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Recenzja 

pracy doktorskiej mgr inz. Michata Blasiaka 

pt. "Wp}yw egzogennej melatoniny i diugosci dnia na sekrecj^ i sklad chemiczny mleka 

wykonanej w Katedrze Biotechnologii Zwierz^t Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierz^t 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koll^taja w Krakowie pod kierunkiem dr hab. inz. Edyty 

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

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona KoH^taja w Krakowie z dnia 7 maja 2014 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). 

W ostatnich latach duze zainteresowanie budzi zywnosc funkcjonalna, ktora poza 

efektem odzywczym, wplywa korzystnie na jedn^ lub wi?cej funkcji organizmu. Wplyw ten 

polega na poprawie stanu zdrowia, samopoczucia i/lub zmniejszania ryzyka chorob. Wymagania 

zywnosci fiinkcjonalnej spelniaj^ produkty pochodzenia owczego, czyli mleko i mi?so jagni^ce. 

Niektore kwasy tluszczowe obecne w mleku wykazuj^ wlasciwosci funkcjonalne, jak np. 

wielonienasycone kwasy tluszczowe (PUFA). Tiuszcz mleczny jest rowniez najbogatszym 

naturalnym zrodlem CLA (sprz?zone dieny kwasu linolowego), ktorego dzialanie 

przeciwnowotworowe, przeciwmiazdzycowe, przeciwcukrzycowe i efekty immunomodulacyjne 

zostaly udokumentowane w warunkach in vivo i na modelach zwierz?cych. Najwyzsze 

owiec 

Molik. 
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zawartosci kwasu wakcenowego i CLA obserwuje si? zazwyczaj w mleku owiec, nast?pnie 

krow, a najnizsze u koz. W Polsce mleko owcze jest pozyskiwane w niewielkiej ilosci i wynosi 

okolo 1000 t rocznie. Tradycyjnie doi si? owce w okresie letnich wypasow na Podhalu, w 

Beskidach i Bieszczadach. W nizinnych rejonach kraju mleko owcze pozyskuje si? w 

gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych oraz w gospodarstwach prowadz^cych 

intensywne uzytkowanie mleczne owiec, nastawionych na caloroczne dostawy produktow 

mlecznych. 

Owce S4 zwierz?tami sezonalnymi, u ktorych rozrod odbywa si? sezonowo i w zwi^zku 

z powyzszym podaz surowcow pozyskiwanych od tych zwierz^t, w tym mleka i mi?sa jest 

rowniez sezonowa. Zabiegi biotechnologiczne pozwolily w pewnym stopniu ograniczyc te 

trudnosci. Obecnie mozliwe jest przygotowanie jagni^t do uboju praktycznie we wszystkich 

porach roku, jednak wci^z niezadawalaj^ce ŝ  parametry laktacji. U maciorek wykoconych w 

okresie dlugiego dnia i nast?pnie dojonych w okresie skracaj^cego si? dnia obserwuje si? duzo 

nizsz^ wydajnosc mleczny w porownaniu do owiec wykoconych w miesi^cach zimowych i 

dojonych w okresie lata. W Polsce ras^ uzytkowan^ mlecznie jest polska owca gorska oraz owca 

dlugowelnista, u ktorych wydajnosc mleczna jest duzo nizsza, a okres laktacji znacznie krotszy 

w porownaniu do ras owiec typowo mlecznych, jak francuska rasa lacaune. Opracowanie 

strategii pozwalaj^cej na utrzymanie laktacji u owiec sezonalnych, w okresie skracaj^cego si? 

dnia na oplacalnym ekonomicznie poziomie jest duzym wyzwaniem dla hodowcow i 

naukowcow. Zatem podj?ty przez Doktoranta temat uwazam za istotny. Badania te maJ4 nie 

tylko aspekt poznawczy, ŝ  rowniez odzwierciedleniem potrzeb polskiego owczarstwa. 

CHARAKTERYSTYKA PRACY I UWAGI 

Oceniana rozprawa, licz^ca 147 stron, zostala napisana zgodnie z ogolnie przyj?tymi 

zasadami dla rozpraw naukowych. Zawiera kart? tytulow^, spis tresci, spis tabel i wykresow 

oraz nast?puJ4ce rozdzialy: wst?p, eel doswiadczen, material i metody badan, wyniki, dyskusja, 

wnioski, streszczenie w j?zyku polskim i angielskim oraz bibliografia. Formalna strona pracy 

nie budzi zastrzezeh. 

W obszemym, trzydziestostronicowym „Wst?pie" Doktorant omowil mechanizmy 

kontroluj^ce wydzielanie prolaktyny, kluczowego hormonu dla przygotowania gruczolu 

mlekowego w ci^zy i utrzymania jego aktywnosci podczas laktacji. Scharakteryzowal dzialanie 

glownych czynnikow hamuj^cych i stymuluj^cych syntez? i wydzielanie prolaktyny, jej 

budow?, receptor oraz sciezki uruchamiane podczas aktywacji receptora. Omowil rowniez rol? 
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innych czynnikow istotnych dla rozwoju gruczolu mlekowego i laktacji. Oddzielny podrozdzial 

poswi?cil wplywowi diugosci dnia na proces laktacji omawiaj^c w nim nadrz^dn^ rol? 

melatoniny w sezonowej regulacji wydzielania prolaktyny. W dalszej cz?sci omowiono czynniki 

wplywaj^ce na sklad chemiczny mleka. W podrozdzialach tych zostaly zawarte przeslanki 

sklaniaj^ce do podj?cia badan nad wplywem implantow melatoniny i diugosci dnia na sekrecj? i 

skiad chemiczny mleka owiec. Oddzielny podrozdzial poswi?cono walorom prozdrowotnym 

mleka owczego. 

W niektorych miejscach tekstu uzyto niewlasciwych okresleh, np., ze „prolaktyna 

przenika do centralnego ukladu nerwowego na drodze dyfuzji poprzez splot naczyniowkowy do 

plynu mozgowo-rdzeniowego" (str. 18). Prolaktyna o masie 23 kDa jest zbyt duz^ cz^steczk^ 

aby rozwazac dyfuzj? przez uklad blon komorkowych. Dotychczas uwazano, ze transport 

prolaktyny przez barier? krew-plyn mozgowo-rdzeniowy odbywa si? z udzialem receptora 

prolaktyny. Najnowsze badania wykazaly jednak, ze transport odbywa si? za posrednictwem 

niezidentyfikowanego transportera, a nie receptora prolaktyny (Brown i wsp. Prolactin transport 

into mouse brain is independent of prolactin receptor. FASEB J. 2016, 20(2): 1002-10). 

Niewlasciwe jest tez podawanie, ze „z przedniego plata przysadki mozgowej do podwzgdrza 

prolaktyna dociera za posrednictwem ukladu neurohemalnegd" (str. 18). Uklad neurohemalny to 

skupisko zakohczeh aksonow komorek neurosekrecyjnych przylegaj^cych do naczyh 

wlosowatych o budowie okienkowej, co umozliwia docieranie uwalnianych w nich czynnikow 

bezposrednio do krwi. Pod koniec lat 70-tych Mezey i wsp. przedstawili hipotez? o wstecznym 

przeplywie krwi w naczyniach wrotnych przysadki, co ich zdaniem umozliwialo docieranie do 

wynioslosci posrodkowej i innych struktur mozgu krwi o wyzszej niz na obwodzie koncentracji 

hormonow przysadkowych. Co Autor mial na mysli pisz^c, ze „proces rocznej sekrecji 

prolaktyny jest bezposrednio indukowany przez melatonin?, wywieraj^c^ wplyw na laktotropy, 

dzi?ki swej lipofilnosci"? Lipofilnosc melatoniny ma znaczenie dla jej docierania do miejsc 

gdzie S4 receptory, a nie do wplywu na sekrecj? prolaktyny. W ostatnich latach opublikowano 

wyniki wskazujace, ze u owiec melatonina obecna w plynie mozgowo-rdzeniowym, a nie 

melatonina obecna w krwi jest waznym zrodlem wysokiego st?zenia tego hormonu w mozgu 

(Legros CI, Chesneau D, Boutin JA, Bare C, Malpaux B. Melatonin from cerebrospinal fluid 

but not from blood reaches sheep cerebral tissues under physiological conditions. J 

Neuroendocrinol. 2014,26(3): 151-63). Lipofilnosc melatoniny jest wi?c istotna dla dyfuzji z 

plynu do tkanek mozgu, szczegolnie w obszarze okolokomorowym. Przy omawianiu st?zenia 

melatoniny w plynie mozgowo-rdzeniowym u owiec wlasciwsze b?dzie cytowanie publikacji 

Skinner DC, Malpaux B 1999 (High melatonin concentrations in third ventricular cerebrospinal 
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fluid are not due to Galen vein blood recirculating through the choroid plexus. Endocrinology 

140:4399-4405). Opisuj^c rol? hormonow tarczycy w regulacji sezonowosci rozrodu u owiec 

oraz ich udzial w laktacji Autor podal, ze trijodotyronina (T3) jest prohormonem dla tyroksyny 

(T4). Przeciwnie, to T4 jest prohormonem dla T3. Pozostaie niedoci^gni^cia zostaly 

wyszczegolnione w uwagach szczegolowych. 

Rozdzial „Cel doswiadczen" (wlasciwszym okresleniem jest „cel badan") zawiera tylko 

cele szczegolowe. Zabraklo w nim hipotezy i ogolnego celu badan. 

Rozdzial „Material i metody" jest krotki i obejmuje 9 stron, w tym schemat 

doswiadczenia i 12 fotografii. Wykonanie cz?sci eksperymentalnej tak skomplikowanego 

organizacyjnie doswiadczenia na bardzo duzej grupie zwierz^t (3 grupy po 20 owiec) jest 

mozliwe tylko w dobrze zorganizowanej i wyposazonej stacji badawczej, ktor^ jest niew^tpliwie 

Stacja Doswiadczalna Katedry Biotechnologii Zwierz^t na Bielanach. Z wlasnego 

doswiadczenia wiem, ze w tego typu badaniach bardzo wazny jest zespol oraz umiej?tnosci 

pracy Doktoranta w zespole. Przeprowadzenie zaplanowanych badan wymagalo od Doktoranta 

znajomosci zagadnieh zwi^zanych z hodowl^ i mlecznym uzytkowaniem owiec, w tym rowniez 

z fizjologi^ rozrodu owiec i stosowaniem zabiegow biotechnologicznych. Na podkreslenie 

zasluguje wybor odpowiedniego terminu zalozenia implantow melatoniny u owiec, ktory jest 

bardzo istotny do zaobserwowania afektow dzialania melatoniny w naszej szerokosci 

geograficznej. Schemat bardzo ulatwia zrozumienie tego wieloetapowego ukladu 

doswiadczalnego. Nie rozumiem dlaczego Autor, juz na pocz^tku doswiadczenia zalozyl, ze 

owce w Grupie 3 b?d^ dojone dluzej. Czy to jest pomylka w schemacie doswiadczenia? W 

opisie doswiadczenia 2 dla grupy 2 (str. 45) i grupy 3 (str. 46) oraz w schemacie doswiadczen 

bl?dnie podano okres stanowki - 10-15 luty. Jezeli oba doswiadczenia maj^ na celu okreslenie 

zmian profilu hormonow oraz skladu mleka u owiec wykoconych w czerwcu (ci^a 5 miesi?cy) 

to odpowiednim okresem stanowki jest 10-15 styczeh. 

Cz?sc analityczna badan zostala wykonana przy uzyciu metody radioimmunologicznej 

(RIA) oznaczania st?zenia hormonow w krwi oraz metod wykorzystywanych w standardowej 

analizie mleka, do ktorych nalez^ metody oznaczania skladu chemicznego mleka. 

Przeprowadzono rowniez analiz? zawartosci kwasow tluszczowych w mleku metody 

chromatografii gazowej. Zastosowane w pracy metody nie ŝ  metodami nowatorskimi ale w 

zupelnosci wystarcz^ do uzyskania wynikow pozwalaj^cych na zrealizowanie celu badan. Opis 

cz?sci analitycznej jest zbyt skrocony, brakuje rowniez opisu metody oznaczania zawartosci 

wapnia i fosforu w mleku. Forma skrocona bylaby do przyj?cia w przypadku rozprawy w 

postaci spojnego tematycznie zbioru artykuiow uzupelnionego o krotk^ charakterystyk? prac i 
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stosowanych metod, gdyz w rozprawach opartych na opublikowanych pracach, metodyka jest 

juz poddana ocenie przez recenzentow wydawniczych. Natomiast w przypadku rozprawy w 

postaci maszynopisu brak precyzji i zbyt lakoniczny opis niektorych elementow metodyki jest 

niedoci^gni^ciem. W opisie metody RIA oznaczania st?zenia prolaktyny, melatoniny i hormonu 

wzrostu zabraklo informacji na temat czulosci metody oraz wartosci bl?du mi?dzy- i 

wewn^trzseryjnego, ktore to ŝ  niezb?dne do weryfikacji poprawnosci metody. Autor 

zaznaczyl, ze analiza st?zenia prolaktyny i hormonu wzrostu zostala przeprowadzona w 

Instytucie Fizjologii i Zywienia Zwierz^t w Jablonnie. Rozumiem, ze pozostaie analizy, a w tym 

oznaczanie st?zenia melatoniny, zostaly wykonane w Katedrze Biotechnologii Zwierz^t 

samodzielnie przez Doktoranta. 

Rozdzial „Wyniki" obejmuje 50 stron, w tym 22 tabele i 23 wykresy. Moje zastrzezenia 

budzi sposob przedstawienia wynikow, a szczegolnie dublowanie tych samych wynikow w 

tabelach i wykresach. Jest to tylko zwi?kszenie obj?tosci pracy i nie polepsza jej wartosci. W 

czasopismach naukowych przyjmuje si? z reguly zasad?, ze wyniki ŝ  prezentowane albo w 

jednej albo w drugiej postaci. W wyjatkowych sytuacjach, np. wyrazenie w innych jednostkach 

dopuszczana jest przyj?ta przez Doktoranta forma prezentacji. Zupelnie niepotrzebnie 

wprowadzono numeracj? podrozdzialow (np. 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; itd.) do podania informacji, ze 

dane wyniki ŝ  prezentowane w postaci tabeli i wykresu. Taka forma nie spelnia swojej funkcji, 

zamiast porz^dkowac wprowadza balagan informacyjny. Balagan wprowadzaj^ rowniez 

oznaczenia istotnosci statystycznych. Np. w tabeli 16 (zmiany zawartosci laktozy w mleku) 

podano, ze srednie oznaczone tymi samymi literami rozni^ si? istotnie, podczas gdy na wykresie 

pokazuj^cym te wyniki podano, ze srednie oznaczone roznymi literami rozni^ si? istotnie. Dalej 

w tabeli 17 (zmiana zawartosci wapnia w mleku) zaznaczono istnienie istotnych roznic (A,B -

srednie oznaczone tymi samymi literami w pobraniach rozni^ si? istotnie) w zawartosci wapnia 

mi?dzy grupami w 3 miesi^cu doju. Wg oznaczenia srednia 198,9 ± 8,9 mg w 1 grupie rozni si? 

istotnie w stosunku do sredniej w grupie 2 (193,5 ± 10,4 mg) i w grupie 3 (239,9 ± 12,4 mg) ale 

nie rozni si? mi?dzy grupa 2 i 3. W tekscie Autor podaje, ze „przeprowadzone badania 

wykazaly, ze przesuni^cie laktacji i wprowadzenie egzogennej melatoniny nie spowodowalo 

istotnych roznic w zawartosci wapnia w mleku owiec". W nast?pnym zdaniu sam sobie 

zaprzecza podaj^c, ze „w trzecim pobraniu istotnie najwyzszq zawartosciq wapnia 

charakteryzowalo si^ mleko owiec z implantami melatoniny...''. Dalsze niezgodnosci tekstu, 

wykresu i tabeli znalazlam w wynikach prezentuj^cych poziom fosforu. Dla tych wynikow 

Autor podal „ w drugim pobraniu poziom fosforu nadal istotnie najwyzszy byl u owiec z 

5 



implantami melatoniny", podczas gdy w tabeli i na wykresie nie zaznaczono zadnych istotnosci 

statystycznych. 

Nieodpowiednie jest uzycie okreslenia „zmiany" zawartosci kwasow tluszczowych w 

odniesieniu do wynikow, ktore przedstawiajq procentow^ zawartosc tych kwasow w 

poszczegolnych grupach. Slowo zmiana sugeruje, ze cos bylo mierzone w czasie a tu jest 

przedstawiane tylko jedno pobranie, dlatego wlasciwsze b?dzie uzycie slowa „profil". Doktorant 

nie podal informacji w jakiej probie okreslono profil kwasow tluszczowych, pobranej na 

pocz^tku laktacji czy pod koniec laktacji. W materialach i metodach podano, ze proby pobierano 

CO 28 dni w celu okreslenia zawartosci kwasow tluszczowych. Dlaczego na wykresach 

zawartosci kwasow tluszczowych nie zaznaczono istotnosci roznic, kiedy takie wykazano w 

tekscie i w tabelach? Tu chcialabym zwrocic uwag? na fakt, ze niektore czasopisma naukowe 

nie akceptuJ4 analizy statystycznej przeprowadzonej na wynikach w procentach. Owszem 

wyniki w procentach podawane na wykresach lub w tabelach ale analizowane ŝ  statystycznie 

po ich wczesniejszej transformacji. W opisie analiz statystycznych nie podano, ze wyniki 

procentowe byly poddawane transformacji dlatego s^dz?, ze byly analizowane jako wielkosci 

procentowe. W niektorych tabelach pojawily si? niezgodnosci z tekstem i wykresem, 

niezgodnosci te, jak rowniez inne niedoci^gni^cia podaj? w „uwagach szczegolowych". Te i 

inne niedoci^gni?cia dowodz^, ze Doktorant zbyt malo uwagi poswi?cil formie prezentacji 

uzyskanych wynikow. 

Obejmuj^cy 13 stron rozdzial „Dyskusja", zawiera interpretacj? uzyskanych wynikow 

oraz odniesienie do danych z literatury. Jedn^ z przeslanek do podj?cia badan byl brak danych 

na temat wplywu melatoniny i diugosci dnia na sekrecj? i jakosc mleka u owiec sezonowych 

hodowanych w Polsce. Dlatego nie dziwi fakt, ze Autor omawia uzyskane wyniki w odniesieniu 

do nielicznych publikacji. W wielu miejscach zauwazyiam, ze zamiast dyskusji uzyskanych 

wynikow pojawia si? ich obszemy opis. W dyskusji powinno si? raczej tego unikac. 

Zaintrygowal mnie fragment dyskusji dotyczacy zjawiska melatoninoopomosci (str. 108). Autor 

podaje tylko, ze podobnych danych dostarczajq wczesniejsze badania przeprowadzone przez 

Molik i wsp. (2010). Autor powinien rozwin^c ten w^tek, szczegolnie w sytuacji gdy okreslenie 

czy wyst?puje zjawisko melatoninoopomosci po wprowadzeniu egzogennej melatoniny u 

ci?zamych owiec bylo jednym z celow pracy. Uzyskane wyniki mozna odniesc do tych 

opublikowanych przez Lincolna i Clarka {Refractoriness to a Static Melatonin Signal Develops 

in the Pituitary Gland for the Control of Prolactin Secretion in the Ram, Biology of 

Reproduction 1997, 57, 460-467). Czy w pierwszym akapicie na stronie 109 Autor omawia 

wyniki badan wtasnych czy innych autorow? Jezeli ŝ  to badania wlasne to bl?dnie podano, ze 
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obserwacje odnosz^ si? do syntezy immunoglobulin. Jezeli odnosz^ si? do innych autorow to 

nalezy zacytowac te prace. W dyskusji wynikow dotycz^cych skladu mleka Doktorant podaje, 

ze przesuni?cie terminu wykotu oraz podanie egzogennej melatoniny nie spowodowalo 

istotnych zmian w zawartosci wapnia, podczas gdy inaczej przedstawiaj^ to wyniki. 

Kolejny rozdzial „Wnioski" zawiera podsumowanie uzyskanych wynikow wraz z 

wnioskami. Przy tak duzej ilosci wynikow podsumowanie jest potrzebne ale wlasciwszym 

rozwi^aniem byloby zawarcie podsumowania w oddzielnym rozdziale. W podsumowaniu 

podano, ze owce wykocone w lutym charakteryzowaly si? wyzsz^ wydajnosci^ mleka za okres 

odchowu jagni^t w odniesieniu do owiec grupy 2 i 3, podczas gdy wyniki wskazuj^, ze tylko w 

odniesieniu do owiec w grupie 3. Czy podsumowanie wskazujace, ze mleko owiec dojonych w 

warunkach dnia krotkiego oraz poddanych dzialaniu egzogennej melatoniny charakteryzowalo 

si? wyzsz4 zawartosci^ kwasow tluszczowych nasyconych (SFA) dotyczy % zawartosci 

wszystkich kwasow? Jezeli dotyczy wybranych to nalezy podac jakich, poniewaz sposrod 11 

badanych kwasow zawartosc tylko 3 kwasow byla wyzsza, 3 nizsza a 5 nie zmienila si?. Jest to 

wazne z uwagi na wplyw tych kwasow na wartosc prozdrowotn^ i odzywcz^ mleka. Podobnie 

w odniesieniu do MUFA. 

W punkcie 8 (wniosek) Doktorant podaje, ze przesuni?cie terminu wykotu i mlecznego 

uzytkowania na czas skracania si? dnia przyczynilo si? do pogorszenia skladu chemicznego 

mleka. Czy w sytuacji, gdy zawartosc suchej masy, bialka, tiuszczu, laktozy, wapnia i fosforu w 

mleku tych owiec wzrosla mozna wskazywac, ze jego jakosc chemiczna si? pogorszyla? 

Przeciez te wartosci ŝ  korzystne z punktu widzenia technologii produkcji wyrobow z mleka. 

Owszem nizsza zawartosc kwasow tluszczowych o korzystnym dla zdrowia dzialaniu moze 

wskazywac na obnizenie wartosci prozdrowotnej tego mleka. 

W „Streszczeniu" polskim i angielskim bl?dnie podano okres stanowki i wykotow w 

grupie 2 i 3 oraz, ze najnizsza wydajnosc mleczna wyst^pila u owiec z implantami melatoniny, 

kiedy statystyka pokazuje, ze nie bylo roznic w wydajnosci mlecznej mi?dzy 2 i 3 grup^ owiec. 

Omylkowo podano, ze laktacja w grupie 3 trwala dluzej niz w grupie 2, poniewaz statystyka nie 

wykazuje, ze roznice ŝ  istotne. 
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UWAGI SZCZEGOLOWE 

1. Tekst pracy - uzycie slowa „swietlnego" razem z „dnia" jest zb?dne. 

2. Str. 5 - prosz? sprawdzic nazewnictwo kwasow z tym podawanym w tekscie. Tu CI0:0 

widnieje jako laurynowy a w tekscie jako kaprynowy (str. 90), czy C12:0 to nie jest 

kwas laurynowy? inaczej dodekanowy. Jezeli tak to lepiej jest zamienic obecn^ nazw? 

na laurynowy, poniewaz jako taki wyst?puje w tekscie. 

3. Str. 7 - wlasciwe jest uzycie odwrotna trijototyronina zamiast rewers trijodotyroniny 

4. Str. 17 - zamienic DOPA na DA. 

5. Str. 18 - czy chodzi o PrRPs-31? - jest PrPRs; na drodze parakrynnej i autokrynnej a nie 

parakrynowej i autokrynowej 

6. Str. 19 - czy cos wi?cej wiadomo o podjednostkach (a i P) receptora prolaktyny ? Szlak 

sygnalowy JAK2/STAT jest aktywowany jednoczesnie „z" szlakiem Ras/Raf/MAP a nie 

„przez" przez szlak Ras/Raf/MAP 

7. Str. 21 - zamiast na drodze parakrynowej powinno bye na drodze parakrynnej 

8. Str. 2 4 - 6 wiersz powinno bye Minakowski i Weidner. 

9. Str. 46 - podac jak cz?sto pobierano proby mleka. 

10. Str. 47 - usun^c zdanie „zapotrzebowanie dzienne zwierz^t na sucha mas?, energi? netto 

i bialko ogolne przedstawiono w tabeli 1" poniewaz tabela taka nie wyst?puje w tekscie. 

11. Str. 55 - Zb?dne jest podpis pod tabel^ 3 i wykresem 3 o sposobie oznaczania istotnosci 

roznic, kiedy brak takich oznaczeh w tabeli i na wykresie. 

12. Str. 57 - w tabeli nie zaznaczono, istotnosci roznicy mi?dzy grup4 1 a 2 . 

13. Str. 60 - st?zenie prolaktyny u owiec Grupy 2 bylo istotnie wyzsze (nie nizsze) przy 

poziomie istotnosci P<0,05 a nie P<0,01 -

14. Str. 61 - Niezgodnosc wyniku prezentowanego w tabeli (grupa 3 z wynikiem na 

wykresie i w tekscie. Czy w tabelce nie zostal wynik dla prolaktyny? 

15. Str. 63 - wg danych z tabeli wyst^pily roznice istotne w wydajnosci mleka 2-28 mi?dzy 

grup4 1 i 3 oraz 2 i 3, to dlaczego w tekscie napisano, ze istotnie najnizsz^ wydajnosc 

mleka stwierdzono u owiec z grupy 3 oraz owiec z grupy 2? 

16. Str. 65 - Tabela 8 brak podania w jakich jednostkach byla mierzona wydajnosc mleczna 

w udojach kontrolnych. Czy okreslenie rozni^ si? w wierszach jest odpowiednie? 

Przeciez dla grupy 1 nie ma odpowiedniego wiersza z grupy 2 i 3. 

17. Str. 68 - Tabela 9. W materialach i metodach podano, ze krew do oznaczeh hormonow 

byla pobierana w 57 dniu laktacji a potem co 28 dni. Dlaczego wi?c w tej tabeli st?zenie 
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melatoniny w kwietniu w grupie 1 rozni si? od st?zenia melatoniny podawanego w 

tabeli 4. Podobnie jest z hormonem wzrostu. 

18. Str. 74 - Tabela 12. Uwaga taka sama jak dla tabeli 9. W grupie 2 i 3 podano inne 

st?zenie hormonu wzrostu w sierpniu, niz podawane dla tego okresu na stronie 62 

(wynik z 57 dnia laktacji). 

19. Str. 83 - w opisie pod wykresem 17 powinno bye w grupach a jest w pobraniach, tak 

samo w tabeli 17, 19, 20, 21, 22, 

20. Str. 84 - zawartosc wapnia podano w mg ale w przeliczaniu na co 100 g, 100 ml? 

Podobnie dla fosforu 

21. Str. 88 - % w odniesieniu do calkowitej ilosci kwasow tluszczowych, czy tylko SFA? 

W tabeli nie podano z ktorego udoju analizowano mleko. 

22. Str. 103 - powinno bye natomiast krotki (<4 godzin)....w ostatnim akapicie informacje 

podana w taki sposob, ktory sugeruje istnienie istotnych roznic w st?zeniu hormonu 

wzrostu mi?dzy grupami, a takich przeciez nie stwierdzono w 6 tygodniu przed wykotem 

23. Str. 105 - w czwartym wierszu 3 w (Grupa 2,3) jest zb?dna. 

24. Str. 108 - w czwartym wierszu wlasciwsze byloby uzycie sformulowania Wyniki te 

wskazuJ4 zamiast „Zatem nalezy przypuszczac..." 

25. Str. 115 - nalezy stosowac ujednolicony styl prezentacji, np. punkt i wyrozniki lub punkt 

i podpunkty oznaczone literami. 

26. Str. 118 - w ostatnim zdaniu 1-szego akapitu powinna bye podana informacja, ze implant 

melatoniny zalozono owcom 6 tygodni przed zaplanowanym wykotem w czerwcu. 

27. Str. 119 - Drugi akapit powinno bye: nie wykazano istotnych roznic w st?zeniu 

melatoniny u owiec grupy 2 i 3 a jest 1 i 3. Dalej podano, ze w 57 dniu laktacji istotnie 

najnizsze st?zenie melatoniny stwierdzono u owiec z grupy 2 oraz grupy 3 (obecnosc 

implantow melatoniny), podczas gdy wyniki wskazuj^, ze w grupie 3 st?zenie 

melatoniny bylo istotnie wyzsze, niz w grupie 2. 

28. Str. 121 - w tekscie angielskim widnieje polskie slowo „wykot" - po angielsku to 

lambing 

29. Bibliofrafia - brakuje 10 publikacji (Atti i wsp., 2006; Ackerman i wsp., 2007; 

Achranowicz i Szary-Sworst 2005; Heanlain 1995; Jondel 1996; Nowak 2004; Molik i 

wsp., 2006; 2010). Inne braki to Cichon 2007 - jest 2007b; Ciuryk 1999 - jest 1999a i b; 

Knight i wsp. 2004 - jest Knight 2004; Lincoln 2006 a - jest b. Sposrod 305 publikacji 

49 publikacji nie zostalo zacytowanych w tekscie pracy. Dodatkowo wyst^pily bl?dy w 

nazwiskach autorow polskich podr?cznik6w: Minakowski i Weidner „Biochemia 
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kr?gowc6w" - jest Manikowski i Weidner; Sotowska-Brochocka „Fizjologia 

zwierz^t..." - jest Sotowska-Brochacka. 

PODSUMOWANIE 

W podsumowaniu nalezy stwierdzic, ze wyniki uzyskane przez mgr inz. Michala 

Blasiaka wzbogacaj^ dotychczasow^ wiedz? na temat mechanizmow reguluj^cych rozpocz?cie 

i utrzymanie laktacji w okresie skracaj^cego si? dnia u owiec rasy polska owca dlugowelnista, 

tj. jednej z krajowych ras owiec uzytkowanych mlecznie. Dostarczaj^ rowniez informacji na 

temat wplywu sterowania okresem laktacji za pomoc^ diugosci dnia i implantow melatoniny na 

dlugosc okresu laktacji, wydajnosc mleczny oraz sklad chemiczny mleka, glownych parametrow 

decyduj^cych o opiacalnosci mlecznego uzytkowania owiec. 

WNIOSEK KONCOWY 

Przedstawiona do oceny praca mgr Michala Blasiaka pt. "Wplyw egzogennej melatoniny 

i diugosci dnia na sekrecj? i sklad chemiczny mleka owiec", niezaleznie od wyszczegolnionych 

uchybien i komentarzy, spelnia wszystkie wymagania - okreslone w Ustawie z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

- stawiane pracom doktorskim i w zwi^zku z powyzszym zwracam si? do Wysokiej Rady 

Wydzialu Hodowli i Biologii Zwierz^t Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koll^taja w 

Krakowie z wnioskiem o dopuszczenie mgr Michala Blasiaka do dalszych etapow przewodu 

doktorskiego. 
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