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                                                            Recenzja 

rozprawy doktorskiej  mgr Kamila Bieniasa  pt.  „Ocena wybranych parametrów 

biochemicznych i morfologicznych mózgów zwierząt z eksperymentalnie 

wyindukowaną hiperglikemią”. 

Stale zwiększający się dobrobyt ludzi w krajach rozwiniętych (w tym Polski) 

powoduje nadmierne spożycie węglowodanów i tłuszczy, co odbija się nie tylko na 

figurach  pań i panów widocznych na plażach, ale również na stanie ich zdrowia. 

Nadmierne spożycie węglowodanów i tłuszczy sprzyja rozwojowi niezakaźnych 

chorób przewlekłych (niesłusznie zwanych chorobami cywilizacyjnymi) 

dotyczących ciała i umysłu, takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2, nadciśnienie, 

demencja, choroba Alzheimera. Metabolizm węglowodanów i tłuszczy jest 

powiązany i nadmiar węglowodanów w diecie powoduje  otyłość a nadmiar tłuszczy 

w diecie może spowodować hiperglikemię i insulinooporność,  będące wstępem do 

cukrzycy typu 2. Stąd  praca doktorska Kamila Bieniasa pt „Ocena wybranych 

parametrów biochemicznych i morfologicznych mózgów zwierząt z 

eksperymentalnie wyindukowaną hiperglikemią”, poświęcona ocenie wybranych 

parametrów biochemicznych i morfologicznych surowicy i mózgu zwierząt z 

hiperglikemią wywołaną dietą bogatotluszczową,  jest ważna  zarówno z punktu 

widzenia teoretycznego jak i praktycznego. 
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Dostarczona do recenzji praca obejmuje 110 stron maszynopisu, w tym   1 

tabelę, 27 rycin i 301 pozycji piśmiennictwa, głównie anglojęzycznego,  z ostatnich 

lat.  

We wstępie, Autor  zwięźle ale wyczerpująco  omawia: fizjologiczny 

metabolizm glukozy, insulinooporność, metabolizm fizjologiczny i patologiczny 

lipidów w ośrodkowym układzie nerwowym, stany przedcukrzycowe z 

hiperglikemią, leczenie hiperglikemii oraz cukrzycy, metforminę, sfingolipidy   ich 

syntezę, właściwości oraz źródła ceramidów i sfingomielin.  

      Celem pracy była ocena wpływu hiperglikemii wywołanej dietą 

wysokotłuszczową na wybrane sfingolipidy i morfologię astrocytów w hipokampie      

i korze przedczołowej mózgu szczurów obejmująca określenie: 

a) stężeń ceramidów i sfingomielin,  

b) profilu nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład 

ceramidów i sfingomielin, 

c) wpływu czasu stosowania diety bogatotłuszczowej na stężenia ceramidów                  

i sfingomielin, 

d) wpływu metforminy na stężenia i skład jakościowy ceramidów oraz sfingomielin 

w porównaniu do szczurów  kontrolnych  

e) wpływu samej hiperglikemii i hiperglikemii traktowanej metforminą na stężenia 

ceramidów i sfingomielin, 

f) wpływu czasu stosowania  diety bogatotłuszczowej oraz metforminy na 

morfologię astrocytów.   

  W materiałach i metodach Autor opisał (w sposób umożliwiający powtórzenie 

doświadczeń): warunki hodowli szczurów i sposoby wywołania hiperglikemii dietą 

bogatotłuszczową. Należy podkreślić, że Autor dobrał odpowiednie przedziały 

czasowe i wykonał badania przy użyciu minimalnej ilości  szczurów, stosując jedną 

grupę kontrolną, poddając sekcji wszystkie szczury w tym samym czasie trwania 

doświadczenia.   Podał klarowne przepisy na : pobieranie materiału do badań, 

ekstrakcję lipidów, izolację sfingomielin i ceramidów, syntezę estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych wyizolowanych sfingolipidów oraz izolację i oznaczanie 

poszczególnych kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowo-

cieczowej.  Opisał  także metody pomiaru we krwi stężenia glukozy, wyznaczania 



parametru insulinooporności (HOMA-IR), oznaczania profilu lipidowego i stężenia 

insuliny metodą immunohistochemiczną oraz sposoby przeprowadzenia analizy 

statystycznej. Należy podkreślić fakt, że Autor stosował dopracowane i wielokrotnie 

sprawdzone metody analizy ilościowej kwasów tłuszczowych przy pomocy 

chromatografii gazowo-cieczowej, co zapewniło wysoką wiarygodność wyników.  

       Wyniki  Autor  zestawił w postaci 21 rycin oraz 1 tabeli zawierających dane 

szczegółowe i analizę  statystyczną wartości badanych parametrów. Liczebności 

szczurów w badanych grupach (10 szczurów) umożliwiły wystarczająco precyzyjną 

analizę statystyczną otrzymanych wyników. Badane parametry (w tym stężenia 

poszczególnych kwasów tłuszczowych ceramidów i sfingomielin) Autor 

porównywał  w układzie: szczury kontrolne, szczury kontrolne traktowane 

metforminą, szczury pozostające na diecie bogatotłuszczowej przez 3 i 6 tygodni, 

oraz szczury przebywające na diecie bogatotłuszczowej przez 6 tygodni, w tym przez 

ostatnie             3 tygodnie leczone metforminą.   

Omówienie wyników i rzeczowa dyskusja są przeprowadzone wyczerpująco, 

zwięźle i logicznie, co świadczy o znajomości literatury przedmiotu oraz dojrzałości 

naukowej Doktoranta.  

       Autor  na podstawie analizy wyników i  dyskusji doszedł do następujących 

wniosków,: 

1. Dieta wysokotluszczowa, zależnie od czasu stosowania, zmienia profil  

ceramidów i sfingomielin w hipokampie i korze przedczołowej szczurów. 

2. Dieta bogatotluszczowa odmiennie  wpływa na profil ceramidów i 

sfingomielin w hipokampie i korze przedczołowej mózgu szczurów. 

3. Metformina korzystnie wpływa na  stężenia ceramidów i sfingomielin                     

w hipokampie i korze przedczołowej mózgu szczurów pozostających na diecie 

bogatotłuszczowej. 

4. Dieta bogatotłuszczowa i metformina nie wywołują zmian struktury astrocytów 

hipokampa i kory przedczołowej mózgu szczurów ocenianej metodą 

immunohistochemiczną.   

       Podczas przygotowania pracy do druku proponuję : 

a) przedstawić substancje tworzące szlak metaboliczny od glukozy do ceramidu     

(Ryc.4) w postaci  chemicznych wzorów strukturalnych, które podają informacje 



o kształcie, ładunku i rozpuszczalności w wodzie przedstawianych substancji         

a nie nazw z uwagi na to, że życie w komórce toczy się w wodzie, w ciszy i po 

ciemku a cząsteczki rozpoznają się po kształcie, wielkości i ładunku. Poruszanie 

się ścieżką fosforylacji glukozy do ceramidu opisaną słowami (jak na ryc. 4)  

przypomina zwiedzanie Luwru lub Galerii Trietiakowskiej  z zasłoniętymi 

oczami.  

b) w pracy używać nazw ceramidy i sfingomieliny (w liczbie mnogiej), bo 

ceramidy i sfingomieliny różnią się kwasami tłuszczowymi.  

c) proponuję podać skład procentowy lipidów karmy HFD12492, z 

uwzględnieniem % nienasyconych kwasów tłuszczowych odmiany cis- i trans.  

d)  zrezygnować z używania wyrażenia FFA (free fatty acids = wolne kwasy 

tłuszczowe) na korzyść FA (fatty acids = kwasy tłuszczowe) ( str. 45) bo praca 

dotyczy kwasów tłuszczowych wbudowanych do sfingofosfolipidów a nie 

wolnych 

e) pojęcie „ wzrost” lub „ spadek” używać w opisie istotnego (p˂0,05) wzrostu 

lub spadku, a dla zmian statystycznie nieistotnych (przy p≥0,05) używać pojęcia 

„tendencja do wzrostu”, lub „tendencja do spadku”. 

f) W dyskusji (str. 72) wyjaśnić: na czym polegały zmiany stężeń Cer i SM                    

w hipokampie i korze przedczołowej szczurów pozostających na diecie 

bogatotluszczowej, jaki jest wpływ zmian składu fosfolipidów na strukturę błon 

komórek hipokampa i kory przedczołowej mózgu, oraz  zaproponować 

przypuszczalny mechanizm wywoływania hiperglikemii przez podane kwasy 

tluszczowe.  

g) we wnioskach wyjaśnić na czym polegał odmienny profil ceramidów                            

i sfingomielin w hipokampie i korze przedczołowej szczurów karmionych dietą 

bogatotluszczową (wniosek nr 1), zmiany badanych sfingofosfolilpidów 

 (wniosek nr 2), różny profil ceramidów i fosfolipidów ( wniosek nr 3). 

h) zmniejszyć ilość zaimków na korzyść rzeczowników.  

i) W spisie literatury dużych liter używać tylko na początku tytułu , a nie w środku 

(np. poz.6, 40, 42, 46, 50 ) i używać skrótów, zamiast całych nazw czasopism 

(np. poz, 21, 25, 42, 49).  

    W podsumowaniu stwierdzam, że  praca doktorska Kamila Bieniasa zakresem 

stosowanych metod i otrzymanych wyników, a także sposobem   dokumentacji wyników 



odpowiada pracom doktorskim. Powyżej wymienione  niedociągnięcia redakcyjne nie mają 

istotnego wpływu na wartość  merytoryczną pracy doktorskiej mgr  Kamila Bieniasa pt.  

„Ocena wybranych parametrów biochemicznych i morfologicznych mózgu zwierząt z 

eksperymentalnie wyindukowaną hiperglikemią”  którą oceniam pozytywnie  i 

stwierdzam, że spełnia ona warunki określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o 

stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz .U. Nr 65 poz.595 

ze zm. Dz. U.  z 2005r  nr 164, poz.1365)  oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  z dnia  15 

stycznia 2004 roku (Dz .U. Nr 15, poz. 128) stawiane kandydatom do stopnia naukowego 

doktora. 

Przedkładam wniosek Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku  o dopuszczenie mgr Kamila  Bieniasa    do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

                                       Prof. dr hab. n.med.  Krzysztof Zwierz 

  

      

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 


