
prof, dr hab. Zenon Nogalski Olsztyn 2018-01-19 

Wydzial Bioinzynierii Zwierz^t 

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 

Katedra Hodowli Bydla i Oceny Mleka 

Ocena 

rozprawy doktorskiej Pani mgr inz. Anny Balakowskiej pt. „Wpl3?w polimorfizmu genow 

CAST, CAPNl i MSTN na jakosc mif sa woiowego" 

wykonanej w Zakladzie Hodowli Bydla Instytutu Nauk o Zwierz^tach Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. inz. Andrzeja W^glarza 

i promotora pomocniczego dr inz. Dominiki Kulaj. 

Recenzja zostala wykonana na wniosek Rady Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierz^t 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koll^taja w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, 

zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . z 2003 r, Nr 65, poz. 595; 

Dz.U. z 2005 r, Nr 164 poz. 1365 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455). 

Polska nalezy do krajow o duzym potencjale produkcji mi^sa woiowego. W Unii 

Europejskiej produkcja krajowa stanowi 6% a na przyklad Francji 19%, czy Niemcow 14%. 

Statystyczny Polak zjada zaledwie 1,5 kg wolowiny rocznie a ponad 85% naszej produkcji 

trafia na eksport. Uzyskujemy za ni^ 80-85% srednich cen europejskich. Jest to efekt niskiej 

jakosci oferowanej wolowiny. Pozyskiwana jest ona gownie w stadach mlecznych, w ktorych 

wolowina jest produktem ubocznym. Bydlo mi^sne, czyli tzw. stada nie dojone stanowi^ 

zaledwie 7% populacji bydla w Polsce. 

W stadach mi^snych obj^tych ocen^ uzytkowania zbierane s^ glownie dane dotycz^ce 

tempa wzrostu i rozrodu, co umozliwia prowadzenie pracy hodowlanej w tym zakresie. Cechy 

okreslaj^ce wartosc rzezn^ i jakosc mi^sa najlepiej ocenic poubojowo. W przyzyciowym 

szacowaniu wykorzystuje si§ pomiary zoometryczne i ultrasonograficzne. Ocena stacyjna na 

podstawie uzytkowania potomstwa, ze wzgl^du na wysoki koszt traci na znaczeniu. W wielu 
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populacjach bydla mi^snego na swiecie wprowadza si? obecnie ocen? genomow^. Jest ona 

szczegolnie cenna w odniesieniu do cech jakosci mi^sa, ze wzgledu na ich nisk^ 

odziedziczalnosc i fakt, ze jakosc mi^sa uwarunkowana jest poligenicznie, czyli odpowiada za 

ni^ wiele genow. Zadaniem do rozwi^zania jest obecnie poszerzenie wiedzy o genach i 

regionach chromosomow powi^anych z cechami poz^danymi w mi^snym uzytkowaniu 

bydla. Wiele zespolow badawczych probuje znalezc rozwi^anie na poziomie molekulamym, 

poprzez wskazanie nosnikow genetycznych odpowiedzialnych za ekspresjf okreslonych cech. 

W badania te w-pisuje si§ przedlozona mi do recenzji praca Pani mgr inz. Army Balakowskiej, 

w ktorej Autorka podejmuje si? oceny zwi^zku polimorfizmu genow CAST, C A P N l i MSTN 

z cechami okreslaj^cymi jakosc mi?sa woiowego. 

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R A C Y I U W A G I 

Praca napisana jest na 102 stronach, zawiera 29 tabel i 9 rycin. Uklad pracy, obejmuj^cy 

numeracj^ rowniez wykaz skrotow, streszczenie w j^zyku polskim i angielskim oraz 

pismiennictwo, skonstruowany w oparciu o 9 czfsci, jest typowy dla tego typu prac 

naukowych. Formalna strona pracy nie budzi zastrzezeh. 

Na 19 stronach zamieszczono WSTiJP, ktory w rzeczywistosci powinien nazywac si? 

WSTl^PEM i P R Z E G L ^ D E M PISMIENNICTWA. W pierwszej cz?sci tego rozdziahi 

Autorka charakteryzuje uwarunkowania produkcji mi?sa woiowego w Polsce, jego spozycie, 

perspektywy rozwoju chowu i hodowli bydla mi?snego oraz mozliwosci eksportu. W dalszej 

cz?sci pracy Doktorantka omowila w syntetyczny sposob wptyw wybranych czynnikow na 

wartosc rzezn^ i jakosc mi?sa. Nast?pnie Pani mgr inz. Anna Balakowska charakteryzuje stan 

wiedzy na temat zaleznosci mi?dzy polimorfizmami wyst?pujacymi w obr?bie genow 

CAPNl , CAST i M S T N a cechami uzytkowosci mi?snej i jakosci mi?sa bydia roznych ras. 

Na podstawie licznych badah, glownie prowadzonych w innych krajach wykazano, ze 

zroznicowanie alleliczne genow CAPNl i C A S T wi^zato si? glownie z kruchosci^ mi?sa, 

natomiast polimorfizm genu MSTN mial w^lyw na wyst?powanie hypertrofii mi?sniowej i 

niektorych cech wartosci rzeznej. 

Uwagi: 

• Podano m.in., ze bydlo mi?sne stanowi ponizej 1% ogoiu poglowia. Tak jest, jesli 

uwzgl?dnimy wyl^cznie populacj? aktywn^ krow ras mi?snych oraz mieszancow 

mi?snych. W rzeczywistosci bydlo mi?sne utrzymywane w tzw. stadach nie dojonych 

stanowi 7-8% populacji bydia w Polsce. 
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W rozdziale UZASADNIENIE BADAN I C E L E PRACY Autorka zgodnie z 

przestawionym i omowionym vv poprzednim rozdziale pismiennictwem, w sposob jasny i 

czytelny sformulowala cele pracy, ktore juz w tytule dysertacji w skroconej formie zostaty 

uj?te. Celem niniejszej pracy byla analiza polimorfizmow w obr^bie genow: C A P N l , CAST i 

MSTN oraz analiza ich zwiqzku z mikrostruktur^ musciihis longissimus thoracis ( M L T ) i 

cechami jakosci mi?sa woiowego takimi jak: tekstura, marmurkowatosc, barwa, pH, udziai 

poszczegolnych rodzajow wlokien oraz ocena organoleptyczna. Uzasadnieniem do podj^cia 

tych badari, zdaniem Autorki, jest fakt, ze niewiele prac z tego zakresu dotyczylo bydla 

hodovvanego w Polsce, a zvvlaszcza rasy poiskiej holsztyhsko-fryzyjskiej. Ponadto, 

dotychczasowe prace nie zawsze obejmowaly analizy wszystkich istotnych cech 

warunkuj^cych jakosc wolowiny. 

W czesci metodycznej na 18 stronach podano szczegolowy zakres badah, omawiajac 

kolejne ich etapy. Nie budz^ zastrzezeh podrozdzialy opisuj^ce: dobor materialu zwierz?cego, 

analiz? cech mi?sni, analize polimorfizmu genow C A P N l , C A S T i M S T N oraz zastosowane 

metody w statystycznym opracowaniu wynikow. Na podkreslenie zasluguje duza 

pracochlonnosc przeprovvadzonych badah oraz koniecznosc opanowania nowoczesnych 

metod analitycznych. 

Uwagi: 

• Zbyt ogolnikowo opisano analize wycieku tennicznego (s. 27). Nie podano: rodzaju 

obrobki termicznej, wielkosci probek, czasu trwania. 

• Brak informacji na temat sposobu przygotowania prob do oceny sensorycznej mi?sa. 

W tabeli 5, na stronie 27, gdzie podano zasady punktowania w ocenie 

organoleptycznej wg Baryiko-Pikelnej (1975), odwrocono skale. Wg tabeli 5 jeden 

punkt oznacza najwyzszy poziom jakosci. Jest odwrotnie: najwyzszy poziom jakosci 

oznacza 5. Tak jest rowniez wg PN-ISO 4121:1998 (Analiza sensoryczna. 

Metodoiogia. Ocena produktow zywnosciowych przy uzyciu metod skalowania) -

najwyzsze noty w skali wykorzystuje sie dla oznaczenia najwyzszej jakosci lub 

intensywnosci. 

Rozdzial W Y N I K I I DYSKUSJA zamieszczono na 32 stronach i sklada si? on z 

dwoch zasadniczych podrozdzialow, a kazdy z nich z trzech cz?sci odpowiadajacych 

poszczcgolnym genom. W pierwszym podrozdziale scharakteryzowano frekwencje alleli i 

cz?stosc wystepowania genotypow a w drugim oceniono wplyw genotypu na cechy mi?sa. W 
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tym miejscu chciaibym zaznaczyc, ze w rozdziale wyniki i dyskusja nalezato raczej zachowac 

uklad zastosowany w czesci metodycznej pracy. Prezentacjc wynikow rozpocz^c od 

przedstawienia oceny mi?sa, nast?pnie wynikow analizy polimorfizmow w obr?bie genow i 

na kohcu analizy ich zwiazku z cechami jakosciowymi miesa. 

Doktorantka analizujac frekwencje wariantow polimorficznych, w badanej populacji 

buhajkow rasy ho I szt y hsko- liy zyj ski ej odmiany czarno-biaiej oraz mieszancow tej rasy z 

rasami mi§snymi wykazala zroznicowanie genetyczne w trzech analizowanych loci genow: 

CAPNl , CAST oraz MSTN, natomiast u rasy simentalskiej, polimorfizm zidentyfikowano 

tylko w odniesieniu do genow CAST i MSTN. W loci genu C A P N l stwierdzono 

wyst?powanie dwoch alleli: C oraz T, z tym ze allel T wystepowal bardzo nielicznie, a w 

przypadku rasy SM nie wykazano jego obccnosci w badanej populacji zwierzat. U 

pozostalych grup rasowych frekwencja allelu T wynosita od 0,071 u SM HO do 0,146 u L M 

X HO. W przypadku genu CAST stwierdzono wyst^powanie dwoch alleli: G oraz C we 

wszystkich szesciu badanych grupach rasowych zwierzat. Frekwencja allelu G wynosila od 

0,50 u mieszancow SM x HO do 0,778 u mieszancow CH x HO. Najcz^sciej wystepowal 

genotyp GG: od 0,428 u SM x HO do 0,667 u CH x 110. 

Uwagi: 

• W przypadku testow PCR-RFLP Atorka powinna podac jakicj wielkosci fragmenty 

PCR powstaj^ dla kazdego genotypu, np. A A ~ 300 pz, CC - 180 pz i 120 pz, a A C -

300, 180 i 120 pz (Rye. 9-11). Dobrze widziana bylaby rowniez rycina 

przedstawiajaca teoretyczny wzorzec genotypowania przcdstawiajacy ilosc oraz 

wielkosc poszczegolnych fragmentow PCR w zelu agarowym, aby porownac go z 

uzyskanym obrazem elektroforezy. Ponadto na prezentowanych obrazach brakuje 

kontroli - nietrawionego produktu PCR. 

W drugiej czesci rozdzialu W Y N I K I I D Y S K U S J A Doktorantka wykazala wplyw 

wybranych wariantow polimorficznych na fenotypow^ wartosc niektorych cech mi?snia 

longissimus thoracis. W odniesieniu do genu C A S T u obu badanych ras mi?so osobnikow o 

genotypie G G charakteryzowalo si? istotnie lepszym natezeniem smaku niz niieso buhajkow 

o genotypie GC. Ponadto u buhajkow rasy HO, na podstawie pomiaru sily ci?cia stwierdzono 

korzystny wplyw genotypu G G na kruchosc mi?sa. 

Uwagi i pytania: 
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• Mifso buhajkow rasy hoi sztyh sk o-fryzyj sk i ej, niezaleznie od genotypu, 

charakteryzowalo si? bardzo wysok^ wartosciq pH. Czym to bylo spowodowane? Czy 

nie popelniono bl?d6w podczas oznaczania pH? 

Zasadnicza cz?sc pracy zakohczono rozdzialem STVVIERDZENIA I WNIOSKI , w 

ktorym Autorka w pi?ciu punktach obiektywnic podsumowala przeprowadzone badania oraz 

sformulowala jeden wynikajqcy z nich wniosek. Wniosek dotyczy genu CAST i podaje, ze ze 

wzgl?du na zroznicowanie genetyczne w obr?bie badanego locus, nalezy kontynuowac 

badania nad wplywem polimorfizmu tego genu na cechy uzytkowosci miesnej a szczegolnie 

na jakosc mi?sa, co ewentualnie w przyszlosci zostanie wykorzystane w selekcji bydla. 

Wykaz pismiennictwa obejmuje l^cznie 220 pozycji, w tym 3 to zrodla internetowe. W 

wi?kszosci s^ to prace wydane w j?zyku angielskim. Dobor literatury, zarowno pod 

wzgl?dem przedmiotowego zakresu jak i poziomu wydawnictw jest wlasciwy. 

Podsumowujac stwierdzam, ze praca pomimo pewnych moich uwag, jest 

wartosciowym opracowaniem z poznawczego i utylitarnego punktu widzenia. Porusza 

aktualn^ i potrzebn^ w doskonaleniu bydla mi?snego problematyk?. Szeroki zakres zebranych 

danych dotyczyl licznego materialu, a jego uzyskanie i opracowanie wymagalo opanowania 

bardzo tradnego warsztatu badawczego. Doktorantka wykazala si? dobr^ znajomosci^ 

nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach zootechnicznych. Praca 

zostala napisana zgodnie z wymogami stawianymi rozprawom doktorskim. 

Stwierdzam, ze przedstawiona mi do oceny praca autorstwa Pani mgr inz. Anny 

Balakowskiej spelnia vvymogi stawiane rozprawom doktorskim okreslone w Ustawie o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pozn. zm.). Biorac powyzsze pod uwag?, wnosz? 

do Rady Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierzat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kollataja vv Krakowie o dopuszczenie Pani mgr inz. Anny Balakowskiej do dalszych etapow 

postepowania w przevvodzie doktorskim i publicznej obrony pracy. 

Z powazaniem 
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