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RECENZJA 

rozprawy na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny 

mgr Kamila Bieniasa 

pt: „Ocena wybranych parametrów biochemicznych i morfologicznych mózgów zwierząt z 

eksperymentalnie wyindukowaną hiperglikemią” 

 

 

Przedstawiona do recenzji praca w zasadzie dotyczy wpływu hiperglikemii wywołanej 

podaniem diety wysoko-tłuszczowej na poziom/stężenie kwasów tłuszczowych ceramidu i 

sfingomieliny w wybranych strukturach mózgu badanych zwierząt, i tak też mógłby brzmieć 

tytuł niniejszej rozprawy.  

 

Prowadzone badania przez szereg ośrodków naukowych na całym świecie nad 

zdiagnozowaniem mechanizmów powstawania cukrzycy typu II nie przyniosły dotychczas 

jednoznacznych rezultatów. Wiadomo też, że farmakoterapia cukrzycy typu II ukierunkowana 

jest na regulację mechanizmów powiązanych z powstawaniem hiperglikemii. Z drugiej strony 

dzięki badaniom prowadzonym przez światowej sławy uczonych takich jak Mielke, Filippov 

czy de la Monte wiadomo że zaburzenia metabolizmu sfingolipidów mogą odgrywać 

znaczącą rolę nie tylko w powstawaniu chorób neurodegeneracyjnych takich jak: choroba 

Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane ale również w chorobach metabolicznych w 

tym w cukrzycy typu II. Szczególną uwagę zwraca się obecnie na rolę bioaktywnych 

sfingolipidów takich jak ceramid, ceramido-1-fosforan jak również ufosforylowanej formy 

sfingozyny czyli sfingozyno-1-fosforanu (S1P). W przedstawionej do recenzji pracy 

doktorant podjął próbę oceny zmian poziomów nasyconych/nienasyconych kwasów 

tłuszczowych w ceramidzie oraz sfingomielinie w warunkach kontrolnych oraz hiperglikemii-

wywołanej podaniem diety wysokotłuszczowej w OUN szczura. Ponadto oceniany był wpływ 

podania metforminy-dimetylowej pochodnej biguanidu a więc leku stosowanego w leczeniu 

cukrzycy typu II.  



Celem pracy opisanym przez Doktoranta w niniejszej dysertacji była: ocena wpływu 

hiperglikemii wywołanej dietą bogato-tłuszczową na ośrodkowe stężenia wybranych 

sfingolipidów oraz morfologię astrocytów w wybranych strukturach mózgu szczurów. 

Natomiast cele szczegółowe obejmowały: określenie stężeń Cer i SM w hipokampie i korze 

przedczołowej u szczurów zdrowych oraz z  hiperglikemią wyindukowaną dietą bogato-

tłuszczową; analiza profilu kwasów wchodzących w skład Cer i SM, w zależności od długości 

łańcucha oraz stopnia nasycenia wiązań we wszystkich grupach badawczych; ustalenie zmian 

stężeń Cer i SM w zależności od długości trwania diety bogato-tłuszczowej (3- tygodniowa i 

6- tygodniowa); ocena wpływu metforminy na stężenia Cer i SM w hipokampie i korze 

przedczołowej u zdrowych zwierząt oraz z hiperglikemią wywołaną dietą bogato-tłuszczową; 

analiza wpływu metforminy na profil jakościowy Cer i SM ww. strukturach mózgu zwierząt 

zdrowych i z hiperglikemią wyindukowaną dietą bogato-tłuszczową; porównanie wrażliwości 

hipokampa i kory przedczołowej, wyrażoną zmianami stężeń Cer i SM, na hiperglikemię 

wywołaną dietą bogato-tłuszczową oraz podaniem metforminy i wreszcie ocena wpływu 

hiperglikemii wywołanej przez dietę bogato-tłuszczową na morfologię astrocytów w 

hipokampie oraz korze przedczołowej szczurów w zależności od czasu trwania diety oraz 

stosowania metforminy.  

I tu pozwolę sobie o krótki komentarz: może byłoby bardziej precyzyjnie, tak jak 

zaznaczyłem na wstępie w przedstawianych celach mówić o zmianach stężeń badanych 

kwasów tłuszczowych zawartych w ceramidzie lub sfingomielinie a nie zmianach stężeń 

ceramidów i sfingomieliny [których to metody bezpośredniego oznaczania poziomów bardzo 

dobrze zostały zaprezentowane w pracy przeglądowej opublikowanej w Postępach Biochemii 

60 (3) 2014 p. 371-385].  

  

Praca doktorska mgr Kamila Bieniasa ma układ typowy. Obejmuje 110 stron maszynopisu, w 

tym 27 rycin, 1 tabelę oraz 301 pozycji piśmiennictwa do roku 2018 włącznie. Ponadto 

opisane zostały wszelkie zgody i uchwały LKE do prowadzenia badań ze zwierzętami. 

 

Wstęp pracy doktorskiej obejmuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące bieżącego stanu 

wiedzy na temat: metabolizmu glukozy zarówno w fizjologii jak i stanach patologicznych. 

Szeroko omówiony został temat wewnątrzkomórkowego działania insuliny oraz 

mechanizmów związanych z insulinoopornością. Rola diacylogilerolu oraz aktywacji kinaz 

białkowych w tym kinaz serynowo-treoninowych została tu bardzo dobrze opisana. W dalszej 

części wstępu doktorant w sposób jasny przytacza dane dotyczące istniejących korelacji 

pomiędzy chorobą Alzheimera a cukrzycą typu II przywołując tu prace grupy prof. de la 

Monte. Wstęp zawiera również zwięzłe omówienie leczenia hiperglikemii oraz cukrzycy typu 

I jak i II z uwzględnieniem roli metforminy. Doktorant kończy tą część dysertacji dokładnym 

opisem sfingolipidów-ceramidu i sfingomieliny począwszy od ich powstawania poprzez ich 

metabolizm i ich działanie na poziomie zewnątrz jak i wewnątrzkomórkowym. Warto tu 

zwrócić uwagę na rycinę 4. gdzie końcowy produkt ścieżki fosforylacji glukozy: L-seryna 

staje się jednym z podstawowych substratów dla powstawania ceramidów. W miarę obszernie 



doktorant omawia rolę ceramidu w przekaźnictwie sygnałów poprzez aktywację kinaz 

białkowych, oddziaływania na procesy proliferacji czy śmierci apoptotycznej komórki.  

Pomijając nieliczne zapożyczania językowe typu: „ akumulacja blaszki amyloidowej, 

zaburzony signaling insulinowy, czy sygnaling insulinowy (pisownia autora strona 18 i 19 

pracy), czy wreszcie „administrowanie insuliny” wstęp czyta się bardzo dobrze, autor 

dostarcza szereg informacji w oparciu o pełny zakres literaturowy. Nie mogę się jednak 

zgodzić że do sfingolipidów jak wylicza autor na stronie 24 dysertacji zaliczamy tylko 

ceramidy, sfingomielinę oraz glikosfingolipidy. Może szkoda że w opisie sfingolipidów 

całkowicie została pominięta rola i znaczenie sfingozyno-1-fosforanu czy też ufosforylowanej 

formy ceramidu –ceramido-1-fosforanu związków mających istotne znaczenie w 

przekaźnictwie sygnału. 

W rozdziale zatytułowanym Materiał i Metody, Doktorant szczegółowo opisuje stosowany 

model doświadczalny. Badania prowadzono na szczurach Wistar, które zostały podzielone na 

5 grup doświadczalnych: grupę kontrolną-karmioną karmą standardową, grupę 

eksperymentalną otrzymująca metforminę, grupę karmioną karmą wysokotłuszczową przez 

okres 3 oraz 6 tygodni, wreszcie grupę karminą karmą wysokotłuszczową przez 6 tygodni 

oraz otrzymującą metforminę.  

Zastosowany panel metod uważam za dobrany poprawnie i wystarczający do 

przeprowadzenia tego typu badań. Zastosowano szerokie spektrum technik badawczych: 

ekstrakcję lipidów metodą Folcha poprzez zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej 

(TLC), oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii 

gazowo-cieczowej, oznaczanie profilu lipidowego we krwi, czy też identyfikacja astrocytów 

metodą immunochemiczną. Analiza statystyczna została przeprowadzona prawidłowo. 

Wszystkie wykorzystane w pracy metody doświadczalne zostały starannie i szczegółowo 

opisane.  

Wyniki badań zobrazowano w sposób jasny i klarowny na 21 rycinach i 1 tabeli. Opis badań 

jest staranny i widać iż w wykonanie badań włożono wiele pracy. Z najistotniejszych 

wyników zaprezentowanych w pracy należy zwrócić uwagę na: 

 fakt iż po raz pierwszy pokazano że hiperglikemia wywołana podaniem diety 

wysokotłuszczowej powoduje wzrost poziomów ceramidów w OUN w stanie 

przedcukrzycowym, we wczesnej insulinooporności. Stwierdzono po raz pierwszy większy 

wpływ diety wysokotłuszczowej na zwiększony poziom ceramidów i sfingomieliny w korze 

przedczołowej w porównaniu z wynikami otrzymanymi w grupie kontrolnej.  

Ponadto dieta wysokotłuszczowa powodowała zwiększenie stężeń nasyconych oraz 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład ceramidów oraz 

sfingomielin w korze przedczołowej w porównaniu z wynikami uzyskanymi w hipokampie. 

Wykazano również wpływ metforminy na korę przedczołową poprzez obniżenie stężenia 

wybranych nasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład 

ceramidów jak i sfingomielin. Natomiast podanie metforminy u zwierząt na diecie 

wysokotłuszczowej  powodowało w hipokampie brak istotnych zmian stężeń nasyconych oraz 



jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w ceramidach przy jednoczesnym ich 

zwiększeniu jako składnika sfingomielin-dotyczy kwasów C 20:0; C 24:0; C 16:1; C 24:1.  

Warto też zwrócić uwagę iż w żadnej z badanych grup zwierząt nie zaobserwowano 

zwiększenia ekspresji glejowego kwaśnego białka włókienkowego (GFAP) –co mogłoby 

wskazywać na aktywację astrocytów. Astrocyty wykazywały prawidłową morfologię, nie 

zaobserwowano hipertrofii ani zaniku astrocytów. 

Dyskusja jest dobrze napisana, potwierdza znakomitą znajomość poruszanej problematyki. 

Doktorant starannie ustosunkował się do swoich wyników w świetle dostępnych danych z 

literatury. Cenne i bardzo interesujące są również sugestie Doktoranta dotyczące 

potencjalnego nowego ośrodkowego działania metforminy zawarte na stronie 78 dyskusji. 

Bardzo ciekawie jest także omówiona rola protekcyjnego działania metforminy poprzez 

aktywację AMP-aktywowanej kinazy białkowej. Doktorant w tej części rozprawy słusznie 

zwraca uwagę iż w przyszłości warto byłoby zbadać źródła pochodzenia ośrodkowych 

ceramidów poprzez zastosowanie np. selektywnych inhibitorów enzymów uczestniczących w 

ich syntezie. Bardzo obszerna literatura obejmuje główne pozycje anglojęzyczne zarówno 

źródłowe i najnowsze, prawidłowo przypisane do cytowanych treści. 

Wnioski zostały sformułowane prawidłowo, natomiast w Streszczeniu pracy na stronie 82 

istnieją pewne nieścisłości wręcz błędy dotyczące opisu wyników w zestawieniu z tym co 

Doktorant pokazuje na rycinie 13 oraz rycinie 21 pracy i chciałbym ażeby Doktorant się do 

tego ustosunkował. 

Reasumując, przedstawiona do oceny rozprawa jest wartościową pracą. Doktorant włożył 

wiele wysiłku w jej wykonanie. Opisane w przedstawionej recenzji pracy nieścisłości, bądź 

czasami uchybienia w niczym nie umniejszają zasadnej wartości prezentowanej dysertacji. 

Staranne omówienie prezentowanych wyników poparte szeroką bazą piśmiennictwa badań 

innych autorów wskazuje na dojrzałość naukową Doktoranta. 

Recenzowana praca w pełni odpowiada warunkom stawianym rozprawom doktorskim. 

Uważam, że rozprawa doktorska mgr Kamila Bieniasa pt: „Ocena wybranych parametrów 

biochemicznych i morfologicznych mózgów zwierząt z eksperymentalnie wyindukowaną 

hiperglikemią” spełnia wymagania stawiane pracom na stopień doktora w dziedzinie nauk 

medycznych dyscyplina medycyna i zwracam się do  Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie mgr Kamila Bieniasa do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

Warszawa 31 sierpnia  2018    dr hab. n. med. Robert Strosznajder 


