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Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Edyty Gosz "Zmiany wybranych cech
plemników skarpia Scophthalmus maximus (L.) w trakcie tarla z uwzglednieniem

potencjalnego wplywu ksenobiotyków z grupy butylocyn"

Rozprawe doktorska, przygotowywana w Katedrze Ewolucji Molekularnej przez Pania
mgr Edyte Gosz pod kierunkiem promotora - prof. UG, dr hab. Marka Zietary, tworza trzy
opublikowane artykuly o spójnej tematyce. Ta nowoczesna forma "ozprawy doktorskiej ma
niewatpliwaprzewage nad tradycyjna, gdyz skraca zdecydowanie czas od uzyskania wyników
do zaistnienia ich w obiegu naukowym. Stanowi tez znakomity trening dla mlodego badacza,
który juz na tym etapie uczy sie przygotowania publikacji i dyscypliny publikowania
wyników, aby mogly stanowic wlasciwy dorobek naukowy. Dlatego w tym miejscu
chcialabym podkreslic celowosc takich rozpraw i wyrazic uznanie doktorantce i promotorowi
z powodu wyboru tej sciezki. Z punktu widzenia recenzenta nie bez znaczenia jest fakt, ze nie
musi przedzierac sie przez rozlegla rozprawe, w której zazwyczaj bywaja bledy edytorskie i
róznorakie niedociagniecia, które w zdecydowanej wiekszosci zostaja wyeliminowane
podczas przygotowania publikacji i w zwiazku z tym nie trzeba wymieniac ich w recenzji.
Skraca to wydatnie proces recenzowania i pisania recenzji, za co i ja pozostaje wdzieczna.

Fakt opublikowania trzech prac w liczacych sie czasopismach naukowych o zasiegu
miedzynarodowym, w tym dwóch o wysokich IF (2,4 i 2,2), wskazuje na wysoka jakosc
prowadzonych badan i uzyskanych wyników. Pozytywnej merytorycznej oceny rozprawy,
tzn. poszczególnych prac wchodzacych w jej sklad, dokonali juz wyspecjalizowani recenzenci
i redakcje czasopism, decydujac o ich opublikowaniu. Mnie pozostaje stwierdzic, ze
publikacje stanowia oryginalne rozwiazanie problemu naukowego i potwierdzaja ogólna
wiedze teoretyczna doktorantki, a takze umiejetnosc samodzielnego prowadzenia pracy
naukowej. Wszystkie publikacje sa wynikiem pracy zespolowej, co obecnie jest powszechne,
szczególnie w takich dyscyplinach jak biologia. Nalezy jednak podkreslic, ze Pani mgr Edyta
Gosz jest pierwszym autorem wszystkich prac, co wraz z oswiadczeniami pozostalych
autorów jednoznacznie wskazuje na Jej wiodaca role w opracowaniu koncepcji i prowadzeniu
badan oraz w przygotowaniu publikacji. Dodatkowym atutem doktorantki jest doprowadzenie
do opublikowania wyników w krótkim czasie tj. od 2010 do 2011 roku.

Autorka bada cechy (morfometria i metabolizm energetyczny w czasie tarla)
plemników skarpia, gatunku o znaczeniu komercyjnym, którego polowy w Baltyku w
ostatnich latach wykazuja tendencje spadkowa, i odnosi je do miejsca polawiania osobników:
Zatoki Gdanskiej i Pomorskiej, postepu tarla, oraz wystepowania zwiazków
cynoorganicznych, butylocyn (BTs) w wybranych tkankach samców tj. jadrach, watrobie i
miesniach. Mimo zakazu uzywania tych niezwykle toksycznych zwiazków, jako m.in.
komponentów farb przeciwporostowych stosowanych do pokrywania kadlubów statków,
problem ich obecnosci w srodowisku nie zniknal i dlatego badcmie ich wplywu na sukces
reprodukcyjny ryb jest w pelni zasadne. Nie chcialabym stawiac sie w pozycji "super-
recenzenta" i ponownie oceniac prac wchodzacych w sklad rozprawy i dlatego jedynie z
obowiazku zamieszcze ponizej kilka uwag. Chcialabym tez poprosic Autorke o pewne
wyjasnienia dotyczace Streszczenia, jak i trzech publikacji wchodzacych w sklad rozprawy
doktorskiej (tu: odpowiednio publikacja 1, 2 i 3).
. W Streszczeniu Autorka odnoszac sie do wyników zamieszczonych w publikacji 1
wyprowadza wniosek, ze plemniki skarpia cechuje plastycznosc fenotypowa. Prosze Autorke
o wykazanie, ze uzyskane wyniki przedstawione w tej publikacji upowazniaja do
wyciagniecia takiego wniosku.
. Sformulowanie z publikacji 1: "Moreover, effect of the sampling day on sperm size
was found in males from both locations" nie wydaje sie logiczne, gdyz wielkosc plemników
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zmienia sie wraz z postepujacym tarlem, a nie jest pochodna dnia poboru próby, i lepiej
byloby mówic "a relation between the sampling day and sperm size".
. Ryby uzyte do badan polawiane byly w Zatoce Gdanskiej i Pomorskiej, akwenach
rózniacych sie zasadniczo poziomem BTs, na co wskazuje cytowana literatura. W
Streszczeniu zabraklo informacji na temat zawartosci tych szkodliwych substancji w Zatoce
Gdanskiej i Pomorskiej, w celu przekonania czytelnika o wlasciwym wyborze miejsc poboru
materialu do badan. Na podstawie najnowszego pismiennictwa mozna stwierdzic, ze
zawartosc tributylocyny (TBT) w osadach dennych w róznych miejscach samej Zatoki
Gdanskiej rózni sie nawet 5-krotnie. Dane te zaczerpnieto z rozprawy doktorskiej dr Anny
Filipkowskiej z lO PAN (2011) na temat zwiazków cynoorganicznych w strefie przybrzeznej
Bahyku Poludniowego. Pani mgr Gosz przygotowujac swoje publikacje nie mogla znac tych
wyników, gdyz dopiero teraz sa przygotowane do opublikowania, ale w przyszlosci
kontynuujac badania warto je uwzglednic. Tu jeszcze raz pojawia sie kwestia przewagi formy
rozprawy doktorskiej wybranej przez p. mgr Gosz, gdzie wyniki sa juz znane szerszemu
kregowi badaczy, w przeciwienstwie do wspomnianych powyzej, które znane sa jedynie
waskiemu gronu czytelników rozprawy doktorskiej.
. W publikacji 2 Autorka pisze:" The sampling locations were chosen based on regional
differences in TBT contamination (Fig 1.)"; niestety na wspomnianym rysunku prózno szukac
wartosci TBT, znajduje sie za to malo dokladna mapka miejsc polowu ryb. Traktowanie calej
Zatoki Pomorskiej, jako jednorodnego akwenu o niskim poziomie TBT i uznanie go jako
miejsca odniesienia dla zanieczyszczonej Zatoki Gdanskiej, bez analizy obecnosci zwiazków
w osadach dennych w miejscu polowu ryb, nie jest w pelni wlasciwe. Moze okazac sie
bowiem, ze w miejscu poboru prób zawartosc BTs w osadach dennych byla znaczaco wyzsza
niz wynosil sredni poziom dla Zatoki Pomorskiej (patrz: akapit wyzej). Oczywiscie wysokie
wartosci BTs w tkankach ryb pochodzacych z Zatoki Gdanskiej wskazuja posrednio, ze
srodowisko to jest ogólnie rzecz biorac bardziej nimi skazone niz Zatoka Pomorska. Jednakze
duze odchylenia standardowe (przypuszczam, ze Fig. 2 w publikacji w Marine Pollution
Bulletin przedstawia wartosci srednie:l:SD, choc brak jest infonnacji w podpisie pod
rysunkiem i w tekscie) wskazuja niezbicie, ze material poddany analizom byl bardzo
zróznicowany pod wzgledem zawartosci BTs. Trudno jest wiec wykazac statystyczne róznice
w stezeniach BTs w tkankach - Autorka pisze co prawda o dwukrotnie wyzszych lub
wyzszych wartosciach, ale nie potwierdza tego faktu analiza statystyczna, bo ta zapewne nie
wykazalaby istotnych róznic. Duza zmiennosc w obrebie prób kaze zadac pytanie o trafnosc
wyboru miejsc polowu i ich powtarzalnosc w latach 2008-2009. Zasadnosc tego
pytania/watpliwosci potwierdza róznica stezen BTs obserwowana w tkankach ryb w latach
2008 i 2009. Autorka pisze, ze "the observed differences in the BTs content between
sampling years and locations are related to the varied availability of BTs in the surrounding
environment and consequently, the uptake ofthis contaminant by fish", co jest stwierdzeniem
na tyle oczywistym, co ogólnym i niczego nie wyjasnia. Pozostaje zalowac, ze nie pobrano
próbek osadu w miejscach polowu ryb celem oznaczenia w nich BTs.

Biorac pod uwage akumulacje TBT w jadrach skarpia, ocena jakosci plemników,
zdecydowanie rzadziej poddawanych ocenie niz komórki jajowe, moze miec istotne znaczenie
dla wyjasnienia przyczyn niekorzystnych zmian zachodzacych w liczebnosci i rozmieszczeniu
skarpia w Bahyku, szczególnie w miejscach "nasyconych" butylocynami. Bardzo ciekawym
wynikiem pracy jest obserwacja, ze jadra, stanowia wazna drogi eliminacji TBT z organizmu
i odciazaja watrobe. Tym samym plemniki sa szczególnie zagrozone szkodliwym dzialaniem
TBT, co moze niewatpliwie skutkowac obnizeniem plodnosci tego gatunku. Zwiazek miedzy
wyzszym poziomem BTs w tkankach i wyzsza aktywnoscia niektórych enzymów
metabolizmu energetycznego w plemnikach tego gatunku zostal wykazany w publikacji 3.
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W podsumowaniu stwierdzam, ze przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska
Pani mgr Edyty Gosz pt. "Zmiany wybranych cech plemników skarpia Scophthalmus
maximus (L.) w trakcie tarla z uwzglednieniem potencjalnego wplywu ksenobiotyków z
grupy butylocyn" stanowi wazny wklad do naszej wiedzy i spelnia warunki do uzyskania
stopnia doktora nauk biologicznych okreslone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Niniejszym proponuje Radzie Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego przyjecie
rozprawy i dopuszczenie Pani mgr Edyty Gosz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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