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RECENZJA
rozprawy doktorskiej

lek Urszuli Kołodziej

pt. ,Produkty utleniania DNA, białek i lipidów w gruczołach ślinowych szczurów karmionych

dietą bogatobiałkową i bogatotłu szczową"

Wytwarzanie molekuł określanych jako reaktywne formy tlenu (RFT) stanowi

nieodłączny element związany z tlenowym metabolizmem wszystkich istot żywych.

W stężeniach ftzjologicznych pełnią one funkcję regulatorów oraz mediatorów wielu

procesów biochemicznych. Natomiast w sytuacji braku równowagi pomiędzy procesami

powstawania i unieszkodliwiania reaktywnych form tlenu dochodzi do utleniania wżnych

składników komórek, w tym białek, lipidów, węglowodanów i DNA, co skutkuje trwałymi

zmianami strŃturalnymi oruz czynnościolvymi w obrębie licznych naruądow organizmu.

Proces ten, określany jako stres oksydacyjny, u,wńany jest za jeden z zasadniczych

elementów prowadzących do niewydolności gruczołów ślinowych w chorobach

autoimmunologicznych i metńolicznych, ale również jest odpowiedzialny za zwiększoną

zachorowalność na choroby przyzębia, próchnicę czy nowotwory.

Przedmiotem obecnej rozprawy doktorskiej były badania mające na celu ewaluację

funkcji wydzielniczej gruczołów ślinowych podżuchwolvych i przyusznych oraz ocenę

parametrów stresu oksydacyjnego szczlłów karmionych dietą bogatotłuszczową otaz

bogatobiałkową.

Jak dotąd nie został poznany wpływ diety bogatotłuszczowej i bogatobiałkowej na

czynność wydzielniczą gruczołów ślinowych podzuchwowych i prryusznych a także na

intensyvmośó stresu oksydacyjnego w tych śliniankach. Stąd też zdanięm ręcęnzęnta wybór

tematu pracy doktorskiej przęz Doktorantkę jest w pełni uzasadniony zarówno w aspekcie

naukowym jak i klinicznym.



Przedstawiona do recenzji praca doktorska stanowi cykl trzech publikacji w języku

angielskim, jednej przeglądowej zamieszczonej w ,,Progress in Health Sciences" w 2018 roku

z puŃtacją MNiSW wynoszącą 6 oruz dwóch prac oryginalnych opublikowanych w 2017

roku w ,,Frontiers in Physiology" (IF:4,134; MNiSW:35) i ,,Archives of Oral Biology"

(IF:1,748; MNiSW:3}).ŁącznapuŃtacja IF cyklu prac to 5,882 a MNiSW wynosi 71. We

wszystkich pracach Doktorantkabyła pierwszym Autorem zudziŃęm własnym szacowanym

na 68-900ń. Należałoby podkreślić, iż dorobek naukowy Doktorantki obejmuje ponadto pracę

nie włączoną do rozprary doktorskiej (IF:2,7l7; MNiSW:25) oraz polskie streszczenie

Ąazdowe.
{ Rozprawa zostńa napisana zgodnie z przyjętymi wymogami i.|iczy łącznie 83 strony.

Obejmuje kolejno wykaz publikacji stanowiących rozprawę doktorską, podsumowanie

dorobku naukowego, wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń, wstęp oraz omówienie prac

składających się na rozptawę, streszczenie w języku polskim i angielskim, kopie trzęch

opublikowanych prac stanowiących rozprawę doktorską, 76 pozycji piśmiennictwa w języku

polskim i angielskim oraz informacje o charakterze udziału współautorów w publikacjach

wTaz z szacunkowym określeniem procentowego wkładu kazdego z nichoraz oświa dczęnie

o zgodzie na wykorzystanie publikacji w rozprawie doktorskiej.

We wstępie pracy, zawierĄącym 10 stron, Doktorantka wprowadziła czyte|nika

w temat projektu badawczego opisując w bardzo tzeczow sposób zagadnienia rwiązane

z reaktywnymi formami tlenu, atakżę przedstawiłanajwużniejsze informacje dotyczące stresu

oksydacyj n ego oraz antyoksydantów.

Przęd przystąpieniem do badń uzyskano zgodę Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw

Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku. Wszystkie badania przeprowadzone zostały na

dojrzałych płciowo samcach szczuta szczępn Wistar. Grupy kontrolne stanowiły szczury

otrzymujące standardową paszę typu LSM, natomiast w grupach badanych znajdowały się

szczury karmione paszą bogatotłuszczową oruzbogatobiałkową. Po 8 tygodniach stosowania

diet zmierzono tempo wydzielania śliny stymulowanej i niestymulowanej, oznaczono stężenie

glukozy we krwi pobranej z żyły ogonowej, a następnie pobrano krew z tętnicy brzusznej oraz

śliniaŃi podżuchwowe i przyuszne do ana|iz biochemicznych. W płynach nadosadowych

oraz surowicy krwi oznaazono stęźenie produktów peroksydacji lipidów, oksydacji DNA

i białek oraz stężenie białka. W surowicy krwi oznaczono dodatkowo stężenie wolnych

kwasów tłuszczowych i insulifly, ? także wyliczono wskaźnik HOMA-IR. Lewe gruczoły

ślinowe poddano barwieniu i oceniono w mikroskopie.



Uzyskane wyniki poddano dokładnej analizie statystycznej, z zastosowaniem

programu Statistica 10.0 (Statsoft, Kraków, Polska) oraz testu U Mann-Whitney, a do oceny

za|eżności pomiędzy dwoma zmiennyrni ilościowymi wykorzystano współczynnik korelacji

nieparamet ry cznej Spearmana . Za tstotny pr zyj ęto poziom p<0, 0 5 .

Otrzymane wyniki skłoniły Autorkę do podsumowania ich w następujących

wnioskach:

o dieta bogatotłuszczowa skutkuje stresem oksydacyjnym w obrębie gruczołów

ślinowych, przy czym istotnie większe natężenie i większą różnorodnośó

oksydacyjnych modyfikacji elementów komórkowych odnotowano w gruczole

* ptzyusznym w porównaniu do ślinianki podżuchwowej,

o w przebiegu diety bogatotfuszczowej dochodzi do zaburzęń fuŃcjonowania

gruczołów ślinowych, częgo wyriLzem jest istotna redukcja wydzielania

stymulowanego śliny,

o brak korelacji pomiędzy markerami stresu oksydacyjnego w surowicy i śliniankach

dowodzi, żę uszkodzenie oksydacyjne w gra,czołach ślinowych szczlxów karmionych

dietą bogatotłuszazową powstaje nięzależmie od ogólnoustrojowego stresu

oksydacyjnego,

o systemy antyoksydacyjne gruczołów przyusznych wydają się byó bardziej efektywne

w zapobieganiu oksydacyjnym modyfikacjom w porównaniu do systemów

antyoksydacyjnych gruczołów podżuchwolvych szczlxów karmionych dietą

bogatobiałkową,

o dieta bogatobiałkowa skutkuje stresem oksydacyjnym w obrębie gruczołów

ślinowych, przry czym istotnie większe natężenie i większą różnorodność

oksydacyjnych modyfikacji elementów komórkowych odnotowano w gruczole

podżuchowowym w porównaniu do ślinianki przyusznej,

o w przebiegu diety bogatobiałkowej dochodzi do zaburzeń funkcjonowania gruczołów

ślinowych, czego wyrazem jest istotna redukcja wydzielania niestymulowanego śliny,

o brak korelacji pomiędzy markerami stresu oksydacyjnego w surowicy i śliniankach

dowodzi, że lszkodzenie oksydacyjne w gruczołach ślinowych szczurów karmionych

dietą bogatobiałkową powstaje nieza|eżnie od ogólnoustrojowego stresu

oksydacyjnego.

Przeprowadzone w pracy badania zostńy wykonane ze znajomością nowoczesnego

warsźatu naukowego. Uzyskane wyniki Doktorantka dobrzę udokumentowała, przedstawiła



w sposób syntetyczny, uporządkowany i czytelny, a takżę uzyskała odpowiedzi na założone

cele badania.

W opinii recenzenta rozprawa doktorska stanowi logiczną całość oraz świadczy

o dobrym przygotowaniu Doktorantki do prowadzenia badń naukowych, a talcże ich

prezentacji. Świadczą o tym publikacje w czasopismach zpllnktacjąImpact Factor, w których

Doktorantka jest pierwszym Autorem, ale także umiejętność współpracy z innymi bńaczarrti.

Poruszony problem jest niezwykle wazny. Podjęty projekt badawczy posiada dużą

wartośó poznawczą, gdyż przeprowadzone badaniavłykazŃy wpływ diety bogatotłuszczowej

oraz bogatobiałkowej na fuŃcjonowanie gruczołów ślinowych.

* z obowiryku receluenta chciałabym zwrócić uwagę, iż w pracy pojawiły się drobne

błędy literowe, jednakże nie umniejszają one wartości rozprary i mogą być z łatwością

poprawione.

Podsumowując niniejszą receruję vważam, iż przedłożona mi do oceny ptaca

doktorska spełnia wymagania stawiane rozprawom na stopień doktora nauk medycznych

określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym otaz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki z dnia 14 marca2003 roku (Dz, U. Nr 65, poz. 595, zpóźn. zm.). Zwracam

się więc do Wysokiej Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku z wnioskiem o przyjęcie pracy i dopuszczenie lek. Urszuli Kołodziej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego, w tym o dopuszczenie do publicznej obrony oraz jej

wyróźnienie.
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