytkowej owsa,

charakterystyki patogena, podstaw fizjologiczno-genetycznych odpornoici ro6lin, poprzez om6wienie

162norodnoici i zastosowaf marker6w molekularnych w diagnostyce roslin. Analizq zagadniei oparfa

o bogatA literaturq Swiatowq w liczbie 259 publikacji. Wykazala siq eksperckq wiedzq w zakresie

genetyki odpornosciowej owsa.

Ocena dvskusii i wniosk6w

Dyskusja wynik6w przedstawiona na 12 stronach podejmuje najwa2niejsze zagadnienia jakie

wylonify siq w realizacji wynik6w ikonfrontuje je z dotychczasowE literaturE przedmiotu. Znaczna

czq56 dyskusji omawia obraz odporno5ci krajowych odmian owsa jaki wykrystalizowal siq w toku

przeprowadzonych badai. Autorka kreSli takie moiliwe strategie poprawienia stanu odpornoici

przez piramidyzacjq tych gen6w, kt6re nie zostafy jeszcze przelamane przez patogena. Bardzo

interesujEca jest analiza rozmieszczenia gen6w odpornoici w genomie i potwierdzenie tendencji do

wystqpowania ich w formie zgrupowaf. Waznym osiQgniqciem autorki jest tu uzyskanie danych

empirycznych zaprzeczajqcych allelicznoici szeregu z nich, co bylo postulowane w literaturze. Na

zgrupowania gen6w zwiqzanych z odporno6ciq wskazujQ takie wyniki anotacji sekwencji marker6w

blisko sprze2onych z genem Pc39, kt6re to sekwencje okazaly siq byi w fizycznej bliskoici z

kodujqcymi sekwencjami funkcjonalnych gen6w wykazujqcych zwiqzek z odporno6ciq.

Autorka trafnie wytypowala dwie pary marker6w kt6rych walidacja wykazala pefnq

przydatnosi do wykrywania genotypu odpornego bqdi wra2liwego, kt6re w ukladzie multiplex-PcR

moglyby stanowid precyzyjne narzqdzie rozr6Zniania obecno6ci bqdi braku genu Pc39. Zabrakfo mi

jednak w dyskusji krytycznego odniesienia sie do tych z wyr62nionych marker6w kt6re dawaly z du2q

czqstoSciQ niespecyficzne reakcje. Nale2alo wyrainie stwierdzid, czy autorka uznaje ich przydatnoSi,

czy te2 nie zalecalaby ich stosowania w praktyce selekcyjnej. Bardzo wa2ne jest 2e doktorantka ma
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Swiadomoii ograniczonych mo2liwo6ci zastosowania opracowanych marker6w w r62norodnych

materialach krzyi6wkowych, czemu dala wyraz w dyskusji. Wnioski w liczbie 15 sq na o96l

prawidlowo sformufowane i SwiadczE o duiej liczbie warto5ciowych ustalef pracy. Nie mogq jedynie

uznai prawidlowoici wniosku 13, kt6ry jest przytoczeniem oczywistego faktu i2 konwersja na marker

SCAR zwiqksza specyficznoSi testu.

Podsumowujqc, dyskusja iwnioski potwierdzajE duiq wartoii irozleglo36 zakresu uzyskanych

wynik6w oraz Swiadczy o bardzo dobrym opanowaniu przez autorkq zagadnienia badawczego w

Swietle wynik6w wlasnych i literatury przedmiotu.

Ocena formv pracv

Formalna strona pracy nie budzi zastrzeZefi. Praca jest obszernym, kompletnym

opracowaniem monograficznym liczacym 149 stron, napisanym bardzo jasno, w dobrym stylu,

poprawnq polszczyznq i nie zauwa2ylem w nim bfqd6w redakcyjnych. Podzial pracy na rozdziaty i

podrozdzialy jest zgodny z zasadami i ulatwia odbi6r czytelnikowi. Wyniki i dyskusja sq

zaprezentowane w spos6b klarowny, stwarzajqcy mozliwo(i pelnego zrozumienia przedstawianych

treSci. Bogata literatura przedmiotu zawiera gl6wnie pozycje w j. angielskim. Streszczenia za16wno w

j. polskim jak iangielskim sa bardzo syntetyczne, a mimo to jasno ujmujq cafoksztatt zagadnieri.

Mam kilka pytan do doktorantki:

1. Znaczna liczba ro5lin F2 z niespecyficznymi produktami dla niekt6rych marker6w (np.

silikoDArT4) , co widai na elektroforegramach, z pewnoSciA utrudniala analize ich sprzq2enia

z genem Pc. W jaki spos6b autorka radzifa sobie z tym problemem i czy nie byfoby lepiej tych

marker6w nie ujmowai w mapie sprzqZeri ?

Jak wyja5nii obecnoSi prq2ka w odmianie wra2liwej STH dla markera silicoDArTZ (Fot. I7l, a

w innym miejscu (analiza Fu) jego brak.

Czy niedopasowania marker6w z cechq w F2jak tez w innych materialach wynikai mogq z

rekombinacji czy te2 moga byi inne powody?

Czy autorka w przesiewowym szukaniu sprzq2onych marker6w RAPD metodq BSA stosowala

tylko jeden starter na reakcjQ, czy te2 pr6bowata zastosowai losowo po dwa startery co

znacznie zwiqksza mo2liwo6ci skanowania genomu?

5.

A



PODSUMOWANIE

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr in2. Sylwii Sowy jest bardzo

wartosciowym oryginalnym opracowaniem naukowym w dyscyplinie biotechnologia w dziedzinie

nauk rolniczych. Praca dostarcza narzqdzia biotechnologicznego dla hodowli odpornoSciowej owsa w

postaci specyficznego zestawu marker6w umoiliwiajqcych identyfikacja genotypu odpornego na rdze

koronowq uwarunkowanego obecnoiciE genu Pc39. Stwierdzam, ii recenzowana rozprawa spetnia

wymagania ustawowe stawiane rozprawom doktorskim (Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopnlach

naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki - Dz. U. Nr 65 poz. 595, z

p6in. zm.). Zglaszam wniosek do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioiniynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr in2. SylwiiSowy do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego.

W zwiazku z wysokim poziomem naukowym rozprawy, jej duiym znaczeniem aplikacyjnym dla

hodowli owsa oraz jej wzorowym opracowaniem zgfaszam wniosek o wyr6inienie pracy doktorskiej

mgr in2. Sylwii Sowy.


