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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr inż. Józefa Różańskiego pt. „Zmienność narządów węchu u płazów
na przykładzie rodziny salamandrowatych (Salamandridae, Caudata)”, wykonanej pod
kierunkiem dr hab. Krystyny Żuwały, prof. UJ – promotora, w Zakładzie Anatomii
Porównawczej Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Badania naukowe zaprezentowane przez Doktoranta wpisują się w nurt badań nad
strukturą i funkcją narządów węchu i smaku ryb oraz płazów prowadzonych w Zakładzie
Anatomii Porównawczej przez promotora rozprawy Panią dr hab. Krystyny Żuwały, prof. UJ.
Przedłożona do oceny rozprawa doktorska składa się z 3 prac badawczych oraz ich
omówienia w formie autoreferatu. Doktorant jest pierwszym autorem we wszystkich
publikacjach stanowiących podstawę rozprawy. Do rozprawy dołączono oświadczenia
Doktoranta oraz współautorów (K. D. Żuwała, G. Zaccone, E.R. Lauriano, M. Kuciel, M. G.
Capillo, M. Aragona) opublikowanych prac wchodzących w skład dysertacji, które prezentują
udział poszczególnych osób w przeprowadzonych badaniach oraz przygotowaniu
manuskryptów do druku.

Załączone oświadczenia wskazują, że udział Doktoranta w

tworzeniu wszystkich 3 części rozprawy był znaczący (70%, 70%, 55%). Doktorant zaplanował
eksperymenty, wykonał odpowiednie analizy oraz opracował ich wyniki. Ponadto, napisał
manuskrypty wszystkich 3 publikacji oraz wprowadzał w nich zmiany wynikające z uwag
recenzentów.
Celem przedstawionej do recenzji rozprawy było określenie stopnia zmienności
makro- i mikromorfologicznej narządów węchu u płazów należących do rodziny
salamandrowatych Salamandridae (Caudata) w wyniku działania czynników niezwiązanych z
pokrewieństwem. Badania te zostały podjęte, gdyż jak pisze Doktorant „…wiedza dotycząca
budowy narządów węchu w rodzinie salamandrowatych jest skąpa…, zmiany zachodzące w
okresie metamorfozy przebadano zaledwie u kilku gatunków…, a różnice w morfologii
narządów węchu w zależności od okresu cyklu rozwojowego zbadano tylko u trzech
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gatunków…”. Ponadto, „…brak danych odnośnie zmian jakościowych w narządach węchu w
ujęciu cyklu rocznego, zarówno na poziomie
makrostruktury (kształt, wielkość głównej komory węchowej i narządu Jacobsona;
rozmieszczenie nabłonka

węchowego) jak i

mikrostruktury

(obecność lub brak

poszczególnych typów receptorowych neuronów węchowych).” Na etapie planowania badań
Doktorant postawił następujące hipotezy badawcze: 1. Różne środowisko życia ma istotny
wpływ na makro- i mikro-morfologiczną budowę narządów węchu u płazów ogoniastych; 2.
W okresie metamorfozy dochodzi do przemodelowania narządów węchu płazów, co znajduje
odzwierciedlenie w różnicach budowy tych narządów między larwami a osobnikami
dorosłymi, zarówno na poziomie morfologicznym jak i anatomicznym; 3. W różnych okresach
cyklu rocznego, węch płazów może pełnić odmienne funkcje – zwłaszcza porównując okresy
rozrodczy, poza-rozrodczy oraz zimowania, co znajduje odzwierciedlenie w morfologii
narządów węchu.
Materiał do badań stanowiły trzy gatunki należące do rodziny salamandrowatych
Salamandridae (Caudata): żyjąca po metamorfozie w środowisku lądowym salamandra
plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), ziemnowodna traszka górska
Ichthyosuara alpestris (Laurenti, 1768) oraz wykazująca zwiększoną specjalizację do życia w
środowisku wodnym, ziemnowodna traszka krokodylowa Tylototriton verrucosus (Anderson,
1871). W badaniach wykorzystywano zarówno samce, jak i samice w/w gatunków w różnych
stadiach rozwoju oraz w różnych etapach cyklu rocznego. Płazy do badań pozyskano ze
źródła komercyjnego (traszka krokodylowa) lub odłowiono z terenu (traszka górska,
salamandra plamista). Odłowu z terenu dokonano za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie. Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych badania prowadzone przez
Doktoranta nie wymagały zgody lokalnej komisji etycznej.
Metodyka realizowanych badań została dobrze dobrana, a do realizacji celu rozprawy
Doktorant wykorzystał szeroki wachlarz technik stosowanych w mikroskopii świetlnej,
elektronowej (SEM, TEM) i konfokalnej (metody immunohistochemiczne).
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Z uwagi na fakt, że wyniki będące podstawą dysertacji doktorskiej zostały już
ocenione przez recenzentów czasopism pozwolę sobie przedstawić krótkie omówienie
najważniejszych osiągnięć poszczególnych prac.
Pierwsza praca wchodząca w skład rozprawy opublikowana została w czasopiśmie,
specjalizującym się w dziedzinie zoologii porównawczej - Zoologischer Anzeiger. Praca
zawiera wyniki obserwacji narządów węchu trzech przedstawicieli z rodziny Salamandridae,
różniących się siedliskiem po przeobrażeniu i wykazujących rosnącą specjalizację w kierunku
życia w środowisku wodnym - lądowej salamandry plamistej Salamandra salamandra,
ziemnowodnej traszki górskiej

Ichthyosaura alpestris oraz ziemnowodnej traszki

krokodylowej Tylototriton verrucosus. Badania były prowadzone metodami mikroskopii
świetlnej i elektronowej (SEM, TEM). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
zmienność wielkości i kształtu głównej komory węchowej oraz stopnia zaawansowania
rozwoju narządu lemieszowo-nosowego badanych gatunków. Tym samym wykazano, że
siedlisko wpływa na morfologię narządów węchu płazów, a skala różnic strukturalnych
między badanymi gatunkami sugeruje możliwość istnienia dużej morfologicznej zmienności
narządów węchu Salamandridae w kontekście szerokiego zakresu przystosowań do
zróżnicowanego środowiska życia wśród przedstawicieli tej rodziny. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że po raz pierwszy u płazów opisano w nabłonku węchowym wyściełającym
główną komorę węchową wszystkich badanych gatunków obecność neuronów olbrzymich
stanowiących podtyp tzw. neuronów receptorowych zawierających rzęski.
Druga praca opublikowana została w Journal of Morphology – czasopiśmie
publikującym badania z zakresu morfologii funkcjonalnej, porównawczej, ewolucyjnej i
rozwojowej kręgowców. Celem pracy było opisanie morfologicznej przebudowy narządów
węchu salamandry plamistej Salamandra salamandra począwszy od stadiów larwalnych aż
do uzyskania dojrzałości. Salamandra plamista jest odpowiednim modelem do badania tego
typu zmian, ponieważ wykazuje przystosowania do środowiska wodnego przed
przeobrażeniem oraz przystosowania lądowe po metamorfozie. Ponadto, w cyklu rocznym
dorosłych osobników można wyróżnić wyraźne fazy: okres rozrodczy, okres nie-rozrodczy
oraz hibernację. Badania prowadzone były metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej
(SEM, TEM). Należy podkreślić, że morfologia narządów węchu w okresie zimowym z
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wykorzystaniem zimujących larw oraz hibernujących osobników dorosłych salamandry
plamistej jest pierwszym tego typu opisem dla płazów ogoniastych. Uzyskane wyniki
pozwalają stwierdzić, że przebudowa narządów węchu salamandry plamistej w cyklu
życiowym oraz cyklu rocznym zachodzi zarówno na poziomie makro-, jak i mikrostruktury.
Narządy węchowe osobników dorosłych są najlepiej rozwinięte w sezonie rozrodczym i
zredukowane podczas hibernacji. Regresja nabłonka (OE) głównej komory węchowej i
nabłonka sensorycznego (VNE) narządu lemieszowo-nosowego dorosłych osobników
salamandry plamistej w okresie hibernacji jest prawdopodobnie wynikiem zmniejszonego
znaczenia bodźców węchowych w tym okresie cyklu rocznego. Ponadto, zarówno w czasie
ontogenezy, jak i w poszczególnych etapach cyklu rocznego salamandry plamistej występują
zmiany na poziomie mikrostruktury badanych narządów, które dotyczą głównie obecności
lub braku poszczególnych typów oraz subtypów neuronów węchowych tworzących nabłonek
węchowy (OE) oraz nabłonku sensoryczny (VNE) narządu lemieszowo-nosowego.
Trzecia praca wchodząca w skład rozprawy opublikowana została w Acta Zoologica,
gdzie prezentowane są prace oryginalne z zakresu budowy i rozwoju zwierząt
uwzględniające aspekty: funkcjonalne, porównawcze i filogenetyczne. Celem pracy było
porównanie makro- i mikrostruktury narządów węchu traszki górskiej Ichthyosaura alpestris
w sezonie rozrodczym i poza-rozrodczym ze szczególnym uwzględnieniem obecności lub
braku różnych typów neuronów występujących w nabłonku węchowym (OE) głównej komory
węchowej i nabłonku sensorycznym (VNE) narządu lemieszowo-nosowego badanego
gatunku. Badania prowadzono metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej (SEM, TEM).
Rozmieszczenie

różnych

typów

neuronów

węchowych

oceniano

metodami

immunohistochemicznymi z wykorzystaniem przeciwciał skierowanych przeciwko białkom G
sprzężonym z receptorami węchowymi. Natomiast obecność populacji neuronów z
mikrokosmkami wykrywano z wykorzystaniem przeciwciała anty - S100, które markerem dla
tego typu neuronów. Uzyskane wyniki sugerują, że zmiany w makrostrukturalne (kształt i
wielkość narządów węchu) i mikrostrukturalne (obecność lub brak każdego typu
poszczególnych typów neuronów węchowych) w obrębie narządów węchowych badanego
gatunku nie mają związku z dymorfizmem płciowym, a jedynie są wynikiem ich różnej
sezonowej aktywności.
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Nie mam merytorycznych uwag do przedstawionych wyżej prac, zwłaszcza, że
recenzje wykonali już recenzenci czasopism. Jednak rola recenzenta obliguje mnie do
przedstawienia uwag, które nasuwają się po lekturze autoreferatu. Autoreferat, zawiera
klasyczne części zatytułowane: Streszczenie w języku polskim, Streszczenie w języku
angielskim, Wstęp, Cel i hipotezy badawcze, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja oraz
Wnioski. W mojej subiektywnej ocenie tę część dysertacji czyta się dość ciężko, zawiera ona
liczne niezręczności językowe, kalki z języka angielskiego oraz nieuprawnione synonimy. W
streszczeniu pracy, jak i w całości autoreferatu panuje chaos. Trudno się w nim doszukać
logicznego ciągu, pozwalającego czytelnikowi ogarnąć zagadnienia, które zostały
perfekcyjnie zaprezentowane w publikacjach wchodzących w skład dysertacji. Można
przypuszczać, jest to wynikiem braku jasno sprecyzowanych celów i pytań w rozdziale Cele i
hipotezy badawcze autoreferatu. Szkoda, że Doktorant opracowując tę część autoreferatu
nie skorzystał z celów, które szczegółowo i precyzyjnie określił w pracach oryginalnych
wchodzących w skład dysertacji. W rozdziale Cele i hipotezy badawcze autoreferatu znajdują
się głównie hipotezy badawcze, które zostały bardzo dobrze udowodnione w pracach
oryginalnych, natomiast w autoreferacie praktycznie nie znalazły należytego uzasadnienia.
Żałuję, że Doktorant nie sporządził na potrzeby autoreferatu zestawienia oryginalnego
nazewnictwa anglojęzycznego struktur wchodzących w skład narządów węchowych płazów z
propozycjami nazw polskich, zwłaszcza tych terminów, które nie posiadają adekwatnych
odpowiedników. Przykładowo, w całym opracowaniu używany jest termin „nabłonek
vomeronasalny”, który jest niepoprawny i często używany zamiennie z terminem „nabłonek
węchowy”. Nasuwa się, więc pytanie, czy główna jama nosowa (MOC) oraz narząd
lemieszowo-nosowy (VNO) płazów wyścielone są identycznie zbudowanym nabłonkiem?
Mam nadzieję, że w czasie obrony rozprawy doktorskiej, Doktorant szczegółowo wyjaśni tę
kwestię. W całości autoreferatu Doktorant używa zamiennie terminów węchowe neurony
receptorowe (ang. olfactory receptor neurons ORNs) i receptory węchowe, co jest błędne i
nieuprawnione. Ponadto w autoreferacie nagminnie zdarzają się terminy: „receptory
węchowe z witkami”, „receptory gigantyczne”, „receptory z mikrokosmkami”. Czy receptor
węchowy może mieć witki lub mikrokosmki?, czy może być gigantyczny? W tym miejscu
należałoby sobie zadać pytanie, czy pojęcia „receptorowe neurony nabłonka węchowego” i
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„receptory węchowe” są tożsame? W opracowaniach naukowych nie powinno być miejsca na
sformułowania potoczne i skróty myślowe, które generują często niezamierzone błędy
merytoryczne. Spodziewam się wyjaśnienia tych nieścisłości w czasie obrony rozprawy
doktorskiej. Razi mnie w autoreferacie nieprecyzyjne tłumaczenie angielskiego terminu
„ciliated olfactory receptor neurons”, jako „neurony węchowe z witkami” lub „receptory z
witkami”. Warto, by Doktorant przygotowując się do obrony zapoznał się z literaturą
dotyczącą rzęsek i wici w funkcjonowaniu narządów zmysłu, a w szczególności z pracami,
które zostały opublikowane w czasie tzw. „dekady rzęski”, przykładowo: Falk et al., 2015,
Cells, 4: 500–519; Challis, 2015, Current Biology, 25, 2503–2512.
W rozdziale Wyniki zawartym w autoreferacie, podobnie jak we Wstępie i
Streszczeniu panuje chaos, co jest wynikiem, jak wspomniałam już wcześniej braku jasno
sprecyzowanych celów i pytań w rozdziale Cele i hipotezy badawcze autoreferatu. Szkoda, że
Doktorant opracowując ten rozdział autoreferatu nie skorzystał z najważniejszych wyników,
które zostały precyzyjnie opisane i przejrzyście udokumentowane w pracach wchodzących w
skład rozprawy. Podsumowując ten rozdział autoreferatu muszę stwierdzić, że zbyt mało w
nim narracji a zbyt dużo, komentarzy. Na końcu rozdziału Wyniki Doktorant pisze, że
„Przeprowadzenie badań w ramach prezentowanej pracy doktorskiej na wybranych
przedstawicielach

rodziny

salamandrowatych,

umożliwiło

jednoczesne

osiągnięcie

następujących celów…..” i tu następuje wyliczenie tego, co rzeczywistości nie stanowi celów,
a jest najważniejszym osiągnięciem rozprawy doktorskiej.
Dyskusja w autoreferacie zaczyna się dość niefortunnie, Doktorant pisze „Różnice w
zależności od środowiska życia między przebadanymi gatunkami zostały zaobserwowane
głównie w budowie makro-morfologicznej”, nasuwa się wiec pytanie, co badał? To tylko
jeden przykład, ponieważ w tym rozdziale wiele jest nieprecyzyjnych sformułowań i
niedociągnięć stylistycznych, które w wielu przypadkach generują niezamierzone przez
Doktoranta błędy merytoryczne. Autoreferat zakończony jest rozdziałem Wnioski, który
bardziej stanowi podsumowanie niż prawdziwe wnioski.
Mam świadomość, że studia przyrodnicze nie przygotowują do zmagań literackich, a
prowadzenie tak rozległych i ambitnych badań, przygotowanie manuskryptów publikacji oraz
autoreferatu wymaga ogromnego nakładu czasu. Ponadto w dzisiejszych czasach młodzi
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ludzie piszą znacznie lepiej po angielsku niż po polsku. Po przeanalizowaniu całości dysertacji
pragnę podkreślić, że uwagi i pytania skierowane do Doktoranta w żadnym stopniu nie
obniżają bardzo wysokiej wartości przedstawionej do recenzji pracy. Doktorant podjął się
bardzo ambitnego a zarazem bardzo trudnego zadania.

Badania opisane w rozprawie

doktorskiej zostały dobrze zaplanowane, a ich nadrzędny cel został osiągnięty. Mam
świadomość, że w tak obszernym i wieloaspektowym opracowaniu trudno ustrzec się
błędów i liczę na owocną dyskusję w trakcie obrony rozprawy doktorskiej, która mam
nadzieję, rozwieje wszystkie moje wątpliwości. Z całą stanowczością stwierdzam, że praca
Pana mgr. inż. Józefa Różańskiego wnosi do nauki nowe cenne dane i może być cennym
źródłem informacji dla badaczy zainteresowanych morfologicznym zróżnicowaniem
narządów węchowych kręgowców. Niewątpliwym osiągnięciem przedstawionej do oceny
rozprawy doktorskiej jest: poznanie niebadanego wcześniej u bezowodniowców wpływu
środowiska życia oraz rozrodu na makro- i mikrostrukturę narządów węchu tych zwierząt;
uzupełnienie wiedzy na temat zmienności morfologicznej narządów węchu płazów, a
zwłaszcza płazów ogoniastych w czasie ontogenezy; dokonanie pierwszych w literaturze
opisów zmian makro- i mikrostruktury narządów węchu płazów w czasie sezonu rozrodczego
oraz zmian na poziomie makro i mikrostruktury narządów węchu kręgowców w czasie
zimowania, a także opisanie nowego typu neuronów receptorowych w narządzie węchu
Tetrapoda.
W podsumowaniu stwierdzam, że przedstawiona od oceny rozprawa doktorska Pana
mgr. inż. Józefa Różańskiego jest oryginalnym rozwiązaniem problemu badawczego i
dowodzi umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych, spełniając tym samym
warunki określone 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz.595 z
2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz 1228 z 2011 r. Nr 84, poz.
455). W związku z powyższym wnoszę do Rady Dyscypliny nauk Biologicznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego o dopuszczenie Pana mgr. inż. Józefa Różańskiego do dalszych etapów
postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w
dyscyplinie nauki biologiczne.
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