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Ocena pracy doktorskiej mgr Edyty Gosz

pt. "Zmiany wybranych cech plemników skarpia Scophthalmus maximus (L.) w trakcie tarla

z uwzglednieniem potencjalnego wplywu ksenobiotyków z grupy butylocyn" wykonanej pod

kierunkiem dr hab. Marka Zietary, prof. UG, w Katedrze Ewolucji Molekularnej, Wydzialu

Biologii, Uniwersytetu Gdanskiego.

Morze Baltyckie jest plytkim morzem sródladowym charakteryzujacym SIe

zróznicowaniem pod wzgledem specyfiki lokalnych ekosystemów, spowodowanych dzialaniem

czynników abiotycznych. Zatoka Pomorska i Zatoka Gdanska stanowia dobry przyklad

omawianego zróznicowania. Zatoka Pomorska wyróznia sie stosunkowo wysokim zasoleniem,

specyficznymi wahaniami temperatury i charakteryzuje sie wysoka dynamika zmian

srodowiskowych. Zatoka Gdanska jest srodowiskiem bardziej stabilnym, podatnym na

eutrofizacje. Na szczególna uwage zasluguje silne zanieczyszczenie Zatoki Gdanskiej

ksenobiotykami organicznymi z grupy butylocyn. Zwiazki te juz w stezeniach nanomolowych

stanowia zagrozenie dla organizmów wodnych (szczególnie zyjacych w wodach slonych) i w

dalszej kolejnosci ich konsumentów, w tym ludzi. Zagrozenie w szczególnosci dotyczy

mieszkanców strefy nadmorskiej Zatoki Gdanskiej preferujacych ryby w swojej diecie.

Butylocyny naleza do organicznych zwiazków zawierajacych cyne (zwiazki

cynoorganiczne), z których jedna z najpowszechniej wystepujacych (i najbardziej toksycznych)

jest tributylocyna(TBT, ogólny wzór (C4H9)3Sn)oraz jej metabolity- di- i monobutylocyna.

Wchodza m.in. w sklad farb wykazujacych dzialanie przeciwporostowe, uzywanych do

malowania podwodnych czesci statków. Ich obecnosc w srodowisku wodnym w duzym stopniu

jest konsekwencja wymywania tych skladników do srodowiska zewnetrznego. W chwili obecnej

stosowanie TBT jest zakazane lub wyraznie ograniczone, niestety zwiazki te akumuluja sie w

osadach dennych, gdzie pozostaja przez dlugi okres, co wydluza czas narazenia organizmów

wodnych na ich toksyczne dzialanie. Mechanizm toksycznosc TBT jest w duzym stopniu

ukierunkowany na zaburzenia funkcji rozrodczych, ze wzgledu na jej dzialanie androgenne.
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Omawiane zaburzenia zostaly opisane w odniesieniu glównie do mieczaków, dane na temat ryb

dotycza glównie wplywu TBT na parametry plemników w warunkach doswiadczen in vitro.

W przedstawionej do oceny rozprawie mgr Edyta Gosz przedstawia wyniki dotyczace

charakterystyki nasienia skarpia z dwóch lokalizacji rózniacych sie stopniem zanieczyszczenia

TBT - Zatoki Gdanskiej i Zatoki Pomorskiej. Skarp bytuje w srodowisku demersalnym

(przydennym) i charakteryzuje sie stacjonarnym behawiorem, co sugeruje, ze moze on byc

gatunkiem modelowym do badan nad oddzialywaniem TBT na ryby w warunkach polowych.

Uwazam, ze podjeta tematyka badawcza jest oryginalna i wazna zarówno dla badan

podstawowych w zakresie poszerzenia wiedzy na temat fizjologicznych i biochemicznych

podstaw wplywu TBT na rozród ryb oraz dla badan aplikacyjnych w zakresie oszacowania

lokalnych zagrozen w odniesieniu do populacji gatunków ryb bytujacych w Morzu Baltyckim, a

takze potencjalnych konsekwencji spozywania ryb pochodzacych z poszczególnych lokalizacji

przez ludzi.

Prace doktorska mgr Edyty Gosz pt. "Zmiany wybranych cech plemników skarpia

Scophthalmus maximus (L.) w trakcie tarla z uwzglednieniem potencjalnego wplywu

ksenobiotyków z grupy butylocyn", stanowia trzy, nizej wymienione, oryginalne publikacje, w

których jest Ona pierwszym autorem. Zgodnie z trescia oswiadczen wspólautorów tych prac Pani

mgr Gosz jest tez twórca koncepcji i glównym wykonawca opublikowanych badan. W dwóch

pracach Jej udzial oceniono na 70%, zas w jednej na 65%.

l. Gosz E, Mimy Z, Horbowy J, Zietara MS. 2010. Morphometry of turbot spermatozoa in

relation to the location and time of capture during the spawning season. Journal oj Applied

Ichthyology 26: 784-788.

2. Gosz, E., Horbowy, J., Ruczynska, W., Zietara, M.S. 2011. Enzymatic activities in

spermatozoa and butyltin concentrations in Baltic turbot (Scophthalmus maximus). Marine

Environmental Research 72: 188-195.

3. Gosz, E., Horbowy, J., Ruczynska, W. 2011. Testes specific accumulation of tributyltin in

turbot Scophthalmus maximus from the southem Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 62:

2563-2567.

2
ZAKLAD BIOLOGII GAMET I ZARODKA

tel. (089) 539-31-36; fax: (089) 535-74-21; e-mail: a.ciereszko@pan.olsztyn.pl
http://www.pan.olsztyn.pl/zbgiz

I

.J



INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI

~ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Tuwima 10; 10-747 Olsztyn 5, skr poczt.55; tel (89) 523-46-86, 524-03-13

. fax:(089)524Ol24;e-mail:institute@pan.olsztyn.pl;www.pan.olsztyn.pl

Powyzsze prace zostaly opublikowane w anglojezycznych czasopismach znajdujacych sie

na Master Journal List publikowanej przez Thomson Scientific (Filadelfia, USA), czyli na tzw.

liscie filadelfijskiej, (IF = odpowiednio 0,9; 2,2 oraz 2,4). W punktacji Ministerstwa Nauki i

SzkolnictwaWyzszegodwa czasopismauzyskaly 32 punkty, zas jedno - 20 punktów.Nalezy

takze podkreslic, ze czasopisma te reprezentuja tematyke adekwatna do zakresu prowadzonych

prac, co gwarantuje wykonanie recenzji przez kompetentnych recenzentów. J. Appl. Ichthyol.

ukierunkowany jest na publikowanie prac z zakresu biologii ryb i rybactwa, m.in. rozrodu ryb,

ekologii i ekotoksykologii. Dwa pozostale czasopisma: Mar. Pollution Bull. i Mar. Environ. Res.

publikuja prace z zakresu badan srodowiskowych i toksykologii srodowiska morskiego.

Nalezy podkreslic, ze forma pracy doktorskiej przygotowanej przez mgr Edyte Gosz, w

postaci zestawu oryginalnych publikacji z krótkim omówieniem jest nowoscia w Polsce, gdzie

wciaz dominuja monografie. Przygotowanie doktoratu w formie zestawu prac jest powszechne w

krajach zachodnich i w USA, w Polsce osiaga sie to dopiero na etapie habilitacji. Opublikowanie

wyników w renomowanych czasopismach i zestawienie ich w formie doktoratu nalezy uznac za

wyrózniajace osiagniecie Autorki.

Omawiana forma pracy doktorskiej wymaga od recenzenta modyfIkacji oceny rozprawy w

porównaniu do istniejacych regul dotyczacych recenzji monografii. Najwazniejsza zmiana

dotyczy szczególowej oceny merytorycznej czesci eksperymentalnej i dyskusji wyników, co

stanowi dominujaca czesc recenzji doktoratu w dotychczasowej formie. Ta czesc oceny zostala

juz wczesniej wykonana przez anonimowych recenzentów renomowanych czasopism, którzy sa

najczesciej swiatowymi ekspertami w dziedzinie przeprowadzonych badan. Opublikowanie przez

Autorke wyników swiadczy o ich wysokiej wartosci naukowej, dlatego ich ponowna ocena jest

niepotrzebna. W zwiazku z tym, moja recenzja pracy doktorskiej bedzie glównie obejmowala

ocene wyboru tematyki badawczej, zasadnosci zestawienia artykulów oraz mozliwosci uzyskania

uogólnionych wniosków wyplywajacych z analizy trzech prac wchodzacych w sklad rozprawy.

Ocena wyboru tematyki badawczej i zasadnosci zestawienia artykulów

Jak wspomnialem wczesniej, podjeta tematyka badawcza jest oryginalna i wazna zarówno

dla badan podstawowych, jak i aplikacyjnych. Wszystkie artykuly zawieraja wyniki badan

nasienia uzyskanego z dwóch wymienionych lokalizacji. Dodatkowo uwzgledniono wplyw

innych potencjalnych czynników na parametry nasienia, w tym czas poboru prób podczas tarla
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oraz biologiczna charakterystyke ryb. Nalezy zaznaczyc, ze wszystkie prace wyrózniaja sie

wnikliwa analiza statystyczna. Wyniki badan opublikowanych w J. Appl. Ichthyol. wskazuja na

istotne róznice w parametrach morfometrycznych plemników skarpia z Zatoki Gdanskiej i Zatoki

Pomorskiej. Wartosci parametrów glówki i wstawki byly nizsze u ryb z Zatoki Gdanskiej,

istotnym czynnikiem dyskryminujacym byl czas pobrania prób w okresie tarla. Poniewaz

przyjmuje sie, ze baltyckie populacje skarpia nie róznia sie genetycznie, uzyskane róznice

przypisano wplywowi czynników srodowiskowych. Charakterystyczna cecha plemników skarpia

jest ich fenotypowa plastycznosc. Wykazano tez wyrazny wplyw zaawansowania tarla na procesy

starzenia sie plemników, które wiaza sie ze zmianami morfometrycznymi i metabolicznymi. W

pracy opublikowanej w Mar. Pollution Bull. dokonano pomiarów TBT i produktów jej rozpadu w

tkankach ryb z obu lokalizacji, w czasie dwóch sezonów tarlowych. Najwyzsze stezenia

omawianych ksenobiotyków stwierdzono w jadrach skarpia z Zatoki Gdanskiej, co wyraznie

wskazuje na zagrozenie potencjalu rozrodczego samców z tej lokalizacji. Badania opublikowane

w Mar. Environm. Res. wykazaly, ze w nasieniu samców z wymienionej lokalizacji obserwowano

wyzszeaktywnoscienzymówzwiazanychz metabolizmem- dehydrogenazzaleznychod NAD+i

NADP, a takze kinazy kreatynowej. Omawiane zmiany moga byc skladowa mechanizmu

oddzialywania zwiazków cynoorganicznych na uklad rozrodczy samców ryb.

Reasumujac, opublikowane w trzech artykulach wyniki dotycza analizy zaleznosci

pomiedzy zanieczyszczeniami zwiazkami cynoorganicznymi a parametrami rozrodczymi

skarpia. Tematyka artykulów jest scisle ze soba zwiazana. Uzyskano oryginalne dane z

wykorzystaniem róznych podejsc metodycznych, w tym okreslenia i analizy morfometrii

plemników i wskazników biochemicznych. Moim zdaniem, Autorka w omawianych pracach w

sposób wyczerpujacy zrealizowala zakladane cele. Ponadto, material do badan zostal uzyskany ze

srodowiska naturalnego, co nalezy uznac za szczególna zalete pracy. W mojej opinii rozprawa

wnosi bardzo powazny wklad do biologii i toksykologii nasienia ryb. Uzyskane wyniki stanowia

solidna podstawe do planowania dalszych doswiadczen, które powinny byc ukierunkowane na

uzyskanie dowodów bezposrednich oraz okreslenia mechanizmu dzialania TBT na uklad

rozrodczy ryb.

Uwagi krytyczne i zagadnienia do dyskusji
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Opracowanie w jezyku polskim i angielskim napisane jest w formie streszczenia

skupiajacego sie na najwazniejszych wynikach uzyskanych w pracy. Moim zdaniem praca

moglaby zyskac, gdyby czesc opisowa byla skonstruowana raczej jako praca przegladowa (review

lub minireview), gdzie uzyskane w trzech pracach moglyby byc zestawione z aktualna literatura

przedmiotu. Daloby to mozliwosc wiekszego uogólnienia i spekulacji na temat znaczenia

wyników, zarówno w zakresie badan podstawowych jak i aplikacyjnych. Przyklady tematów

(pytan) podaje nizej, bede wdzieczy Autorce za Jej opinie.

1. Czy skarp moze byc gatunkiem wskaznikowych dla monitoringu zagrozenia rozrodu ryb

przez TBT? Czy moze byc gatunkiem uniwersalnym, czy tez niezbedne bedzie

wykorzystanie innych gatunków w celu uzyskania pelnego obrazu wplywu

zanieczyszczenia?

2. Czy mozna zbadac zródlo zmiennosci (wysokie wartosci odchylen standardowych) stezen

TBT w jadrach ryb, np. poprzez okreslenie szczególowego rozkladu zanieczyszczen TBT

w Zatoce Gdanskiej?

3. Czy stezenia zwiazków cynoorganicznych, w szczególnosci w jadrach skarpia sa grozne

dla zdrowia ludzi? Czy uzyskane wyniki mozna porównac z danymi uzyskanymi przez

zespól prof. J. Falandysza i Jego rekomendacjami? Gdyby wyniki sugerowaly zagrozenie

dla zdrowia, czy niezbedne jest pilne sprawdzenie innych gatunków bytujacych w

srodowisku demersalnym, np. storni?

4. Jak dlugo bedzie sie utrzymywac zagrozenie zanieczyszczeniem TBT w Zatoce

Gdanskiej?

5. Jak nalezy ukierunkowac nastepne badania dotyczace zaleznosci pomiedzy TBT a

rozrodem skarpia, w szczególnosci w zakresie badania funkcji plemników tj. ruchliwosci i

zdolnosci zapladniajacej? Jak uwzglednic w tych badaniach ewentualny wplyw ochronny

bialek plazmy nasienia?

6. Jaki jest mozliwy mechanizm wplywu TBT na meski uklad rozrodczy ryb? Czy

obserwowano interseksy w populacji z Zatoki Gdanskiej?

U~agiredakcyjne

1. Tytul rozprawy powinien zawierac odniesienie do dwóch lokalizacji, poniewaz byl to

podstawowy czynnik dyskryminujacy we wszystkich pracach.
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2. Co oznacza termin "hiperaktywacja enzymów'?

Przedstawione w recenzji uwagi i zapytania sa typowym elementem toku recenzji prowadzacym

do udoskonalenia pracy. Stanowia tez glos w dyskusji nad postepem badan biologii i toksykologii

nasienia ryb. Uwagi te nie zmieniaja mojej wysokiej oceny pracy.

WNIOSEK KONCOWY

Przedstawiona do oceny praca pl. "Zmiany wybranych cech plemników skarpia Scophthalmus

maximus (L.) w trakcie tarla z uwzglednieniem potencjalnego wplywu ksenobiotyków z

grupy butylocyn" spelniawszystkiewymagania- okreslonew Ustawiez dnia 14 marca 2003

roku o stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w zakresie sztuki -

stawiane pracom doktorskim i w zwiazku z powyzszym zwracam sie do Wysokiej Rady Wydzialu

Biologii Uniwersytetu Gdanskiego z wnioskiem o dopuszczenie mgr Edyty Gosz do dalszych

etapów przewodu doktorskiego. Jednoczesnie wnioskuje o wyróznienie rozprawy stosowana

nagroda.

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko
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