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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Angeliki Heber!ej pt.
,,ocena spożycia i stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D oraz potencjału
antyoksydacyjnego u osÓb zdrowych i chorych na niektÓre choroby cywi|izacyjne z

wojewÓdztwa zachodniopomorskiego,,
Wykonanej pod kierunkiem dr hab. Teresy Seidler, prof. nadzw. ZUT
Na Wydzia|e Nauk o Zywnościi Rybactwa, Zachodniopomorski Instytut Techno|ogiczny W
Szczecinie

W świet|e ostatnich wynikÓw badari, rola witaminy D w organizmie jest znacznie
większa niz wcz.eśniej sqdzono. Bierze ona udziat nie ty|ko w regulacji gospodarki wapniowofosforanowej, aIe takze ma wtaściwościimmunomoduIujqce' Wykazano takze, że jej
niedobory zwiększajq ryzyko niektÓrych chorÓb nowotworowych (np. prostaty, gruczotu
chorÓb psychicznych. Wyniki wieIu badari
epidemio|ogicznych na świeciewskazujq, że niedobory witaminy D dotyczq wieIu grup
populacyjnych. Do grupy o szczegÓ|nym ryzyku niedoborÓw tej witaminy naIeżq osoby
Starsze' Przyczynq tego jest m.in. mniejsza skÓrna synteza witaminy D, co zwiqzane jest

sutkowego, jeIita), chorÓb serca, cu-krzycy typu

1.,

często z mniejszq ekspozycjq na światto stoneczne, spadek syntezy 7-dehydrocho|estero|u,
aIe takze schorzenia wqtroby i nerek, narzqdÓw biorqcych udział w przekształcaniu witaminy
D w formę bio|ogicznie aktywnq' Dodatkowo u osÓb starszych często występujq tagodne
stany zapa|ne, majqce istony wptyw na rozwÓj wie|u chorÓb, w tym nowotworowych,
autoimmuno|ogicznych, układu krqżenia i in. Biorqc powyzsze pod uwagę uważam, że

podjęcie przez mgr inz. AngeIikę Heber|ej badari w zakresie oceny spożycia witaminy D z
całodziennq racjq pokarmowq, stanu odżywienia tq witaminq, oceny stresu oksydacyjnego i
aktywności enzymÓw antyoksydacyjnych u zdrowych i cierpiqcych na choroby
kardio|ogiczne, nowotworowe i cukrzycę osoby starsze jest uzasadnione, a tematyka bardzo
aktualna.
l Dane ogÓlne o pracy

Przedstawiona do recenzji praca dyp|omowa wykonana została w Zakładzie Podstaw
Zywienia Człowieka pod kierunkiem dr hab' inz. Teresy SeidIer, prof. nadzw. ZUT w
Szczecinie.

Praca doktorska opracowana została w formie manuskryptu i ma układ typowy d|a
prac badawczych. obejmuje łqcznie ]-89 stron tekstu wraz z aneksem. Sktada się ona z
następujqcych części:Wykaz skrÓtÓw (2,5 str.), Wstęp (33 str'), ktÓry stanowi obszerny

przeg|qd piśmiennictwa, Ce| (1. str.), Materiat i Metody (7,5 str.), Wyniki (54 str.), Dyskusja
(25,5 str.), Wnioski (1,5 str.), streszczenie w języku po|skim i angie|skim (3 str.). Po spisie
treściDoktorantka zamieścita wykaz skrótów stosowanych w pracy, a po streszczeniu w

języku angie|skim - wykaz tabe| i rysunków, które sq formq graficznq uzyskanych wyników.
Łqcznie W pracy zamieszczono 25 tabe| oraz 46 rysunków.
W zatqcznikach zamieszczony zostat wzór kwestionariusza do badania sty|u zycia, zwyczajów
żywieniowych i spożycia zywności, który zostat wykorzystany do zbierania danych.
Mgr inż. Ange|ika Heberlej w dysertacji zacytowata az 345 pozycji piśmiennicta, w tym

ponad 79% ang|ojęzycznych. Doktorantka przytoczyta W większościnajnowsze

piśmiennictwo, ty|ko 1'6% byto opublikowanych przed 2000 r' Co jest ciekawe trzy pozycje
pochodziły z Iat 1855, 1922 i ]-931' Uwazam, ze cytowanie oryginaInych pubIikacji, a nie
opieranie się na danych wtórnych, jest godne po|ecenia.
Układ pracy jest logiczny i przejrzysty. Praca napisana zostata na ogół poprawnie pod
wzg|ędem językowym i sty|istycznym.

Il. Ocena merytoryczna pracy

W

ternatykę pracy doktorskiej bardzo dobrze wprowadza Wstęp, który jest
jednocześnie bardzo szczegótowym przeg|qdem piśmiennictwa. Stanowi on dobre
uzasadnienie wyboru tematu rozprawy. Doktorantka w sposób k|arowny opisata zagadnienia

dotyczqce metabo|izmu, źrodet witaminy D, następnie ro|i i mechanizmu jej działania w
organizmie, wptywie niedoborów na występowanie chorób układu krqzęnia, cukrzycy typu 2,
nowotworów, chorób autoimmuno|ogicznych oraz zaburzeń psychicznych. omówine zostały
także normy na witaminę D d|a popu|acji po|skiej. W ostatnim rozdzia|e Wstępu Doktorantka
zawarła zagadnienia zwiqzane ze stresem oksydacyjnym. W opisie tych zagadnień
Doktorantka wykazata się dobrq znajomościq tematu, uwzg|ędnita najnowsze informacje
dotyczqce dziatania witaminy D w organizmie cztowieka. odbiór tematu utatwia starannie
wykonany schemat dotyczqcy metabo|izmu witaminy D3. Został on opatrzony adnotacjq
,,opracowanie własne,,, co W mojej opinii Wymaga uściś|enia,na podstawie jakich źrodeł
schemat został opracowany. Przeredagowania Wymaga takze fragment z rozdzia|u 1..2.2.
Źrodła egzogenne, gdzie napisano, ze ,,ErgokaIcyferol znajduje się W produktach
pochodzenia roś|innego Witaminę D2 zawierajq drozdze, grzyby oraz niektóre
sup|ementy,,. Aktua|nie grzyby zaliczane sq do odrębnego kró|estwa Grzyby (Fungi).

Drugi rozdziat dysertacji obejmuje cel pracy. Doktorantka sformutowata 3 hipotezy
badawcze, które brzmiq:
1-. Spozycie witaminy D przez osoby zamieszkate w województwie zachodniopomorskim

moze być zbyt niskie, pomimo dobrej dostępności regionu do podstawowego jej źródta ryb.

2, Niedostateczne spożycie witaminy D z dietq może negatywnie rzutować na
zaopatrzenia organizmu w ten składnik.

stan

3. Może występować za|eżnośćpomiędzy stęzeniem witaminy D w surowicy krwi a
poziomem stresu oksydacyjnego i aktywnościq enzymÓw antyoksydacyjnych w badanych
grupach chorych z cukrzycq, nadciśnieniem tętniczym i chorobą nowotworowq.

Ze wzg|ędu na to, ze badanie nie obejmuje reprezentatywnej grupy osÓb

dIa

wojewÓdztwa zachodniopomorskiego, pierwsza hipoteza powinna odnosić się (podobnie jak
hipoteza trzecia)ty|ko do grupy osÓb badanych'
weryfikacji sformułowanych hipotez Wyznaczono szczegÓtowe 4 zadania, ktÓre wg
mnie sq sformułowane prawidtowo.
W następnej częścimanuskryptu pt. ,,Materiał i metody,, Doktorantka przedstawiła
D|a

prosty schemat przeprowadzonego badania. SposÓb badania zapIanowany

został

prawidtowo, wedtug schematu badania przekrojowego (cross-sectional study). Taki uktad
badania sprawia, ze ana|iza zwiqzku przyczynowo-skutkowego (np. wpływu spożycia wit. D

na wystqpienie stresu oksydacyjnego) moze być obarczona dużym błędem. Stusznie więc
Doktorantka w dalszej częścipracy ograniczyta się w do anaIizy zwiqzku miedzy badanymi
czynnikami.

W podrozdziaIe ,,Charakterystyka badanych grup,, mgr inz. Ange|ika Heber|ej podała
informacje o sposobie rekrutacji osÓb do badania. Z przedstawionych danych wynika, że w
grupie osÓb zdrowych zna|azty się osoby młodsze niz w grupach chorych, zarejestrowanych

W poradni

kardiologicznej, diabeto|ogicznej

i

onkoIogicznej. Dobrze byłoby, żeby

Doktorantka skomentowała ten fakt w świet|edanych wskazujqcych, że w miarę starzenia się
organizmu pojawiajq się łagodne procesy zapaIne, co może mieć wptyw na wynik badania
dotyczqcy poziomu stresu oksydacyjnego. Przy opisie doboru osÓb do badania zabrakło
informacji, w jaki sposÓb oceniona została niezbędna wie|kośćprÓby (|iczba osÓb badanych)
oraz ktÓre cechy byty brane pod uwagę przy jej wy|iczaniu.

W mojej opinii uszczegÓtowienia Wymaga następny podrozdziat ,,ocena sposobu
żywienia,,. Nie budzq wqtpIiwości zastosowane metody zbierania danych, jednak sposÓb ich
opracowania jest zbyt Iakoniczny. Brakło informacji o sposobie anaIizy danych dotyczqcych:
1'' stosowania sup|ementÓw diety (rodzaj preparatu, zawartości sktadnikÓw, dziennych
dawek, itp.) _ jest to bardzo istotne, ponieważ sup|ementy diety zawierajq znaczqce

2'

i|ościskładnikÓw odżywczych, majq więc duży wptyw na stan odżywienia organizmu,
przeciwut|eniajqcych,
w tym wit. D i zwiqzkami o właściwościach

opisu programu komputerowego ,,A|iant,,, wykorzystanego do anaIizy wartości
odżywczej anaIizowanych catodziennych racji pokarmowych _ jakie bazy danych

zawartości sktadnikÓw odżywczych w produktach zywnościowych wykorzystywane sq
W tym programie, czY W anaIizie uwzg|ędnione zostały nieuniknione straty
technoIogiczne i kuIinarne. Jest to o ty|e istotne, że poIska baza danych nie zawiera

3.

informacji d|a witaminy K i se|enu, a składniki te były W pracy ana|izowane,
sposÓbu porÓwnania wartości energetycznej CRP oraz i|ości spożywanych składnikÓw

odzywczych z obowiqzujqcymi aktuaInie normami, wiadomo, że normy usta|one
zostaty dIa osÓb zdrowych, a więc ich interpretacja w odniesieniu do osÓb chorych
powin na być przeprowadzona ostrożnie'

4. informacji dotyczqcych sprzętu wykorzystywanego do pomiarow
antropometrycznych, doktadności pomiarÓw (jakiej firmy sprzęt, warunki
zbyt

przeprowadzenia pom iarÓw).
opis metodyki pomiarÓw biochemicznych nie budzi zadnych zastrzezen' Natomiast
Iakoniczne potraktowany zostat podrozdziat ,,AnaIiza statystyczna wynikÓw,,.

Doktadniejszego opisu wymagajq stosowane testy statystyczne, np.W ocenie istnienia
rozkładu normaInego, rodzaju stosowanych testÓw dIa wyznaczenia wspÓtczynnikÓw
kore|acji między aktywnościqenzymÓw antyoksydacyjnych a występowaniem danej choroby,
itp.

Następny rozdział obejmuje opis wynikÓw badania, ktÓre przedstawione zostaty w
|ogicznej ko|ejności i na ogÓt w sposÓb przejrzysty. W rozdzia|e tym Doktorantka bardzo
szczegÓtowo scharakteryzowała osoby badane w podzia|e na grupy osÓb zdrowych i chorych
na choroby uktadu krqzenia, cukrzycę i nowotwory. Charakterystyka obejmuje rozkład cech
W poszczegÓ|nych grupach osÓb, takich jak pteć, miejsce zamieszkania, wyksztatcenie, Iiczba
osÓb w gospodarstwie domowym, |iczba osÓb niepetnoletnich w gospodarstwie domowym
sytuacja finansowa, aktywność zawodowa, samoocena stanu zdrowia, samoocena wiedzy
żywieniowej, samoocena sposobu żywienia. Wyniki przedstawione zostaty W formie
wykresÓw stupkowych. Szkoda, ze Doktorantka nie przedstawiła na tych wykresach anaIizy
statystycznej wynikÓw. ocena stanu odzywienia badanych osÓb przeprowadzona zostata na
podstawie danych z pomiarÓw antropometrycznych. W tabeIi 6 przedstawiono wartości

średnie dIa wieku, masy ciała, Wzrostu, BMl, obwodu taIii, obwodu bioder iWHR. Srednia
wieku dIa osÓb z grupy zdrowych (mediana 39 lat) jest znaczqco niższa niż dIa pozostałych
grup (mediana od 66 do 71' |at\, komentarz do tego zamieścitam juz wcześniej. Ponadto

uważam, ze ze wzg|ędu na naturalne rÓżnice W budowie ciata między kobietami i
mężczyznami oraz istniejqce inne wartościreferencyjne dla obwodu talii i wartości
parametru WHR, wskazana bytaby oddzielna anaIiza dIa poszczegÓlnych płci' Dlasza
charakterystyka badanych osÓb obejmuje anaIizę zwyczajÓw zywieniowych i sty|u zycia osob
badanych, obejmujqca |iczbę spozywanych positkÓw, odsetki osÓb spożywajqcych positki o
statych porach, częstotliwośćpojadania i rodzaju produktÓw wybieranych jako przekqski,
rodzaje spozywanych produktÓw z poszczegÓ|nych grup itp., ocenę aktywności fizycznej,
biernego sposobu spędzania czasu, Iiczbę godzin snu, paIenie tytoniu, spożywanie aIkoho|u,
stosowanie diety, IekÓw, supIementÓw diety. SzczegÓłowej anaIizie poddano wartośc
energetycznq CRP oraz zawartośćskładnikÓw odzywczych w dietach poszczegÓ|nych grup
osÓb. oceniono także stopier1 reaIizacji normy. D|a niektÓrych sktadnikÓw odżywczych normy
dIa kobiet i męzczyzn roŻniq się, uzasadniona byłaby więc odzie|na analiza dIa kazdej z ptci.
Analiza statystyczna w tabelach z wynikami w tym zakresie przedstawiona zostata bardzo
kIarownie. Dobrze bytoby jednak podać, jakiego rodzaju testy statystyczne zostaty
zastosowane, a także wyjaśnienie skrÓtÓw - zgodnie z zasadq, ze tabele powinny być dobrze
rozumiane bez koniecznościczytania tekstu (dotyczy to wszystkich tabeI W pracy).
Niepokojqce wyniki uzyskata Doktorantka d|a witaminy K oraz Se. D|a składnikÓw tych w
wie|u przypadkach stwierdziła ona, że były nieobecne W CRP, co Wymaga wyjaśnienia' Jak juz

Wcześniej Wspomniatam po|skie bazy nie zawierajq danych d|a tych składników. Wyjaśnienia

o

przekroczeniu dawki UL dIa witaminy A (dawka UL
Wyznaczona jest dIa formy retinolowej i estrów retino|u).
W następnej częściwyników przedstawione zostaty dane d|a ana|iz biochemicznych
stęzenia witaminy D (formy 25(oH)D) w surowicy krwi, aktywności kata|azy, erytrocytarnej
dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej, dialdehydu malonowego oraz
przeprowadzono anaIizy koreIacji stęzenia witaminy D we krwi a wybranymi czynnikami.

również Wymaga informacja

i

wykresy, podobnie jak w poprzedniej częściwyników powinny być bardziej
szczegótowo opisane _ jakiego rodzaju test został zastosowany do badania korelacji ' łwrocic
uwagę tez na|eży na stopień doktadności podawanych Iiczb (|iczba miejsc po przecinku),

Tabe|e

zarówno w tabe|ach, jak i w tekście.

Ze wzg|ędu na to, że wieIe przedstawionych W pracy czynników moze mieć istotny
wptyw na status oksydacyjny orgnizmu, poddaję do rozważenia przeprowadzenie bardziej

złożonychwie|oczynnikowych ana|iz, które pozwo|iłyby na komp|eksowq ocenę wpływu
sposobu zywienia na stan odzywienia organizmu witaminq D oraz występowanie stresu
oksydacyjnego i wykorzystanie ich do przygotowania pubIikacji w przysztości
Przeprowadzona przez Doktorantkę dyskusja wyników świadczy o Jej umiejętności
porownywania wyników wtasnych z wynikami innych autorów. Mgr inż. Ange|ika Heber|ej w
rozdziałe tym wykorzystata zarówno piśmiennictwo po|skie, jak i ogó|noświatowe. Dyskusja
przeprowadzona jest ciekawie, zawiera nie ty|ko porównanie z innymi badaniami, a|e takŹe
odpowiednie komentarze do wyników własnych. Stanowi ona mocnQ stronę recenzowanej
dysertacji. Drobne btędy w sformułowaniach, np' śmierte|nośćzamiast umieraIność, spożycie
energii zamiast wartośćenergetyczna, nie majq wptywu na wrtośćmerytorycznq pracy.

Na podstawie uzyskanych wyników Doktorantka wyciqgnęła ]-3 wniosków.W mojej
opinii wnioski te sq raczej stwierdzeniami i sugeruję podjęcie próby wyciqgnięcia ogó|nego
wniosku oraz odniesienia się do załozonych na poczqtku rozprawy hipotez badawczych.

końcowy
Pomimo krytycznych uwag/ gtównie dotyczqcych opisu metodyki stosowanej w pracy,
przedstawionq do recenzji pracę Pani mgr inż. Ange|iki Heberlej pt. ,,ocena spożycia i stanu
zaopatrzenia organizmu W witaminę D oraz potencjału antyoksydacyjnego u osób
!V Wniosek

zdrowych i

chorych na niektóre choroby cywi|izacyjne z

województwa
zachodniopomorskiego,, oceniam pozytywnie. Biorqc pod uwagę powszechność prob|emu
niedoboru witaminy D w organizmie cztowieka, szczegó|nie osób starszych, wybór tematu
uwazam za uzasadniony, a praca świadczyo umiejętności Doktorantki do formułowania
ce|ów badania, jak równiez ana|izy uzyskanych wyników. Doktorantka wykazała się dobrq
znajomościq tematu, zreaIizowata zatozone ce|e pracy, umiejętnie przedyskutowała wyniki.
Posumowujqc stwierdzam, ze rozprawa doktorska Pani mgr inż. Ange|iki Heberlej pt. ,,ocena
spoźycia ! stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D oraz potencja|u antyoksydacyjnego

u osób

zdrowych

i

chorych na niektóre choroby cywiIizacyjne

z

województwa

zachodniopomorskiego,, jest oryginalnym rozwiqzaniem zagadnienia naukowego, wskazuje
pracy
na opanowanie przez Doktorantkę wiedzy teoretycznej oraz umiejętnośćprowadzenia
naukowej, tym samym spetnia merytoryczne i formalne wymogi stawiane rozprawom
naukowym na stopień naukowy doktora. Wnioskuję zatem do Wysokiej Rady Wydziatu Nauk
o Zywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiegi Instytutu Techno|ogicznego w Szczecinie o
przyjęcie pracy i dopuszczenie Pani mgr inż. Angeliki Heber|ej do da|szych etapów przewodu
doktorskiego.
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