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Opinia o rozprawie doktorskiej mgr. inZ. Anny Frost-Rutkowskiej
pt. ,,Wptyw wariant6w polimorficznych wybranych gen6w bydla na iloSciowy

stosunek kwas6w tluszczowych mleka"

Promotor: dr hab. Andrzej Dybus

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Badania bgd4ce przedmiotem pracy doktorskiej, mgr inZ. Anna Frost-Rutkowska

wykonala w Zakladz\e Cyogenetyki Molekularnej, Katedry Nauk o Zwierzgtach

Prze2uwaj4cych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Promotor dr hab. Andrzej Dybus od wielu lat prowadzi badania nad polimorfizmem gen6w

i markerami molekularnymi umoZliwiaj4cymi selekcjg zwierz1t o okre5lonych cechach

fenotypowych. W szczeg6lnoSci wplywem mutacji opisywanych jako polimorfizm

pojedynczych nukleotyd6w (SNP) zawartych we lragmentach gen6w, kt6rych produkty

zaangalowane sE w ksztaltowanie cech uZytkowodci golgbi, k6z i bydla czy sq zwiqzane

z wystQpowaniem wad rozwojowymi u ps6w.

Prezentowane w pracy wyniki mgr inZ. Anna Frost-Rutkowska uzyskala stosuj4c

metodykQ typow4 dla bad,ai z obszaru biologii molekularnej (PCR, analiza restrykcyjna,

sekwencjonowanie wybranych fragment6w gen6w), analizy chemicznej skladu kwas6w

tluszczowych mleka (ekstrakcja, estryfikacja i chromatograha gazowa sprzeZona ze

spektrometri4 mass - GCMS) oraz analizy statystycznej. Przedmiotem tych badair bylo mleko

i krew pochodzqce od ponad 700 sztuk dw6ch ras bydla. Wyniki otrzymane w kombinacji

materialu biologicznego, metod molekulamych, chemicznych i matematycznych w pelni

definiuj4 wiedzg i umiejqtnoSci dzisiejszego biotechnologa, zatem uprawniaj4 DoktorantkE do

staranie siq o stopief doktora w obszarze w nauk rolniczych, w dyscypling biotechnologii.

FORMALNA OCENA ROZPRAWY

Uklad przedstawionej do oceny pracy jest typowy dla rozpraw doktorskich. Praca

obejmuje 161 stron, zawiera dwustronicowe wprowadzenie do tematu, a w dalszej kolejnoSci:



,,Przegl4d literatury" (50 str.), ,,Cel pracy" (1 str.), ,,Materialy i Metody Badawcze" (11 str.),

,,Wyniki" (27 str.), ,,Dyskusja" (31 str.) ,,Wnioski i Stwierdzenia" (1 str.) ,,Streszczenie" w

jqzyku polskim i angielski (4 str.) oraz rczdzial ,,Bibliografia" (10 str.). Na koricu pracy

dol4czono 2 zalqczniki (fotokopie pierwszych stron dw6ch norm wykorzystanych w analizie

kwas6w tiuszczowych) oraz aneks (4 str.), obejmujqcy tabele nr 35-39 z wynikami wplywu

wariant6w genetycznych wybranych fragment6w dw6ch gen6w na Srednie warto6ci cech

u2ytkowych mleka. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tabele te nie zostaly zamieszczone w

wynikach, a normy przltoczone w spisie literatury.

Wykaz literatury, kt6r4 mgr in2. Anna FrosfRutkowska cytuje w pracy obejmuje 381

pozycji, w przewataal4cej czgdci angielskojEzycznych (30 prac zostalo opublikowanych

w jEzyku polskim). W obrgbie cltowanej literatury 155 pozycji pochodzi z ostatnich

dziesiqciu lat.

W odniesieniu do czgdci redakcyjnej pracy zatrwazylam nieliczne liter6wki

(flanokowaly zamiast flankowaly) i niewlaSciwe nazwy (tory zamiast Sciezki, czy indeks

desaturazy zamiast indeks desaturacji). Zaskoczyl mnie natomiast bardzo szczeg6lowy

podzial treSci danych rozdzial6w na podpunkty, nie zawsze bezpo6rednio zwiqzane z tytulem

gl6wnego rozdzialu (rp. 11.2.4 zatltulowany ,,Czynniki Srodowiskowe wplywajqce na

gospodarkg lipid6w mleka" jako podrozdzial II.2 pod tytulem ,,Struktura tluszczu mleka

i wladciwo3ci jego skladowych"). Dotyczy to praktycznie wszystkich czESci pracy, nawet

dyskusji. W mojej ocenie zabraklo syntetycznego podejscia podczas redagowania pracy.

Przykladowo, Autorka uniknplaby w rozdziale M & MB pigciokrotnie powtarzanej czgdci

tytulu: ,,Polimorfizm bydlgcego genu... (V.2.1-V ,2.5) oraz niekt6rych czgdci tych opis6w.

Pomimo tych uwag rozprawa doktorska mgr inZ. Anny Frost-Rutkowskiej stanowi

ladnie prezentujqc4 siq calodi dotyczqc4 podanego w tytule tematu badawczego.

OCENA MERYTORYCZNA

Przedstawiony przez mgr. in2. Anng Frost-Rutkowsk4 przegl4d literatury dobrze

wprowadza czytelnika w obszar badari zalo2onego celu pracy. Na podstawie piSmiennictwa

Autorka szczeg6lowo opisala znaczenie mleka i tluszczu mlecznego w Zywieniu czlowieka,

rasy bydla, zmiennodi genetycznq w odniesieniu do tluszczy i kwas6w tluszczowych oraz

znaczenie poznanych pojedynczych mutacji w sekecji mleka o okeslonych cechach.

Przedstawione dane literaturowe wskazujq 2e zmiany cech mleka zwiqzane z t\uszczami s4

uwarunkowane przez wtele gen6w, ale r6wnieZ przez po2ywienie, stan fizjologiczny

zwierzEcia oraz wanmki Srodowiska. W dalszej czq6ci przegl4du literatury Doktorantka



szeroko opisala proces biosyntezy kwas6w tluszczowych, w tym enzymy majqce wplyw na

ten proces, mianowicie: karboksylazg acetylo-CoA (ACACA), syntazE kwas6w tluszczowych

(FASN), desaturazg stearylo-CoA (SCD1) oraz acetylotransferazg diacyloglicerolu (DGATI).

Szczeg6lowo przedstawila geny koduj4ce te enzymy onz poznane miejsca polimorfizmu

pojedynczych nukleotyd6w (SNP). W odniesieniu do budowy gen6w mam pytanie; ile

ekson6w wystgpuje w genie SCD1, czy cztery jak podano na str.53, czy pigijak napisano na

str. 67 i 78 ?

IloSd wykorzystanych w pracy pozycji literaturowych jest duza, ale zabraklo w niej

kilku wa2nych pozycji np. pracy Lemay i wsp. z 2009 roku w kt6rej czttamy,2e w 59

oryginalnych pracach opisano 238 QTL - ang. Quantitative Trait loci czyli loci dla cech

iloSciowych. Najwiqksza ich koncentracja jest na chromos omach 2'1, 6,20 i 14. Wspomniani

autorzy wyliczyli, ze pojedynczy QTL obejmuj e od 105-127 gen6w, czyli grubo ponad 500

tysiqcy nukleotyd6w. W tym kontek6cie wyznaczenie SNP w wybranych fragmentach gen6w

ukazuje siE jako skupulatne oznaczenie niecalej 200 nukleotydowej sekwencji.

W przegl4dzie piSmiennictwa zabraklo opisu genomu bydla, jego wielko5ci, liczby

chromosom6w i poszczeg6lnych element6w (np. liczba gen6w koduj4cych bialka, koduj4cych

IRNA, rRNA...). Prosilabym Doktorantkg o podanie tego opisu.

Nie jestem przekona o znaczeniu pojedynczego SNP, a nawet pojedynczego genu, w

tak zloZonym procesie jak wydzielanie mleka o okreSlonym skladzie kwas6w tluszczowych,

ale mgr. inZ. Anna Frost-Rutkowska wykazala jak liczne s4 prace badawcze zmierzaj4ce do

wykazania takich zaleZnoSci. PodejScie to opieraj4ce sip na analizie metabolomu w

odniesieniu do genomu, z pominiEciem transkryptomu i proteomu moze w niedalekiej

przyszloSci - po zgromadzeniu i analizie systemowej kilkudziesiEciu (?), kilkuset (?) czy

nawet kilku tysiEcy SNP - umoZliwi6 wyznaczenie marker6w istotnych w selekcji bydla o

okreSlonych parametrach produkcj i mleka.

Cel pracy jest dobrze sformulowany i dotyczy analizy piEciu SNP wykazanych dla

czterech gen6w: karboksylazy acetylo-CoA (ACACA), syntazy kwas6w tluszczowych

(FASN), desaturazy stearyno-CoA (SCDI) oraz acetylotransferazy diacyloglicerolowej

(DGATI). W odniesieniu do celu mam pytanie: na jakiej podstawie wybrano analizowane

SNP? Wiemy, Ze chodzilo o geny kodujqce enzymy biosyntezy kwas6w tluszczowych

i tluszczy, ale dlaczego te a nie inne ich fragmenty?

W rozdziale Material i Metody Badawcze Autorka szczeg6lowo przedstawila

metodykq molekulamej identyfikacji poszczeg6lnych SNP dla czterech badanych gen6w.

Przeanalizowala sekwencje nukleotydowe ka2dego wybranego fragmentu przedstawiajqc



miejsce polimorfizmu i wprowadzane technikq ACRS-PCR, okredlone zmiany sekwencji.

Wykorzystanie specyficznych starter6w uwidocznilo wprowadzan4 zmianE sekwencji

nukleotydowej umo2liwiaj4c wykazanie r62nic za pomoc4 wybranego enzymy

restrykcyjnego.

Metodyka zastosowana w analizie chemicznej skladu kwas6w tluszczowych mleka

(ekstrakcja, estryfikacja i chromatografia gazowa sprzezona ze spektrometri4 mass - GCMS)

r6wnie2 zostala dobrze opisana. Zabraklo tylko sprecyzowania sposobu obliczania zawartoSci

poszczeg6lnych kwas6w tluszczowych. Czy jest to procent (Yo) zawarto!;ci wyliczono

proporcjonalnie do powierzchni pod pikiem (szczytem) w analizie GCMS, przyjmuj4c za

100% sumg powierzchni wszystkimi obecnych kwas6w ttuszczowych? Czy w oparciu o

stQZenie zastosowanego wzorca? Jaka byla czulo6ci tej analizy? Jest to szczeg6lnie wa2ne

przy Sladowych ilodciach wykazanych dla niekt6rych kwas6w tiuszczowych (<0,002).

W odniesieniu do badania czgstotliwodci wystppowania poszczeg6lnych genotyp6w

w powi4zaniu do cech uZltkownodci Pani mgr in2. Anna Frost-Rutkowska wykorzystala

skomplikowany wz6r (str. 71) i metody statystyczne, kt6re umozliwily Jej wyci4gniEcie

stosownych wniosk6w odnoSnie znaczenia badanych SNP dla obserwowanych cech

u:zykowych mleka dw6ch ras bydla. Czy na przylJadzie z wlasnej pracy moglaby Pani

podstawid wartoSci dla wszystkich o znaczefi literowych zawartych w tym wzorze?

Kolejne pytanie wi4ze sig z jednostkami, kt6re zarnieszcza Doktorantka w tabelach

obejmuj4cych wyniki, poczynaj4c od tabeli nr 12, w kt6rej ilo56 tluszczu jest podana w kg. W

kg/L? W kilogramach sumarycznych, na dobE? Jeden kilogram z nawiqzkq(l,267) w czym?

A zawartoSi kwas6w tluszczowych w jakich jednostkach zostala podana? W tabeli nr 13 tez

brak jest podanych jednostek? W M&MB zabraklo sprecyzowania sposobu obliczania

zawartoSci poszczeg6lnych kwas6w tluszczowych.

Analizuj4c wyniki uwaZam, 2e mgr. inZ. Anna Frost-Rutkowska uzyskala ciekawe

dane dotycz4ce zmienno5ci populacji dw6ch ras bydla hodowanych w okolicy Szczecina: rasy

polskiej holsztyrisko-fryzyjskiej i rasy jersey. Wykazala brak polimorfizmu w odniesieniu do

wybranego fragmentu ACAC oraz polimorfizm w odniesieniu do pozostalych zaplanowanych

miejsc analizy genomu. Ciekawe, 2e w przypadku rasy jersey dla SCDL lFnu4HI oraz

FASN/BsIEI wystQpowaty tylko dwa typy kombinacji alleli, a nie trzy jak dla drugiej rasy.

W odniesieniu do wplywu danej mutacji na jako3i i ilo66 lipid6w zawartych w mleku

mgr. inZ. Anna Frost-Rutkowska wyci4gnEla 5 wniosk6w (w 3, 4, 5, 6 i 7), natomiast w

ostatnim wniosku (nr 8) stwierdzila, 2e wykazNre SNP nie s4 istotne jako potencjalne

markery cech ilo6ciowych mleka.



Chcialam tylko zatwaLy(,2e zmiany w zawartoSci niekt6rych kwas6w tluszczowych

obserwowane pomigdzy rasami mogly wynikn46 z dodatku ry.tlok6w rzepakowych w diecre.

Tylko bydlo rasy jersey mialo w diecie taki dodatek.

Uwazam, 2e Doktorantka zrealizowala zaloZony cel pracy, chociu2 jeszcze bardziel

umocnila moje przekonanie o braku istotnego znaczenia pojedynczego fragmentu genomu,

a tym bardziej pojedynczej mutacji, na sklad kwas6w tluszczowych produkowanego mleka.

Szczeg6lnie gdy dotycz4 region6w gen6w kodujqcych poszczeg6lne enzymy, kt6re nie ma14

odzwierciedlenia w finalnej sekwencji aminokwasowej bialka, nie ulegaj4 translacji (wyj4tek

DGAT, K232A').

Otrzymane wyniki, kt6re wymagaly od Doktorantki wielu miesiEcy pracy i dobrej

organizacji warsztatu badawczego, majE natomiast bardzo du2e znaczenie poznawcze,

uzupelniaj4 dane dotyczqce zmiennoSci genetycznej obecnej w dw6ch rasach bydla

hodowanego w Polsce. Wnosz4 teZ istotne dane dotycz4ce fragmentu metabolomu (zawartoSi

kwas6w tluszczowych) w odniesieniu do fragmentu genomu (5 SNP), kt6re skrupulatnie

gromadzone i analizowane w niedalekiej przyszlo6ci umoZliwi4 Wznaczenie marker6w

istotnych w selekcji bydla o okeSlonych parametrach produkcji mleka, a takze do

identyfikacji poszczeg6lnych sduk zwierzqt.

PODSUMOWANIE

Przedstawiona do oceny praca doktorska mgr inZ. Anny Frost-Rutkowskiej pt.

,,Wply* wariant6w polimorficznych wybranych gen6w bydla na ilodciowy stosunek kwas6w

tluszczowych mleka" spelnia ustawowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim,

w szczeg6lnoSci do zawartych nowych tre5ci dotycz4cych polimorfizmu badanych

fragment6w genomu warunkuj4cych zmiennoS6 genetycznq w dw6ch stadach bydla

hodowanego w Polsce. W zwi4zku z tym stawiam wniosek do Rady Naukowej Wydzialu

Rolnictwa i Bioin2ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie Pani mgr

in2. Anny Frost-Rutkowskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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