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Recenzja pracy doktorskiej mgr Darii Recryrfiskiej
pt. n,Ekspresjabialek ostrej fary i kateticydyn w kom6rkach krwi
i mleka k6z mlecznych w odpowiedzi na zakatenie
lentiwirusem malych prueiuwaczy (SRLV)'
wykonanejpod kierunkiemprof. dr hab.Emilii Bagnickiej- promorora
orazdr. MichalaCzopowicza- promotorapomocniczego
w InstytucieGenetykii HodowliZwierz4tpAN w Jasfizgbcu

Przedlozonapraca doktorska dotyczy badan okresleniawplywu zakshenia
lentiwirusemmatych przeZuwaczy- SRLV k6z mlecznychna ekspresjggen6w
bialekostrejfazy orazkatelicydyn,kt6rychwyniki czgsciowozostalyopublikowane
w dw6chartykulachnaukowych.
Wystgpowanie chor6b u rwierz4t moze powodowai powazne straty
ekonomicznew hodowli nxrierz4t gospodarskich,dlatego badania zwi4zane
z diagnostyk4chor6b i rozwojem metod ich zwalczaniaci4gle ciesz4sig duzym
zainteresowaniem.
W hodowli owiec i k6z szczeg6lneznaczeniema wystgpowanie
lentiwirusamalychprzehtwacey- SRLVpowoduj4cego
wirusowezapalenie
staw6w
i m6zgu. Zaktzenietympatogenem
wpocz4tkowychfazaeh,trwaj4cych
nawetkilka
lat"nie wywofujeobjaw6wklinicznych,co w konsekwencjiprowadzido znacznych
stratw stadachmatychprzeiruwacry,
aw koficudo powaZnychstratekonomicznych.
jest
Zasadne
zatem poszukiwanie test6w, szczegdlnie tych na poziomie
molekularnym,umoZliwiaj4cychwczesnewykrycie zakuzeniazwieru4t SLRV,
dlatego tematykabadawczarozprawyP. rngr Darii Reczyriskiejjest jak najbardziej
aktualnai ma charakterzar6wnopoznawczy,jak i aplikacyjny.
Zakrtenia retrowirusowe,do kt6rych zaliczasig SRLV czgsto przycryniajq
sig do powstanianieodwracalnych
zmian na poziomiemolekularnym,bgd4cych
pocz4tkiem procesu patogenezy licanych chor6b. Proces z-apalnywywofuje
w organizmieszeregzaburzefihormonalnych,metabolicznychi neurologicznych
prowadz4cychdo aktywacjiukladu immunologicznego,
objawiaj4cegosig zmian4
stgZeriniekt6rychbialekostrejfary BOF, co mozebyd wykorzystane.
jako jedenze
wskaarik6wocenyzdrowotno$ci.
AnalizastgzeniaBOF na poziomiemolekularnym
mozedai mozliwoii wczesnejdiagnostyki,cojest szczeg6lnie
waznew identyfikacji
zakaheiLbezobjawowych,oraz da(, szansgna opracowanieskutecznychmetod
zapobiegawczych.

Fakttenwykorzrystala
Doktorantkai przyjgta hipotezgbadawcz4,zakladaj4c,Ze
lentiwirus matych przeZuwaczyoddziatujena systemimmunologicznyorganizmu
k6z poprzez:
-wptyw na poziom trdnskrypt6w genow bialek ostrej fazy i katelicydyn
w kom6rkachsomatycznychrnlekai leukocytachkrwi,
- sQZeniebialek ostrej tazy i katelicydynw mleku i surowicykrwi.
PonadtozaNoiyta2e zakafuenie
SRLV mozewptywadna profil ekspresjimiRNA
w kom6rkachsomatycznychmlekai leukocytachkrwi,
-oraz., 2e poziom transkrypt6w lub/i produkt6w bialkowych gen6w
zaangtlowanych\Mprocesyimmunologiczremog4sluzydjako biomarker zakairenia
SRLV - co wedfug mnie jest juz raczejcelem pracy, anierzaj4cym do oceny czry
jako
,,poziomtranskrypt6wi produkt6wbialkowychgen6wmogemiei zastosowanie
biomarkerzakui:eniaSRLV?
7.* cel badsi Doktorantka wywncryla sobie przeanalizowanie,:...wptJrwu
zakaheniaSRLV kdz mlecmych na ekspresjg gen6w bialek ostrej fary oraz
katelicydyn na poziomie mRNA w kom6rkachsomatycznychmleka i leukocytach
krui oraz na poziomie bialka w mleku i surowicy krwi na tej podstawie
zidentyfikowanie dodatkowego wskaurika zakahenia oraz okre$lenie poziomu
ekspresji
h gen6w miRNA, mog4cychmied wptyw na ekspresjggen6w
biatekostrej faa-yi katelicydyn".
W mojej opinii przedstawieniecelu badan w kolejnych punktach
przedstawiaj4cych
zadaniajakich podjplasigAutorkapracybytobybardziejczytelne
i informatywne(o wyborzeras k6z do badari,wska2nik6w,czy metoddowiadujemy
sig dopierow rozdzialeMateriali metody).
Przedlo2onado recenzji roqprawa ma formg klasycznej rozprawy naukowej
i obejmujerozdzialy:Kr6tki Wstgp(2 strony),przedstawienie
Hipotezbadawczych.
Cel badafi,Przegl4dpi$miennictwa(20 stron),Materiali metody(16 stron),Wyniki
i dyskusjaprzedstawione
razemwjednym rozdzialena 56 stronach,Podsumowanie,
Wnioski a nastgpniestreszczenie
w jEzyku polskim i angielskimoraz Bibliografia
Licz4ca168 pozycji. Rozprawgkoriczy wyodrEbnionaNetografia.Calo$i pracy
l4cznie ze spisemtreSci i wykazem stosowanychskr6t6w stanowi4przejrzyst4
strukturgcalo$ciopracowan
ia licz4c4I 2I stronmaszynopisu.
DoktorantkadokonalaszerokiegoPrzegl4du piSmiennictwa.Scharakteryzowala
SRLV opisuj4cnie tylko jego taksonomigi genom,ale takze procesy zaktaenia
kom6rki i replikacji, przebiegi objawy choroby orazprzedstawilaobecniestosowane
metody diagnosfycznezakaireflSRLV zazr:rrczajqc,2e dotychczasnie udalo sig
opracowadskutecznychmetodmrtalczania
chor6bwywotywanychprzezretrowirusy.
Nalezy r6wnie2 zannczyt, te powszechniestosowanernetody immunodyfuzji
w Zelu agilozowym i test ELISA, nie zawsze sQ wystarczaj4cedo wykrycia
zakaZenia"
dlategowydaje sig. 2e poszukiwaniei zastosowaniemetod analiry na
poziomieDNA, pozwoli na skuteczniejsz4
diagnostykgzakazonyehzwierz4ti ich
eliminacjgze stad.
Dalej P. magisterz duL4starannoSci4
dokonalacharakterystyki
bialekostrejfazy
i mechanizm6wich dzialania.Dokladnieopisala7 wybranychbialek ostrej fary:
Amyloid surowiczy,Haptoglobulina,
Ceruloplazmin4Kwa6naalfa -l-glikoproteina,
Fibrynogen,a-Laktalbuminai Bialko C-reaktywne.NastEpniescharakteryzowala

katelicydyny, a rozdzial zakoriczylaopisem regulacji epigenetycznychzv*racaj4c
szczegolnqutragg na anaczenieekspresjigendw na poziomie mRNA w r6Znych
jednostkach chorobowych u ludzi i avierz4t. Opis poparla liczn4, najnowsz4
literatur4 naukowq (gt6wnie z Za1,3-1,6r.)ponvierdzaj4c zasadnodi wyboru do
wlasnychbadangen6w mog4cychbyd potencjalnymiwska2nikami w diagnostyce
SRLV.
Przegl4dpi$miennictwanapisanyjest w spos6bczytelnyi systematycffiy,bazuje
na licznej literaturze. Autorka wykazala sig dobr4 znajomo$i problematyki
badawczejrozprawy.
Natomiastniezrozumialyjest dla mnie podziat rozdziafu6. Material i metody
na 2 podrozffialy 6.lBaza dofwiadczalna- zwierzqtai 6.2 Analiza statystyczna.
- mtierzgta" zrrwierl zar6wnoopis
Pienvszypodrozdzial,,Bara doSwiadczalna
mrierz4t,materiatubiologicznegoi zastosowanychmetod: opisalagupy badawcze
nnierz4t, zastosowane metody w analizach mikrobiologicznych, fizryko*
chemicznych, molekularnych, a nastgpnie przedstawila material biologiczny
(w obrgbiekt6regozawartoanalizgkrwi i mleka) i metody: odwrotn4transkrypcjg,
Real-Time,test ELISA i profilowanie miRNA.
Taki uklad opisu mierz4t do$wiadczalnych, materiafu badawczego
i zastosowanych
licmych metodbadawcrychjest trudnydo pruesledzenia.
Bazg do$wiadczaln4stanowily kozy dw6ch ras mleczrych polska biala
usdachetniona(PWI) i polska barwna uszlachetniona(PFI). Razem do badan
wybrano 24 kory - podzielonena dwie guby badawczepo 12 osobnik6w.Jedna
grupa zrw.reru}t
to osobniki wolne ad,za?,aileniadruga naturalnie zakalonaSRLV,
u kt6rych co najmniej dwukrotniestwierdzonododatniwynik badanserologicznych"
Liczebno$d mieruqt w obserwowanychgrupach wyselekcjonowane,wg rasy
i numerulaktacji przedstawionona rysunku.
Mam uwagi do opisu mtierz4t:
Autorkapodalajedynieskr6tyrask6z PWI i PFI. My51g,2ew metodach,gdzie
po raepierwszybyty podanerasywybranedo badan, powinnabyd podananajpierw
pelna nazwa rasy i stosowanyskr6t, a p6zniej dopiero stosowaniesamegoskr6tu.
Szczeg6lnie,2e w wykazie skr6t6wwkradl sig bl4d w rozwinigciu skr6tu rasy PWI.
Brak informacji o badanychosobnikach- z jakich stad pochofuq, jak byty
identyfftowane?Zabraklor6wnie2pozycji do odno3nika(IZ-PIB-INRA, 2009).
Do przeprowadzenia badan immunoenzymatycurych oraz analizy
molekularnejpobranorazem480 pr6bek,240pr6bekmleka i240 - krwi.
Pr6bki mleka oftu surowicykrwi wykorzystanodo przeprowadzenia
test6w
ELISA, natomiastkom6rki sornatyczne
mleka i leukocytykrwi stanowityrnaterial
wyj$ciowy do izolacji RNA. Ekspresjg wybranych gen6w przeprowadzono
z wykorzystaniemreakcjiReal-TimePCR.
Sekwencjestarter6wbadanychgen6w BOF i katelicydyn przedstawiono
w tab. 1., natomiastsekwencjestarterowedo profilowaniasiedmiuwytypowanych
do badanmiRNA przedstawiono
w tab.Z.W grtuletabelinr I wymieniono,,pozycjg
w genie"nkt6rej nie umieszczono
w tabeli.
Zastosowanotesty statystyczne posfuzyty do oszacowaniaparametr6w
fizykochemicznychmleka, analiry wzglgdnejekspresjibadanychgen6wi miRNA
w kom6rkachsomatycznych
mlekai leukocytachkrwi orazstgZeniabialkaw mleku
i surowicykrwi.

Zabraktoinformacjio te$cie,napodstawiektdre-eo
wyliczonoistotnoScir6znic
poziom6wkolejnychocenianychparametrdw(czy zastosowano
testchi-kwadrat?)
Onzymane rezultaty analiz zostaty przedstawionei opisane w rozdziale
Wyniki i dyskusja, wyniki zobrazowanona licznych wykresach(31 wykres6w)
oraz zebrartow szeSciutabelach.
Przed przyst4lrieniemdo realizacji wyanaczonychgl6wnych cel6w pracy
Doktorantka przeprowadzila Badania mikrobiologiczne, kt6re ,ryUaraty
wystgpowaniew podobnejproporcji bakterii patogennychorazSrodowiskowych
zardwno w mleku k6z wolnych" jak i k6z zakazonychSRLV. co sugeruje
wykluczeniewplywu zakuZefibakteryjnychna odpomoSik6z"
Analiza Parametr6w fiz,yko-chemicznychmleka potwierdzilawczesniejsze
badaniainnych autor6w w zakresiewydajno$ei mleka - wykazujqc brak r62nic
miEdzy rwierzEtarti zdrowymi a chorymi. Istotne r6Znicezaobserwowano
jedynie
w liczbie kom6reksomatycznych(p<0,01),zawartoScisuchejmasy i suchij masy
beztNttszczowej
(p<0,05). Dla pozostatychparametr6w:ttuszczu, bialka, kazeiny,
laktozy,kwasucytrynowegoi FFA nie odnotowanoistotnychr6znic.
w opisiewynik6w Ekspresja gen6w koduj4cych BoF i katelicydyny na
poziomiemRNA i Bialka Panimgr. Daria Reczyriskastwierdza,Le ,,W badaniach
wlasnych nie wykazala wpfywu rasy, numeru laktacji oraz roku pobrania pr6bek
mleka i krwi k6z wolnych od zakaheniai zakaionych SRLV na ekspres;geOf
i katelicydyn.....
zar6wnona poziomiemRNA, jak i bialka',,jednak nie
prezentujeotrzymanychwynikdw. Wedlug mojej opinii takie stwierdzeniew pracy
naukowej powinno byd poparte wynikami chociazby,jako zatEcmrkna kofcu
roqprawy,czy odno5nikiemdo literatury.
Tytul podrozdziatu ,"Ekspresja gen6w kodujqcych bialek BoF
i 0katelicydyny na poziomie mRNA i Bialka pomigdzy tkankami" zostal doSi
niefortunnie sformulowany - powinien zostai przeredagowany.Prezentowane
wyniki ekspresjigen6wpomiEdzymlekiema surowic4krwi wykazalywysoceistotne
r6znice w ekspresjigenu cp i Fby oftLzw stgzeniu4 bialek sAA, Hp, cp i AGp,
jednakzar6rryno
u k6z zakazonychjak i wolnych od zakuhenia.
Natomiastanalizgr6znic w ekspresji genriwBOF i katelicydyn pomigdry
zwierzgtami wolnymi i zal<ailonymi SRLV, Doktorantka przedstawila na
wykresach or?rzszczegolowoopisala i skonfrontowala z wynikami badaniami
dostgpnych w literaturze. Dodatkowo podsumowala wyniki w kom6rkach
somatycznychmleka / mleku oraz leukocytach/ surowicy krwi k6z zakazonvch
w stosunkudo k6z wolnychod zakateniaw formietabelarycanej,
co wg mojej opinii
jest bardzodobr4form4przedstawienia
wynik6w ulatwiaj4c4czytelnikowianalizg,
por6wnaniewynik6w i wnioskowanie.Z tego zestawieniajasno wynika, 2e u k6z
zakailanych
w kom6rkachsomatycmychmlekanast4pilwzrostpoziomutranskryptu
genuHp i stgZeniaMAP34 oraz spadekstgzeniaSAA, Cp i MAP28, natomiast
w leukocytachkrwi waost poziomutranskryptugenuHp i SAAoraz stgzeniaSAA.
P. magisterDariaReczytiska,
jako pierwszabadania
podjglasigi przedstawiladotycz4ceEkspresji gen6w BOF i katelicydyn na poziomie mRNA i biatka
w trakcie przebiegu laktacji, jednak nie zaobserwowalarlanic w ekspresjiBOF
i katelicydynna poziomiemRNA i bialkapornigdzykozamiwolnymi a zakazonymi
SRLV w poszczeg6lnych
stadiachlaktacji.R6wnie2w wyniku przeprowadzonych
analizrniRNA nie wykazalar6inic w ekspresjir,vwigkszosciwybranychmiRNA

nnigdzy badanym materialem biologicznym, zar6wno u k6z zdrowych, jak
i zakazonych.Jednakna ulvagg zaslugujefakt odnotowaniaekspresji miR-i+t
w KSM k6z wolnych od zakazenia przy jej braku u nvierz4t zakaztnych oraz
odwronrie w przypadku miR-93-5p, gdzie jego ekspresjgsrwierdzonojedynie
w WBC nxierz4tzakaZonych.
otrzymane wyniki Autorka podsumowala w g logicznie i jasno
skonstruowanych punktach i zakoficzyla rozwuzania 6. wnioskami, kt6re
odzwierciedlaj4osi4gnigcianaukowewykonanejpracy i opisujErealizacjg zadari
zawartychw celach pracy. Mam jedynie uwag do wniosk6w 3 i 4 dotycz4cych
odpowiedzi immunologicznej gruczotu sutkowego, kt6re s4 zbyt og6lne i nie
potwierdzonedo koricarezultatamiomawianejrozprawy.

Reasumuj4c
stwierdzam,2erozprawadoktorskaP. mgr Darii Reczyfiskiejjest
efektem ogronmegonakladu pracy, a zgromadzonewyniki mog4 stanowi4p""f.,
wyj$ciado dalszychbadanw zakresiepoznaniamechanizm6wimmunologicznych
wystgpuj4cych ptzy zakazeniuSRLV omz w poszukiwaniu skutecznychmeiod
zapobieganiaiwvalczaniazakuieh.
Moznaprzypuszc
za6,zepomiarypoziomustg2eri
SAA i Cp we krwi mog4 mied praktycznezastosowanie
w diagnostycezakuzeir
wirusolvych.
Wymienionew recenzjiuwagi szczegolowemaj4niemal wyt4czniecharakter
porz4dkowyi nie obnizaj4og6lnej,bardzopozytywnejocenymirytoryczrej tresci
opracowania.
Oceniaj4cwysokopoziomnaukowyi aspektyprzydatnoSci
prakiycznej
sjwierdzam,2epracadoktorska
P. mgr Darii Reczyrisiiiejpi.,,EkspresjaUiut*i ostrej
tazy i katelicydyn w kom6rkachkrwi i mleka k6z mletznych w odpowiedzi na
zakazenielentiwirusemmalychprzeZuwacry(SRLV)" spehriawszystkiewymogi
okre$loneUstawqz dnia 14 marca2003 o stopniachnaukowychi brtule naukbwym
or.v o stopniachi tJrtulew zakresieszfuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595,z p6in. zrn.).
Przedstawiaj4c
pozytywnq wysokqocenewykonanejpracfprzedkladamWysokiej
RadzieNaukowejInstytutuGenetykii Hodowli ZwierzqtPAN w Jastrzgbcuwniosek
o przyjgciepracymgr Darii Reczyriskiejbez zastrzeaefi
i dopuszczenie
do dalszych
etapdw przewodu doktorskiego. Jednocze$nie,bior4c pod uwagg zakres
pneprowadzonychbadani aplikacyjnycharakterpracy wnioskujg o wyr6znienie
pracy.
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