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Ocena
doktorskiei -g" in2. Magdaleny Matusiewiczpt. o,Wplyw transgenicznego lnu

ionej syntezie polifenoli na metaboliczne skutki diety wysokotluszczowej

moie ii do pcrwstawania szeregu chor6b cywilizacyjnych, zwNaszcza schorzefr ukladu
1<rqzenia, i czy chor6b nowotworowych. Problemy zdrowotne, wynikaj4ce z blgdow

zywieni moZnet ograniczy(, trztqeLniajqc dietg o substancje biologicznie aktywne,

wykazuj dzialanie prozdrowotne. Do substancji tychnalehq m.in. naturalne polifenolowe

, pelni4ce szereg funkcji biologicznych w organizmie. Zwiqzki polifenolowe

ralizowac roaktyr;vne formy tlenu i azotuoraz chronil organizmprzed negatywnymi

wyr,volanyrni przez stres oksydacyjny. Wykazuj4 dzialarie neuroprotekcyjne,

iczne, przeciwnowotworowe otaz przeciwzapalne.

nym Lr6<llem antyoksydant6w w zywnoSci mog4 by6 nasiona modyfikowanego
lnu, w l,rt6rym przy zastosowaniu metod inZynierii genetycznej zwigkszono

Prace

syruez9 i1zk5w polifenolowych takich jak: flawonoidy, kwasy fenolowe, lignany oraz ich
Zwigkszorra zostila r6wnieZ pojemnoS6 antyoksydacyjna nasion oraz akumulacjaglukozyd

wieloni kwas6w tluszczowych. Jednak2e wykorzystanie nasion lnu jako

skladnika diety moze ograniczac obecnoS6 substancji antyod?ywczych, takich jak glikozydy

cvi ulegaj4ce przeksdalceniu w cyjanowod6r w przewodzie pokarmowym zwrerzEt,

czy fla idy, kt6re r6wnieZ mog4 dziaNa1, szkodliwie na organizm. W wytlokach z nasion

lnu - kcie ubocznym z tNoczenia oleju na zimno, zawartoi;C glikozyd6w cyjanogennych
jest nadal wysoka, a ur wyniku obNuszczenia nasion ich koncentracja jeszcze wzrasta. Dlatego

warunkie v,ftqczeniar wyttok6w z nasion lnu do diety jako skladnika funkcjonalnego

wymaga ompieksowej oceny wplywu substancji obecnych w wytlokach, zar6wno tych

h, jak i s:zkodliwych, na metaboliczne funkcje organizmu. W tym kontekScie

badania ljEte przez mgr ia. Magdaleng Matusiewicz, uwa?am za w peNni uzasadnione t

inte zarowno r,,poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu widzema.

iona <lo oceny rozprawa doktorska zaviera om6wienie badari, skladaj4ce sig

w jgzyku polskim i angielskim, wstgpu, hipotezbadawczych i celu badah oraz

ych metod. W kolejnej czgsci Autorka przedstawia uzyskane wyniki i
e je z rezu.ltatami uzyskanymi przez innych autor6w zar6v,tno krajowych jak i

zagTafi

wykaz
ych. Opracowanie konczy syntetyczne podsumowanie wynik6w i wnioski oraz

ianej litoratury przedmiotu, obejmuj4cej 141 pozycji piSmiennictwa. Podstawg

TOzpraw i integraln4 jej czg36 stanowi4 3 publikacje w jgzyku angielskim, w kt6rych

zami dokladny opis zastosowanych metod badawczych i otzymanych wynik6w.

opublikrrwane w latach 2014-2015, dwie w lnternational Joumal of Molecular

Sciences IF:2,339) i jedna w Journal of Functional Foods (IF:4.480):
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2i5t%

wszystkich publikacji dol4czono oSwiadczenia wsp6lautor6w o ich udziale w
pracelch. Z oSwiadczeri wynika, 2e wklad autorski mgr Magdaleny

iczw przyg<rtowanie i wykonaniebadah wynosil 60o/ow praay nr I,52%o w pracy nr
w pracy nrr 3. Wiod1cy udzial Doktorantki w zakresie opracowania metodyki

bada i, prowadzenia doSwiadczef i przygotowania wynik6w do publikacji pozwala na
stwi ie, 2e spelnione zostaly wszelkie warunki formalne, pozwalaj4ce na wykorzystanie
tych prac rczprary'doktorskiej.

w oryginalne prace naukowe stanowi4 sp6jny tematycznie cykl studi6w
dotycz1c

wplywu zr6Znicowanego udzialu wytlok6w z nasion zmodyfikowanego
genetyczn'.ie lnu w dietach i czasu ich podawania na strawno5i sktadnik6w
pokarmowych, wskaZniki wzrostowe, wartoSi wskaZnik6w hematologicznych
i biochemicznych oraz status antyoksydacyjny krwi, oksydacyjne uszkodzenia
lipid6w i DNA w4troby oraz ultrastrukturg jelita cienkiego szcztx6w
(EksperyrrLent 1).

Wplywu d:tugotrwalego zywienia szczurow diet4 wysokotluszczowej z wysokim
udziaLem ,v)4lok6w nasion transgenicznego lnu W92 na zaburzenia wzrostu,
zmiany homeostazy redoks, koncentracji glukozy i insuliny, profil lipidowy, stan
zapalny i zmiarry ultrastruktury w4troby (Eksperym ent 2)

wplywu dlugotrwalego zywienia myszy diet4 wysokotluszczo w4 z wysokim
udzialem rvytlok6w nasion transgenicznego lnu GT na wskaZniki wzrostowe,
status redoJks, profil lipidowy surowicy krwi, wskaZniki stanu zapalnego w4troby
oraz strukturg i ultrasklrukturg w4troby (Eksperyment 3).



przedstawione publikacje ukazaly sig w renomowanych czasopismach, tak
wigc ich ntoS6 merytorycznanie podlega dyskusji, ograniczg sig wigc do om6wienia czgsci

a, podsunrLowuj 4cego przeprowadzone badania.
szczenia, poza drobnymi uwagami redakcyjnymi (np. naduzy.r,vanie przez Autorkg

slowa ementacja) nie budz4 zastrzeheh i stanowi4 wartoSciow4 czgs(, ocenianej pracy.
Obejmuj caly zaL<res badaft i uzyskanych wynik6w.

rozdziale wstgp Doktorantka wppowadza czytelnika w tematykg badaa,

4c istotne 2.naczenre w zywieniu czlowieka produkt6w wzbogaconych w aktywne

o

biol

dzialaniu
zwierz1t.

wartoSci

W

uzyskane

ie substanc.ie o dzialaniu prozdrowotnym. Wskazuje nawaan4rolg biofortyfikacji
roSlin ych, c:zyIi zwigkszanie w nich zawartoSci substancji aktywnych, poprzez
sele hodowlg konwencjonaln4 lub przy iastosowaniu metod inZynierii genetycznej.
Na tle dobra:rych danych literaturowych Doktorantka przedstawia charakterystykg
nasion ln pod k4tem zawartoici substancji o dzialaniuprozdrowotnym, podkreSlaj4c wu2n4
rolg poli i w profilaktyce chor6b wynikaj4cych z nieprawidtowej diety oraz substancji o

nadeks ja naturaln'ych antyoksydant6w w lnie.
bada:wcze i cel pracy przedstawione w spos6b jasny i rzeczovty, zapoznajq

z glov,myrni zatoheniami podjgtych badan. W punkcie drugim celu naleZaloby
jedynie ':, 2e w doSwiadczeniu na szczurach (Eksperyment 2) badano nasiona

lnu \M92, natomiast w doSwiadczeniu na myszach (Eksperyment 3) - lnu -
GT.

dorswiadczenia nie budzl metodycznych zastrzehef. Dob6r ocenianych
wskaznik w jest trafny i w pelni uzasadniony. PrzyjEte metody i techniki badawcze sq

mieszczzsce sig w wysokich standardach badan naukowych.

iki i ich D'yskusjg przedstawiono w spos6b uporz4dkowany, zachowuj qc logiczn4
ci4glosd omawianych problem6w. Nie bylo to latwe zadanie, przy tak duzej
wskaznik6w i ich wzajemnej zalehno(;ci.

antyodzywczym, mog4cych ograniczal wykorzystanie lnu w zywieniu ludzi i
Wiele uwagi Autorka poSwigca metodom poprawy walor6w dietetycznych i

j roSlin na drodze modyfikacji genetycznvch, kt6rych efektem jest m.in.

podsamowuniu badaf Doktorantka w spos6b syntetyczny przedstawiNa wyniki
w poszczeg6lnych doSwiadczeniach. Moim zdaniem stwierdzenie,,...wytloki

go lnu korzystnie modyfikuj4 profil lipidowy surowicy krwi", czy te2

a niekorzystnie na poziom frakcji albumin"
wymaga

W cyklu

wplywaj4 na zawartoS6 globulin,
iSlenia, na czymten wplyw polegal.

rzedstawionych prac Autorka wykazala, t ez

e ,zywlerue szczur6w diet4 zawieruj4c4 30% vrttlok6w z tradycyjnego
lnu W92 o zwigkszonej syntezie polifenoli nie wplywa(Linola) ub transgenicznego

na stan zdtowia zwierzat.

do dioty dla szczur6w i myszy transgenicznego lnu, bogatego w polifenole,
zmnreJSza negatywne skutki diety wysokotluszczowej, poprzez obnihenie poziomu glukozy i
insuliny az korzystn4 modyfikacjg profilu lipidowego w surowicy krwi - podwyzszenie



Wplywa l6wnieZ na srtabilizacjg homeostazy proges6w redoks w surowicy krwi i w w4trobie
oraz hampje rozw6j stanu zapalnego w4troby.

ne d:ziaLanie dodatku transgenicznego lnu do diety wynika ze zmian
koncen

pozlomu

wla5ci

Dokto

wyttok6w
funkcjona

schorzeri

frakcji lipoprrotein o wysokiej ggsto6ci (HDL) i obniZenie poziomu triacylgliceroli.

zwiEzk|w biologicznie aktywnych, komplementarnych i synergistycznych
polifenoli, kt6rych zwigkszona synte,za byla celem modyfikacji oraz obecnoSci

z transgenLicznego lnu o zwigkszonej zawartofici polifenoli, jako skladnika
nego ZyrrmoSci, mog4cej stanowid element profilaktyki zdrowotnej i terapii

liczn;gch u ludzi i zwierzEt. Doktorantka v,rykazala sig duz4 znajomoSci4
ych metod i procedur badawczych oraz rzetelnoSciq w realizacji badar! co
dobrym przzygotowaniu do pracy naukowej.

o dzialaniu prozdrowotnym, nieobj gtyoh bezpoSrednio modyfikacj4.

diety w wyttoki transgenicznego lnu GT i W92 mohe stanowi6 element
profilak zdrowotnej i terapii schorzef wynikaj4cych z nieprawidlowego 2ywienia ludzi i
zwierz4t.

obowiazku recenzenta pragng przedstawid kilka uwag i w4tpliwoSci, prosz4c
tkg o stosorvne wyja5nienia:

imi wzglg,dami podyktowany byl wyb6r odmiany lnu Linolajako wyjSciowej dla
linii'w92 i GT? olej znasion tej odmiany jest bardziej oporny na utlenianie,

w por6

trwaly,
iu ztrady'cyjnym olejem wysokolinolenowym, wigc raczej ten ostatni, jako mniej

magalby wzbo gacen ia w zwiqzki przeciwutleniaj 4ce.

prezentor,vanych pracach nie podano profilu kwas6w tLuszezov,rych tluszczu w
wytlokac

Czy byN

nasion transgenicznego i tradycyjnego lnu oraz dodawanego do diet oleju lnianego.
olej z nasion lnu odmiany Linola?, Co prawda nie stanowilo to przedmiotu

ocenlaneJ y, are dzure te mogtyby by6 pomocne przy interpretacji niekt6rych rezultat6w.

ak jest infcrrmacji o wysokoSci dodatku smalcu wieprzowego do diet stosowanych
wE ncie 3. I>rzypuszczam,2e szczeg6lovy sklad diet nie zostal ujawniony przezich
producen

wyl aSni en wym aga zaw arto SC tluszczu w di etach wysokotlus zczowy ch
w i myszy -- dlaczego przyjEto takie, a nie inne poziomy?

Eksperymr:ncie 1 szczury Zywiono dietE zawieraJEcE r2,0 yo biatka. Czy poziom
ten nie by zbyt niski c[a rosn4cychzwieru4t?

latwienienr dla czytaj1cego byloby uwzglgdnienie w oznaczenru grup w
lnianych do diet - wEks ncie 1 (DoSwiadczenie I i 2) wielkoSci dodatku wltlok6w

obu doS grupy oznaczone s4 j ednakowo.

ne uwagi nie umniejszaj1 wartoSci merytorycznej praay, kt6r4 oceniam
wysoko. Przedlohona do oceny rozprawa mgr inz. Magdaleny Matusiewicz jest
wartoSci m opracowaniem naukowym o charakterze nowatorskim i stanowi wu2ne
uzupelni ie badan z zah'resu podjEtej tematyki z pograricza nauk o 2ywieniu zwierzEt i
Iudzi. uzyskalla cenne rczultaty, rzrcaj4ce nowe Swiatlo na moZliwoS6 zastosowania

Swiadczy
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lasumuj4c stwierdzamo 2e ocenian! rozprawa spelnia warunki stawiane
doktorskirrL okreSlone w art. 13 Qstawy o stopniach naukorvych i tytule
m oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.
z 2003 r., lroz. 595, ze zm. W Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz Dz. lJ, z'r 84, poz 455). W zwi4zku z polvyLsrym przedkladam Wysokiej Radzie
Nauk o Zwierzgtach Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieoNauk o Lwierzgtach szkoty Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieo
dopuszczernie mgr inZ. Magdaleny $atusiewicz do dalsrych etap6w przewodu
,go.
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Prof. dr ha{ Beata {zvmczvk


