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pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Dybusa

nt. "Wpl5rw wariant6w polimorficznych w5zbranych gen6w
bydla na ilo5ciowy stosunek kwas6w tluszczowych mleka"

Recenzja zostala wykonana na podstawie Uchwaly Rady Wydzialu Rolnictwa
i Bioinzynierii Uniwersytetu Prryrodniczego w Poznaniu, zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2Ol4 r. pozycja 1852 z poLn.
zmianami).

Identyfikacja gen6w warunkujqcych fenotypowe przejawianie sie cech

iloSciowych jest trudna ze wzglgdu na du24 liczbg genow zaanga2owanych w

powstanie cechy, co w efekcie daje niewielki efekt addytywny. W ci4gu

ostatnich lat wiele uwagi poSwiecono na identy{ikacjq w obrgbie calego

genomu bydla loci cech iloSciowych (QTL - ang. Quantitative Trait Loci),

istotnych z ekonomi.cznego punktu widzenia. QTL to dajace sig latwo

zlokabzowac markery genetyczne, ktore s4 najczgsciej jedynie Scisle

sprzg2one z genami kontroluj4cymi interesuj4ce nas cechy. W idealnych

warunkach QTL mog4 byc wl4czane do programow selekcji wspomaganych

markerami genetycznymi (MAS - ang. Marker Assisted Selection), jednakZe

wigkszoSi QTL ma bardzo niewielki, stqd trudny do oszacowania wplyw. Do

kofica 2016 zdeponowano ponad 99,7 miliona SNP u Bos Taurus. Szanse na

urzeczywistnienie w/w koncepcji daja tzw. mikromacierze (chipy DNA), kt6re



pozwataJ4 na genotypowanie osobnikdw jednoczesnie w tysi4cach miejsc
polimorficznych danego genomu. za przyklad. mo2e posluzyi mikromacierz
BovinesNP5O v3 Beadchip obejmuj4ca okolo 53,7 K sNp zebranych na
podstawie wieloletnich badari asocjacyjnych bydla. umoZliwilo to szybki
ronvoj wiod4cego obecnie pryrn kierunku badari polegaj4cym na
wskazywaniu calych regionow genomu istotnie zwiaz;anych z d,an1 cech4.
Technikg, kt6ra umoZliwia rownoczesn4 identyfikacjg tysigcy SNp oraz
okreslenie ich zwiapku z dan4 cech4 okresla sig badaniem asocjacyjnym
calego genomu. Poszukiwanie loci cech ilosciowych jest kosztowne i jak dotad
nie przynioslo spektakularnych rezultatow u bydla mlecznego. Dotychczas
potwierdzono jedynie znaczenie kilkunastu genow, przy czym powtarzalne

wyniki dla biosynte4r tluszczu w mleku opisuje sig dla substytucji
aminokwasu K232A warunkowanej mutacjq w genie koduj 4cym Acyl CoA

acylotranferazg diacylglycerolow4 I (DGATI na BTA14). pomimo wielu
niekwestionowanych za\et, technika GWAS daje tylko orientacyjne
wskazowki co do potencjalnych eTL, lecz nie wyjasnia mechanizmu
przyc4tnowo-skutkowego danego procesu biologicznego. Liczba znanych
genow maj4cych wplyw na poszczegolne cechy iloSciowe nie jest do konca
ustalona, stqd konieczne jest ciagle powtarzanie szacowania ewentualnych
zrxri4zkow pomigdzy polimorfizmem potencjalnych genow a cechami

uiytkowoSci. Wa2ne jest genotypowanie zwierz4t w oparciu o nowo odkryte
SNP, pol4czone z gromadzeniem informacji umoZliwiaj4cych ich powi4zame z

u2ytkowoSci4. Stanowi to element strategii okreslanej jako poszukiwanie

gen6w kandyduj4cych danej cechy iloSciowej. podejScie to opiera sig na

wyborze genow, kt6rych produkty bialkowe bior4 bezpoSredni udziai w
konkretnych procesach fizjologi.cznych

Recenzowana rozprawa wpisuje sig dokladnie w ten wlaSnie obszar

badan i uwa2am, 2e Autorka podjgla sig niezwykle ambitnego zad,ania

wymagaj4cego ogromnej pracy zvvi4zanej z przeprowadzonym badaniem,
generuj4cymi wiele danych wymagaj4cych Zmudnej obrobki zwiqzanej z

analiz4. Rozprawa liczy 161 stron, podzielona jest na dwie czgSci

literaturow4 i doSwiadczaln4, zawiera 39 tabel, 22 rysunki. Na poczqtku



zarnieszczony jest wykaz jednostek, wzorow odc4rnnik6w i niektorych
skrotow, dzigki czemu pracajest bardziej czyterna. Doktorantka w bibliografii
zamiescila 381 pozycji literaturowych, na ktore skladaj4 sig glownie artykuly
z.amieszczone w fachowych czasopismach naukowych o zasiggu Swiatowym.

Przedstawiona do oceny rozprawa zawiera wszelkie elementSr, ktore z
formalnego punktu widzenia powinny by6 uwzglgdnione w rozprawie

doktorskiej, w tym; Wstep Przegl4d literatury, Cel pracy, Material i metody,
Wyniki, Dyskusja, Posumowanie, Wnioski i stwierdzenia oraz Streszczenie w
jezyku polskim i angielskim. Rozprawg przedstawiono w formie ksi42kowej, w

zawarqtm maszynopisie. Uklad pracy jest logiczny i przejrzysty.

trTSTEP i PRZEGL.qD LITERATURY

Rozprawa rozpoczyna sig krotkim wstgpem, w ktorym autorka uzasadnila
istote i znaczenie podjgtych badari oraz przedstawila ogolne zalo2enia pracy.

W dalszej czg$ci zamteszczorro bogaty przegl4d piSmiennictwa na temat
znaczenia mleka i produktow mlecznych, struktury mleka i jego wlaSciwoSci

oraz om6wiono biosyntezg kwasow tluszczowych mleka. W nastgpnej

kolejnoSci Autorka bardzo szczeg6lowo omawia badane geny i ich warianty
polimorficzne pod k4tem zro2nicowania profiiu kwasow tluszczowych mleka.

Zakres i uklad tej czgSci pracy nie budzi zastrze2ei, poruszane zagadnienia

opisane s4 jasno i rzeczowo. Podsumowujac ten fragment rozprawy sprawia

bardzo korzystne wraZenie, stanowiqc Swiadectwo dobrego opanowania

materialu teoretycznego przez Autorkg i odpowiedniego jej przygotowania do

badafi eksperymentalnych.

CEL

Celem pracy byla ocena profilu wybranych frakcji tluszczowych w
mleku kr6w dwoch ras oraz ustalenie zalelnoSci pomigdzy polimorfizmem

genow ACACA, FXSIV, SCDI, DGATI a skladem kwasow tluszczowych oraz

cechami u2ytkowoSci mlecznej krow rasy phf i jersey. Cel ten jest jasny i
przejrzy Scie napisany.



MATERIAT, i METODY

Dobrze opracowany rozdzial, opisuj4cy zarowno rejestracjg cech

fenotypowych oraz metody molekularne. Przyjgta metodyka jest poprawna i
wlaSciwa dla tego rodzaju badai. Badaniami objgto 734 krowy dwoch ras:

phf i jersey (odpowiednio 500 i 234 sztuki). Nalez5r podkreSlic, 2e jest to
bardzo liczny, w niewielkim stopniu spokrewniony material badawczy,
gwarantujacy osi4gnigcie zarnterzeit naukowych sformulowanych w celu
pracy. Badane krowy byly objgte systematyczn4 kontrol4 u4rtkowoSci

mlecznej. Dane potrzebne do badari zostaly udostgpnione przez wlalciciela
stada. Zwierzeta obu ras byly irywione TMR. Od wszystkich krow pobrano

krew obwodow4, natomiast mleko w celu okreSlenia profilu kwasow

tluszczowych zostalo pobrane od osobnikow w zale2noScr od wariantu
polimorficznego.

Przeprowadzone badania zostaly opisane w sposob klarowny i

staranny, po Nalajqcy na Sledzenie kolejnych etapow badari i uzyskane

postepy. Autorka bardzo szczegolowo opisuje metodykg wszystkich badanych

polimorfizmow.

Profil kwasow tluszczowych zalety r6wnie2 od zywienia zwierzat. W tyr.rr

miejscu sugeruj€ zarmeszczenie skladu chemicznego dawek pokarmowych.

Moim zdaniem Autorka powinna poSwiecic trochg wiqcej uwagi podzialowi na

grupy technologiczne i szerzej wyjaSni6 systemy zywienia w obu rasach.

Mam kilka uwag dotycz4cych analizy statystycznej. Czy Doktorantka

mo2e wyjaSnii, co dokladnie oznacza w modelu staly wply.w kolejnej laktacji-

fazy laktacji-sezonu wycielenia? Nie wszystkie kwasy tluszczowe cechuj4 srp

rozkladem normlanym (rozkladem Gaussa iub krzywa, Gaussa), czy

Doktoranta sprawdzila normalnoSi rozkladu? JeSli tak to, jakich testow

statystycznych luiryta.

Brakuje tak2e informacji na temat spokrewnienia badanej populacji.

W modelu uwzglgdniono losowy wplyw ojca, zatem rodzi siq pytanie i1u bylo

ojcow i jakie bylo spokrewnienie populacji?

Podsumowuj4c naleiy stwierdzic, 2e ten rozdzial rozprawy zostal



dobrze i logicznie zaplanowany.

UTYNIKI

W rozdziale WYNIKI szczegolowo przedstawiono uzyskane rezultaty

zamieszczajqc je w przejrzystych i prawidlowo opisanych tabelach, ulatwiaj4c

interpretacjeuzyskanych wynikow. Spos6b omowienia i prezentacji wynikow

jest przejrzysty i kompletny. Po zakonczeniu analiz Autorka drobiazgowo

przedyskutowala zaobserwowane prawidlowoSci starajac sig za ka|dym

razem dotrzee do mechanizmu tlumacz4cego omawiane zjawiska. Wykazala

sig tym samym umiejgtnoSci4 interpretacji wynikow, ale tak2e erudycj4

nieodzown4 do tak doglebnej analizy.

Niew4tpliwie najciekawsz4 czeici4 wynik6w byla analiza wply$m

badanych polimorfizm6w na profil kwasow tluszczowych mleka krow obu

ras. Doktoranta stwierdza, 2e zestawione usrednione wyniki chromatografii

mleka obu ras wykazuja podobna tendencje zarowno w zawartoSci

poszczeg6lnych g.up kwas6w tluszczowych, jak i pojedynczych kwas6w.

Doktorantka w swoich badaniach wykazala zaJeZno$ci pomiEdzy SNP

FASN/ Hhal a skladem kwas6w tluszczowych mleka. Krowy o genotypie AG

charakteryzowaly siq wyZsz4 sum4 kwasow Cl8-24 . Doktorantka stwierdzila

rownie2,2e suma kwas6w C6- 16 zwigksza sig ze wzrostem udzialu allelu G w

genotypie. Autorka r6wnie2 stwierdzila zale2no€ci pomigdzy wariantami genu

SCDl/Fnu4HI a zawartosciq kwasow C14:0 i C14:1 u kr6w rasy phf,

natomiast u rasy jersey stwierdzono zaleLnoSci C14:1 i C18:0 oraz wartos6

indeksu desaturaar Cl4:llCl4:O. Uklad polimorficzny w przypadku genu

DGAT/ Haell wykazuje zale2noSci z wielonienasyconymi kwasami

dlugolaricuchowymi u rasy phf. Dodatkowo doktorantka oszacowala

zale2no$ci pomiEdzy badanymi genami a cechami produkcyjnymi krow. Takie

zale2no$ci stwierdzila w przypadku polimorfizmu genu DGATL / HaeII i
SCDI/ Fnu4IIL Obiecujqce i potwierdzaj4ce prace innych autorow sa wyniki

ztrrryane z DGAT1, poniewa:2 stwierdzono zale2noici pomigdzy zawartoSci4

tluszczu u obu badanych ras.

W tym miejscu, z obowiry,ku recenzenta musze wspomniei o drobnych

slo



uchybieniach, jakie znalazlam w opracowaniu.

Rozdzial V.3. i V.4. dotycz1cy oznaczania i analizy statystycznej
kwasow tluszczowych powinien byc zamieszczony w rozdzi.ale Material i
metody.

W rozdziale Dyskusja doktorantka kilka razy napisala ,,dodatkowe
testy statystyczne..." (np. str. 89) w metodyce nie wspomina o dodatkowych
testach, chcialabym wiedziei, o jakich testach jest mowa.

Moja drobna uwaga dotyczy kilku tabel z wynikami, proponujg
podawac skorygowac przy opublikowaniu pracy. W tabeli 12, 15. IT
Doktorantka podaje ,,Cecha tluszczu" moim zdaniem jest to niezbyt fortunne
okreSlenie. Ze wzglgd:u na lepsz4 czytelnoSi wynikow proponuje podawai
uzyskane wartoSci do dwoch miejsc po przecinku.

Doktorantka oceniaj4c zaleZno$ci pomigdzy polimorfizmem a cechami
produkcyjnymi bydla mlecznego oszacowala je dLa trzech laktacji, ze wzglgdu

na niewielkie r62nice pomigdzy laktacja II a III sugerujg przy publikowanlu
pracy podzielii cechy produkcyjne na dwie klasy: I laktacja oraz II i III
lqcznie. W swojej pracy doktorantka operuje symbolami kwas6w

tluszczowych, czuje pewien niedosyt, 2e nie pokusila sig o zamieszczenie

nazw zwryczajowych, bqd2 te2 systematycznych [rch kwasow.

Wymienione w recenzji uwagi nie wplywaj 4 na zasadnicza, wysoce

pozytywna opinig przed stawionej r ozpr aW doktorskiej.

DYSKUSJA

Dyskusja wynik6w zosta)a przeprowadzona bardzo dobrze i
przekonyuvaj4co. W zakonczeniu tego rozdzialu autorka jeszcze raz

umotJrwowala podjgcie wybranej tematyki badawczej oraz narzgdzi

metodycznych . Po zakoficzeniu analiz Autorka drobiazgowo przedyskutowala

zaobserwowane prawidlowoSci staraj4c si7 za ka2dyrn razem dotrzec do

mechanizmu tlumacz4cego omawiane zjawiska.

Mam jednak pewne w4tpliwoSci, co do tego cz,1r wlaSciwe jest ponowne

zamieszczanie w dyskusji wynikow eksperymentu wlasnego, a tak2e

zarnieszczenie rysunku 22. Rysunek ten powinien byc zarnieszczony w sekcji



t

przeglad piSmiennictwa.

II|NIOSKI

Zakonczemem pracy bylo sformulowanie przez Autorkg oSmiu

wnioskow, wynikaj4cych bezpoSrednio z przeprowadzonych analiz. W

podsumowaniu autorka podkreslila, 2e otrzymane rczultaLy nie sa

jednoznaczne, jednak2e daj4 poglqd na potencjalny udzial badanych
polimorhzm6w w ksztaltowaniu cech bydla ras mlecznych

Praca zakonczona dzialem STWIERDZENIA I WNIOSKI, co jest
poprawne, poniewa2 wigkszoSi punkt6w odnosi sig do podsumowania

wynikow.

REASUMUJAC

Uklad pracy jest prawidlowy i przejrzysty, numera cja rozdzralow

logiczna, a caloSi jest napisana przejrzy$cie, z zachowaniem dobrego stylu i
poprawnego lezyka. Praca charakteryzuje sig potencjaln4 wartoSci4

aplikacyjn4. Nieliczne niejasnoSci, na jakie natknglam sig w treSci

opracowania w niczyrrrr nie umniejszaj4 wartoSci tej pracy i traktujg je, jako

dyskusyjne lub redakcyjne i nie maiq. znaczelia dla oceny pracy. Drobne

uwagi natury redakcyjnej, mog4 byi pomocne w przygotowaniu pracy do

druku.

Zakres badari bgd4cych podstawa recenzowanej rozprary,
opracowanie i wlaSciwa interpretacja u4rskanych wynikow oraz ich
znaczenie dla nauki i hodowli, upowaZniaja mnie do stwierdzenia, ze

omawiana praca spelnia warunki stawiane rozprawie doktorskiej okreSlone

w art. 13 Ustawy o Stopniach Naukowych i'Iytule Naukowym oraz Stopniach

Naukowych i Tytule w Zakresie Sztuki z 14 marca 2003 roku (Dz. U. Nr

65,poz. 595). Wnosze, wiec do Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr in2. mgr Anny
Frost-Rutkowskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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