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RECENZJA 
Rozprawy doktorskiej lek. Iwony Wilińskiej 

pt. „Wybrane parametry stresu oksydacyjnego w śliniankach podżuchwowych 
 i przyusznych starych szczurów poddanych działaniu koncentratu białek serwatkowych  

i metronidazolu” 
 

 

            

           Stres oksydacyjny to zagadnienie, któremu w ostatnim czasie poświęca się wiele 

uwagi, gdyż - jak udowodniono, jest jednym z kluczowych czynników ryzyka rozwoju chorób. 

Jest to stan zakłóconej równowagi pomiędzy produktami ubocznymi przemian 

metabolicznych, czyli wolnymi rodnikami (najczęściej są to reaktywne formy tlenu),  

a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub 

naprawy powstałych szkód.  

Stres oksydacyjny wywołuje uszkodzenie tkanek między innymi w wyniku napromieniowania 

i hiperoksji. Badania potwierdzają jego znaczącą rolę w chorobach neurodegeneracyjnych, 

takich jak choroba Lou Gehriga, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, a nawet  

w chorobie Huntingtona, biorąc pod uwagę możliwe uszkodzenie DNA przez wolne rodniki. 

Uważa się, że stres oksydacyjny jest powiązany z chorobą sercowo-naczyniową, ponieważ 

utlenianie lipoproteiny LDL  w śródbłonku naczyniowym prowadzi do powstania prekursorów 

blaszki miażdżycowej. Zbyt duża ilość wolnych rodników uszkodzić może właściwie wszystkie 

komórki i tkanki. Taka destrukcyjna działalność z kolej prowadzi często do zawałów serca  

i udarów mózgu oraz do choroby wieńcowej.  
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Wolne rodniki uszkadzają także kwasy tłuszczowe oraz błonę komórkową skóry, co prowadzi 

do jej przyspieszonego wiotczenia i starzenia się. Osłabianie przez wolne rodniki struktur 

skóry może prowadzić także do rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka.  

Główne przyczyny stresu oksydacyjnego to stres i chroniczne napięcie nerwowe oraz  

niezdrowy tryb życia – czyli brak aktywności fizycznej, palenie papierosów. Do stresu 

oksydacyjnego może również przyczynić się przebywanie w zanieczyszczonym środowisku 

(smog) i kontakt z substancjami toksycznymi, na przykład ołowiem (obecnym w spalinach 

samochodowych). Do przyczyn powstawania w organizmie stresu oksydacyjnego należą 

również zbyt intensywne opalanie się, nadmierny wysiłek fizyczny (regularne uprawianie 

sportu wyczynowego)  oraz zażywanie leków antykoncepcyjnych, antydepresantów, 

sterydów oraz antykoagulantów. 

Stres oksydacyjny to ponadto skutek złej diety - jedzenia wysokoprzetworzonych produktów, 

pryskanych i nawożonych nawozami sztucznymi warzyw i owoców, jedzenie produktów 

spleśniałych, smażonych i wędzonych. Również picie alkoholu w nadmiernych ilościach 

przyczynia się do powstania stresu oksydacyjnego. 

Zdolność hamowania rozwoju wolnych rodników posiadają antyoksydanty 

(przeciwutleniacze). Jednym z najsilniej działających – jest witamina C, również witaminy A  

i E działają przeciwutleniająco. Antyoksydanty naturalnie występują w nieprzetworzonej 

żywności, przede wszystkim surowych warzywach i owocach. 

Kolejnymi sprzymierzeńcami w walce z wolnymi rodnikami są minerały – mangan, cynk i 

selen. Ochronę przed wolnymi rodnikami zapewniają koenzym Q10, karotenoidy i polifenole.  

 

          Tematyka przedstawionej mi do recenzji pracy jest powiązana z podanym powyżej 

problemem. Doktorantka bada działanie koncentratu białek serwatkowych, mających między 

innymi cechy antyoksydacyjne, na wybrane parametry stresu oksydacyjnego i obrony 

antyoksydacyjnej w śliniankach podżuchwowych i przyusznych  szczurów, którym podawano 

także jednoczasowo metronidazol.    

           Rozprawa ma układ typowy, obejmuje włącznie z dokumentacją i piśmiennictwem 87 

stron maszynopisu. 

           We wstępie, liczącym 22 strony, Doktorantka w sposób bardzo szczegółowy opisuje 

proces stresu oksydacyjnego, przedstawia barierę antyoksydacyjną organizmu, dokładnie 

pokazując i tłumacząc działanie przeciwutleniaczy. Podaje rodzaje antyoksydantów, 

omawiając te, których aktywności/stężenia były oceniane w pracy. 
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Wstęp zawiera szeroki fragment dotyczący charakterystyki preparatu WPC-80 (izolatu białek 

pochodzenia zwierzęcego), zawierającego wysokie stężenia wszystkich niezbędnych 

egzogennych aminokwasów. WPC-80 zawiera również aminokwasy endogenne, witaminy (z 

grupy B, A, E i K), kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone oraz posiada bogaty skład 

mineralny (m.in. magnez, potas, wapń, fosfor, sód, cynk).  

W tej części pracy są również scharakteryzowane i przedstawione schematycznie gruczoły 

ślinowe szczura w porównaniu z śliniankami ludzkimi.  

We wstępie znajdziemy też dane dotyczące metronidazolu, leku mającego szerokie 

zastosowanie w terapii zakażeń bakteriami beztlenowymi i pierwotniakami, zarówno u 

dorosłych, jak i u dzieci. Doktorantka wymienia rodzaje zakażeń tymi drobnoustrojami, które 

mogą być poważne w skutkach np. w przypadku posocznicy, ropnia mózgu, zapalenia 

otrzewnej czy też zakażenia po zabiegach chirurgicznych. Podano również przeciwskazania 

przy stosowaniu tego preparatu oraz optymalny czas jego stosowania. 

 

           Cel pracy jest postawiony jasno i dotyczy uzyskania informacji na temat działania 80-

procentowego koncentratu białek serwatkowych na wybrane parametry stresu 

oksydacyjnego i obrony oksydacyjnej w śliniankach szczura z równoczesnym podawaniem 

metronidazolu. 

 

            Materiałem do badań były ślinianki podżuchwowe i przyuszne, pobrane od 30 

szczurów rasy Wistar, o masie 350-450 g. Szczury podzielono na 3 grupy: 

- grupę kontrolną K (otrzymującą wodę) 

- grupę MTZ (otrzymującą metronidazol) 

- grupę MTZ + WPC (otrzymującą metronidazol z równoczesnym podawaniem      

  preparatu WPC-80). 

Eksperyment przeprowadzano 7 dni, zachowując wszelkie standardy dotyczące zwierząt 

eksperymentalnych – odpowiednie warunki w pomieszczeniu z zachowaniem stałej 

temperatury, wilgotności czy rytmu dobowego. Po tym czasie uzyskiwano ślinianki, które 

odpowiednio spreparowano, oznaczając w nich: 

- całkowitą zdolność antyoksydacyjną 

- całkowity status oksydacyjny 

- aktywność specyficzną peroksydazy glutationowej  

- stężenie katalazy 
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- stężenie dysmutazy ponadtlenkowej 3 

- stężenie glutationu zredukowanego 

- całkowitą zawartość białka. 

 

           Otrzymane wyniki poddano wnikliwej analizie statystycznej przy użyciu metod 

nieparametrycznych i trafnie dobranych testów. Obliczenia statystyczne przeprowadzono  

w oparciu o pakiet statystyczny Statistica 10.0. 

Wyniki zostały bardzo szczegółowo i starannie przedstawione na 8 rycinach oraz w 14 

tabelach, zajmując 21 stron maszynopisu.  

 

 Dyskusja (9 stron maszynopisu) wskazuje na dobrą orientację w poruszanym temacie. 

Omawiając uzyskane wyniki, Autorka umiejętnie porównuje je z danymi z piśmiennictwa. Ze 

względu na charakter i tematykę pracy, trudno jest „szeroko” dyskutować i porównywać 

materiał badawczy, bowiem tego typu prac jest niewiele, lub nie ma ich wcale. I dlatego 

trochę szerszej dyskusji mi zabrakło. 

 

 Rozprawa zakończona jest 3 konkretnymi wnioskami, które dają odpowiedź na 

stawiane przez Doktorantkę cele.  

 Piśmiennictwo, w liczbie 106 pozycji, w większości anglojęzycznych artykułów, 

publikowanych w ostatnich latach, zostało poprawnie dobrane oraz w pełni wykorzystane  

w pracy. 

 

            Z obowiązku recenzenta chciałabym zwrócić uwagę na drobne błędy stylistyczne oraz 

edytorskie, które jednak nie umniejszają wartości pracy. Niektóre zdania należy nieco inaczej 

ująć np. na str. 63, linijka 13 od góry, napisano: (…) metronidazol (…) jest kombinacją lekiem 

z wyboru wspomagającym mechaniczne oczyszczanie zębów.  

W tytule, a także w tekście dysertacji pojawia się określenie „starych szczurów”, które nie 

zostało poprawnie sformułowane. Wydaje mi się, że można po prostu napisać „dojrzałych 

szczurów”, co będzie adekwatne do rzeczywistości i dotyczyć będzie dojrzałych, dorosłych 

osobników. 

Wydaje mi się również, że można znacznie skrócić wstęp, który w obecnej wersji zawiera 22 

strony. 
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 Reasumując, oceniana rozprawa jest samodzielną i oryginalną pracą, dobrze 

zaplanowaną i zawierającą rzetelny materiał badawczy. Tematyka stresu oksydacyjnego nie 

jest jeszcze do końca rozpracowana, dlatego każde badanie w tym kierunku wnosi cenne 

kliniczne informacje.  

 

  Uważam, że przedstawiona mi do oceny dysertacja doktorska w pełni odpowiada 

warunkom stawianym rozprawom na stopień doktora nauk medycznych zawartych w 

ustawie z 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 późniejszymi zmianami. 

Pozwalam więc sobie postawić wniosek Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie lek. Iwony Wilińskiej do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

                                                                          Prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk 


