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Problematyka n ii jest nowoczesnq bardzo mocnq

rozwtlalqcE sie dyscyplinq nauki majqcq

praktyce. Nalezq do niej nanoczasteczki

ona bardzo wazne znaczenie w prawi

istotnq rolg w angiogenezie, gdzie moZe ulowac a wla6ciwie stymulowac wzrost

naczyn krwiono6nych. Stqd podjgcie przez rantkq badan nad wptywem roznych

form miedzi na angiogenezg zarodka

parametry kruri kurczqt rze2nych nale2y uz

zasadne.

za sluszne i celowe. Jednym slowem

Praca doktorska obejmuje spojny atycznie zbior czterech opublikowanych

autorem. W publikacjach tych Jej udzialprac, w ktorych Doktorantka jest pierwszym

wynosi 65-70%. Zal4czone publikacje sq

wiedzy z zakresu nanoczqsteczek m

rdzo dobrze osadzone we wspotczesnej

i ,  f izjologii i  jakoSci migsa a ich

charakterystyka zostala zawarla w opra

szersze zastosowanie w badaniach i

ch metali, a w tym i miedzi. Posiada

funkcjonowaniu organizmu. Odgrywa

wybrane parametry knrvi kurczqt brojlerow".

pt., ,,Efekt nanoczqsteczek miedzi i



Skr6towy opis badari przedstawion

tekstu w tym 1 schemat i 2 fotografie o raz

w publikacjach obejmuje 28 stron

2 pozyqe pismiennictwa. Tekst zawiera
rozdzialy: Wstqp, Hipoteza badawcza, i zakres pracy; Metodyka badan;

rntalnych; Wnioski i Bibliografia orazOm6wienie gl6wnych wynik6w prac

Publikacje stanowiqce rozprawQ dok Ponadto sE streszczenia w jqzyku

r6t6w oraz odpowiednie oSwiadczeniapolskim i angielskim, wykaz stosowanych

wspotautorow prac. Lektura tekstu

przekazywanych tre6ci o raz sposobu

je klarowno6c i poprawnosc jgzykowq

Wstqp. Autorka w sposob syntetyczny w problematykq nanoczqstek

skupiajqc sig na miedzi. Omowila jej rolq metabolizmie i angiogenezie. Odniosla

ikajqcych stqd skutk ach. Zamieszczonesie takZe do niedoboru miedzi u drobiu i

tre6ci poparto cytatami z najnowszego p nictwa z odniesieniem rownie2 do

klasycznych pozycji. Zarowno ten jak i jego odpowiedniki w teksach

i wskazujq na doglgbnq znajomoScposzczegolnych zalqcznik6w jako publik

poruszanej problematyki.

Hipoteza badawcza, cel i zakres pracy.

nanoczqsteczek miedzi wykazuje wiqksze

siarczan miedzi. Poprawnie sformutowano

stawiona zostata prawidlowo, 2e forma

Sci promujqce angiogenezg niz

nanoczqsteczek miedzi podawanych in

I pracy polegajqcy na zbadaniu wplywu

na wyniki produkcyjne, jako56 miqsa i

wybrane parametry krwi kurczqt broj . Zakres badan obejmowal trzy

doSwiadczenia, kt6rych realizaqa d

badawczej jaki zalo|onego celu pracy.

potwierdzenie postawionej hipotezy

Metodyka badafi. Wydrgbiono cztery podrozdziaty: Nanoczqsteczki, Uklad

do6wiadczefi, Metody analityczne i Anali Statystyczna. Zaprezentowano tutaj

wszystkie istotne informacje dotyczqce

kaZdego z do6wiadczen nakre6lono cel.

nia problemu badawczego. Dla

material do6wiadczalny i jego

liczebno66, ktorq uwa2am za i w petni wystarczaj4cq. Zastosowane

przez Autorkq materiaty i metody nie

zostaty przejrzy Sde wyspecyfi kowane.

zastrzehen. Same metody analityczne



Om6wienie gl6wnych wynik6w prac

podrozdziaty dokladnie odpowiadajqce

Oceniajqc wptyw nanoczqsteczek miedzi

knruiono6nych zaobseruowano, 2e posiada

naczyn krwionoSnych. Stwierdzono, 2e na

ntalnych. Podzielono je na trzy

przeprowadzonym doswiadczeniom.

i siarczanu miedzi na rozw6j naczyfi

ona silne dzialanie stymulujqce rozwoj

ze koloidy miedzi nie miaty wigkszego

Zauwa2ono natomiast istotne obnizenie

piersiowych i nog u kurczqt, ktorym

steczki miedzi wykazujq silniejszy

efekt promocji angiogenezy ogolnoustroj ni2 siarczan miedzi. Wyniki tego

doSwiadczenia wskazujq, 2e 2adna z za nych form miedzi nie wywolata

na masg ciala, serca, wqtroby idzialania toksycznego, jak r6wniez nie

Sledziony zarodk6w kurzych ocenianych 20. dniu inkubacji. Uzyskane rezultaty

zostaty odniesione do aktualnego pi6mienn

Nastgpny podrozdzial dotyczy nanoczqsteczek miedzi i siarczanu

miedzi na wyniki produkcyjne i jakosc migsa Ma on swoje odzwierciedlenie w drugiej

publikacji. Wynika z niej, ze podane in ivo teczki miedzi wykazujq dzialania

stymulujqce wzrost i rozwoj ptakow, co

dniu odchowu w porownaniu z grupE

a sig na wylsz4 masg ciala w 42.

trolnq. Mialo tak2e istotny wptyw na

zmniejszenie zuZycia paszy oraz na wydaj rze2nq. Stwierdzono wigkszy udzial

mig6ni piersiowych. ZaS ocena skladu che

dniu odchowu kurczqt rze2nych wykazala,

mig6ni piersiowych i nog w 42.

wptywu na udzialy wody, tluszczu i popiolu.

pH oraz zwiqkszenie WHC w miqsniach

podawano nanoczqsteczki miedzi w aniu z grupE kontrolnq. Stwierdzono

r6wnie2 poprawe efektywnoSci odchowu

ptakow.

Trzeci podrozdzial zwi4zany jest

rzez zmniejszenie udzialu padtych

wptywem nanoczqsteczek miedzi i

siarczanu miedzi podawanych in ovo na

knvi kurczqt brojlerow oraz zawartoSci

niki hematologiczne i biochemiczne

i w migSniu piersiowym, wqtrobie i

Sledzionie. Nawiqzuje on do wynikow publ

4 (Mroczek - Sosnowska i wsp. ,2014). Do

3 (Mroczek-Sosnowka i wsp., 2013) i

zwtaca uwage, ze iniekcja in ovo

nanoczqsteczek miedzi wptyngla na

hemoglobiny, hematokrytu, heterofil i i,

szenie udzialu knruinek czenruonych,

glukozy i cholesterolu. ZaS siarczan mi

cytow i bazofili oraz spadek poziomu

r6wnie2 miat wptyw na wigkszy udzial

krwinek bialych, limfocytow i eozynofil. N koncentracjq HDL stwierdzono u

kurczqt z grupy kontrolnej. Ponadto Auto wykazala, ze nanoczqsteczki miedzi



istotnie wp+ynAty na stqzenie hemog

transport tlenu na wysokim poziomie.

W ostatniej publikacji (Mroczek-So

miedzi w mig6niu piersiowym, wqtrobie i Sledzionie. Potwierdzono. 2e mied2 w

najwiqkszej liSci gromadzi sig w wq nastgpnie w Sledzionie a najmniej w

kumulacje miedzi u kogutkow wmig6niu piersiowym. Zauwahono wi

porownaniu z kurkami. Jednak sq to roznicestatystyczne nieistotne. Wyniki te zostaty
przedyskutowane z innymi aktualnymi pub iami.

Do6wiadczenie Autorki potwierdzilo, Ze w najwigkszych ilosciach odklada sig

i Sledziona, ? w mniejszym stopniu ww tkankach i organach migkkich jak

miqsniach.

Wnioski. W dysertacji tej wysnuto wnioskow i 2 uog6lnienia. Wynikajq one

z przeprowadzonych badan zawartych w ych publikacjach. Mam wqtpliwo6ci

czy wnioski 1 i 2 nie powinny byc polqczo Dotyczq one tego samego czynnika

doSwiadczalnego. Uwagg traktujq jako syjnq.

Bibliografia. Obejmuje tematycznie

starannie zacytowane jako prace oryginalne

Uwagi. Jest ich niewiele. Na str.

dobrane 52 pozyqe. Wszystkie zostaty

wylggowych kurczqt brojlerow..., a

wiersz od gory jest ...na jajach

byc "na jajach wylggowych kur

miqsnych". Pozostale to kilka liter6wek i
jest magnes, a powinno byc ,,magnez".

; np. str. 21, 2 wiersz od dolu

Biorqc pod uwagg podkreSlone w ji walory opracowania, znaczEcy i

nowatorski jej charakter, sp6jny ie zbior czterech opublikowanych prac

zkiego problemu naukowego rowniez ouznat naleZy za oryginalne rozwiqzanie

mozliwoSci zastosowania utylitarnego

Natalii Mroczek-Sosnowskiej spelnia

, 2e dysertacja Pani mgr in2.

co pozwolilo zachowac u kurczqt

i wsp., 2014) okre6lono zawartoSc

1 9 , 3

nno

marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,

stawiane kandydatom ubiegajqcym sig

stawiam wniosek do Wysokiej Rady

nki okreSlone w ustawie z dnia 14

tytule naukowym oraz o stopniach i

poz, 595) z po2nieiszymi zmianami,

stopiefi doktora. W zwiqzku z tym

Nauk o Zwierzqtach SzkoNy

o dopuszczenie Pani mgr in2.Gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w

Natalii Mroczek-Sosnowskiej do dal etap6w przewod u doktors kiego.



R6wnocze6nig majqc na

aplikacyine przeds{awionej dysertacji,

badaf, przedkfadantr Wysokiej Radzie

wniosek o jej wyr6i{rienie.

Balice, 29 lipca 2016 f .

zdecydowane walory poznawcze i

zakres i metodyczne przejrzysto66
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