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Warszawa, dn. 15.09.2020 
 

Prof. dr hab. Jadwiga Hamułka 
Katedra Żywienia Człowieka 
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Joanny Muzsik 

pt. „Żywieniowe i genetyczne uwarunkowania stanu odżywienia kwasami tłuszczowymi  
u kobiet w wieku pomenopauzalnym”  

wykonanej w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki, na Wydziale Nauk o Żywności  
i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

pod kierunkiem naukowym prof. UPP dr hab. Agaty Chmurzyńskiej 

 

1. Podstawa formalno-prawna opracowania recenzji 

Niniejsza recenzja została wykonana na podstawie pisma Przewodniczącej Rady Naukowej 

Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

prof. dr hab. Magdaleny Rudzińskiej (WNZZ-4000-2/2018 z dnia 07-08-2020) oraz rozprawy 

doktorskiej mgr Agaty Joanny Muzsik. 

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, art. 13.1 z późn. zm.) 

oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669). 

 
2. Ocena formalna pracy  

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska stanowi spójny tematycznie cykl trzech 

recenzowanych artykułów naukowych, w skład których wchodzą: 

1. Associations between Fatty Acid Intake and Status, Desaturase Activities, and FADS 

Gene Polymorphism in Centrally Obese Postmenopausal Polish Women, autorstwa  

Muzsik A., Bajerska J., Jeleń H.H., Gaca A., Chmurzynska A., opublikowanej w Nutrients 

2018,10;1068. doi:10.3390/nu10081068. 
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2. Metabolic syndrome in postmenopausal women is associated with lower erythrocyte 

PUFA/MUFA and n-3/n-6 ratio: A case-control study, autorstwa Muzsik A., Jeleń 

H.H., Chmurzynska A., opublikowanej w Prostaglandins Leukotrienes and Essential 

Fatty Acids 2020,27;159:102155. 

3. FADS1 and FADS2 polymorphism are associated with changes in fatty acid 

concentrations after calorie-restricted Central European and Mediterranean diets, 

autorstwa Muzsik A. Bajerska J., Jeleń H.H., Walkowiak J., Krzyżanowska-Jankowska 

P., Chmurzynska A., opublikowanej w Menopause-The Journal of the North American 

Menopause Society 2019;26(12):1415-1424. 
 

Wszystkie prace zostały opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), 

przyporządkowanych do dyscypliny Technologia żywności i żywienia lub Nauki o zdrowiu.  

Na podkreślenie zasługują ilościowe wskaźniki bibliometryczne charakteryzujące publikacje 

wchodzące w skład ww monotematycznego cyklu. Łączna liczba punktów MNiSW obliczona 

wg daty opublikowania prac wynosi 235 pkt. (340 pkt wg. listy z 2019 r.), a sumaryczny 

IF=10,045 (10,408). 

Powyższe prace są autorstwa grupy badaczy, tj. Doktorantki, promotora oraz 2-4 innych 

współautorów. We wszystkich pracach mgr Agata Muzsik jest pierwszym autorem.  

Wkład Doktorantki w oryginalne prace twórcze polegał na opracowaniu koncepcji badań, 

zebraniu próbek, przeprowadzenie analiz kwasów tłuszczowych i analiz biochemicznych, 

ocenie parametrów antropometrycznych i składu ciała, analizie oraz opracowaniu wyników 

i przygotowaniu publikacji. Pewien niedosyt budzi brak udziałów procentowych 

Doktorantki oraz pozostałych współautorów w przygotowaniu publikacji. 

 Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż Doktorantka uzyskała finansowanie na badania 

ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach projektu PRELUDIUM  

(pt. „Metabolizm grup jednowęglowych u kobiet w wieku postmenopauzalnym z zespołem 

metabolicznym”) oraz dla młodej kadry UP w Poznaniu (2016; 2017). Dodatkowo część 

badań była wykonywana w ramach (a może dodatkowo?)  w projekcie OPUS „Zbilansowana 

dieta środkowo-europejska w terapii zespołu metabolicznego -  nowoczesne  podejście  

żywieniowe  (CED-MED)” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (kierownik 
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projektu prof. UPP dr hab. Joanna Bajerska). Ponieważ nie zostało to dokładnie opisane 

poproszę Doktorantkę o wyjaśnienie w tej kwestii. 

Z powyższych danych oraz analizy artykułów wynika, że mgr Agata Muzsik uzyskała efekty 

kształcenia przewidziane wg Polskich Ram Kwalifikacji dla ósmego (doktoranckiego) 

poziomu kształcenia, tj. posiada umiejętność opracowania koncepcji badań, zdobywania 

finansowania, zdolność do planowania i wykonywania eksperymentów, a także 

opracowywania wyników i przygotowania artykułów do druku w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym. 

Przedstawiona do recenzji dysertacja, oprócz kopii opublikowanych prac, materiałów 

uzupełniających do publikacji 1, oświadczeń współautorów o udziale w ich przygotowaniu, 

zawiera także opracowanie liczące 37 stron maszynopisu, stanowiące syntezę załączonych 

publikacji i podsumowujących uzyskane wyniki. Obejmuje ono streszczenie w języku polskim 

i angielskim, wprowadzenie, hipotezy badawcze, cel ogólny i cele szczegółowe rozprawy, 

materiał i metody, finansowanie, wyniki badań, wnioski oraz 59 pozycji bibliografii. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż recenzowana praca bardzo dobrze wpisuje się w aktualną 

tematykę badań z zakresu nauk o żywieniu człowieka. Menopauza to krytyczny okres w życiu 

kobiety, podczas którego zaobserwowano przyrost masy ciała i redystrybucję tkanki 

tłuszczowej w kierunku bardziej centralnego fenotypu oraz zaburzenia gospodarki 

węglowodanowej i lipidowej. Ponadto coraz więcej danych wskazuje na związek otyłości 

trzewnej z metabolicznymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, cukrzycy  

i nadciśnienia. W związku z tym częstość występowania zespołu metabolicznego u kobiet po 

menopauzie jest wyższa niż w innych grupach populacyjnych. Podejmowane w tym obszarze 

badania zmierzają do poznania ich przyczyn i wzajemnych zależności, identyfikacji 

czynników ryzyka, w tym związanych z dietą co umożliwia opracowanie odpowiednich 

programów profilaktycznych oraz warunkuje podjęcie skutecznych działań w zakresie 

modyfikacji żywienia, w tym spożycia kwasów tłuszczowych oraz ich metabolizmu. Stąd też 

podjęty przez Doktorantkę temat badawczy uważam za trafny i dobrze wpisujący się w nurt 

badań z tego zakresu.  
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3. Charakterystyka i ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej  

Celem ogólnym pracy była ocena zależności pomiędzy spożyciem kwasów tłuszczowych, 

polimorfizmem wybranych genów związanych z metabolizmem kwasów tłuszczowych  

i stanem odżywienia kobiet po menopauzie. Cel ten został zweryfikowany poprzez dwie 

postawione przez Doktorantkę hipotezy badawcze: 

1. Metabolizm  kwasów  tłuszczowych  u  kobiet  w  wieku  pomenopauzalnym  może   

zależeć od aktualnego spożycia kwasów tłuszczowych, polimorfizmu genów FADS 

lub od występowania otyłości centralnej. 

2. Dietoterapia ukierunkowana na zmianę podaży kwasów tłuszczowych i redukcję 

masy ciała może normalizować metabolizm kwasów tłuszczowych u kobiet w wieku 

pomenopauzalnym z otyłością centralną, a efektywność tej dietoterapii zależy m.in. od 

polimorfizmu genów FADS. 
 

Hipotezy badawcze zrealizowano poprzez starannie zaplanowane i konsekwentnie  

zrealizowane badania, obejmujące 3 części, nazwane przez Doktorantkę jako doświadczenia 

(do dyskusji): 

1. Charakterystyka związków między spożyciem kwasów tłuszczowych, stężeniem 

kwasów tłuszczowych w krwinkach, aktywnością desaturaz i polimorfizmem genów  

FADS u  kobiet w okresie pomenopauzalnym z otyłością centralną. 

2. Związek między polimorfizmem genów FADS i stężeniem kwasów tłuszczowych  

u kobiet w okresie pomenopauzalnym bez i z zespołem metabolicznym. 

3. Związek   między   zmianą   stężenia   kwasów   tłuszczowych   po   interwencji   

dietetycznej i polimorfizmem genów FADS u otyłych kobiet w okresie 

pomenopauzalnym. 

 

Pierwszą z cyklu publikacji stanowi praca (Associations between Fatty Acid Intake and Status, 

Desaturase Activities, and FADS Gene Polymorphism in Centrally Obese Postmenopausal Polish 

Women), w której zbadano związek między spożyciem kwasów tłuszczowych (FA) lub 

polimorfizmem FADS1 i FADS2 a metabolizmem LC-PUFA. Celem drugorzędnym było 

określenie wpływu polimorfizmu genu FADS na aktywność enzymów kwasów tłuszczowych, 

takich jak desaturaza delta-5 (D5D) i desaturaza delta-6 (D6D). W tym celu zbadano spożycie 
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kwasów tłuszczowych, ich profil w krwinkach czerwonych (RBC) oraz genotyp FADS1  

i FADS2 w grupie Polek po menopauzie. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że 

spożycie białek i węglowodanów może być związane ze stężeniem FA w RBC u kobiet po 

menopauzie z otyłością centralną. Ponadto wykazano, że polimorfizm FADS1 lub FADS2 

może wpływać na wartość indeksu desaturazy delta-5, ale nie indeksu desaturazy delta-6  

w badanej grupie kobiet (po menopauzie z otyłością centralną). 

Druga praca (Metabolic syndrome in postmenopausal women is associated with lower erythrocyte 

PUFA/MUFA and n-3/n-6 ratio: A case- control study) jest również artykułem oryginalnym,  

w   którym   przedstawiono wyniki  badań dotyczących zależności pomiędzy spożyciem  

i stanu odżywienia kwasami tłuszczowymi (FA) u kobiet po menopauzie z zespołem 

metabolicznym (MetS) lub bez. Wykazano, że MetS wiąże się z niższymi poziomami FA, 

które mają ochronny wpływ na zdrowie kardiometaboliczne (choroby 

kardimetaboliczne). Polimorfizmy FADS1 i FADS2 były związane z niekorzystnym 

profilem kwasów tłuszczowych, a status EPA / AA w erytrocytach przyczynia się do 

występowania MetS. 

Kontynuacją realizowanego tematu jest trzeci artykuł (FADS1 and FADS2 polymorphism are 

associated with changes in fatty acid concentrations after calorie-restricted Central European and 

Mediterranean diets), w którym zweryfikowano hipotezę 2 dotyczącą wpływu interwencji 

dietetycznej o obniżonej kaloryczności, polegającej na wprowadzeniu dwóch rodzajów diet: 

śródziemnomorskiej (MED) i środkowoeuropejskiej (CED) na wskaźniki produktu akumulacji 

lipidów (LAP; CMI), otyłości trzewnej (VAI) oraz zmianę stężenia kwasów tłuszczowych  

w erytrocytach w kontekście polimorfizmu genów FADS u otyłych kobiet w okresie 

pomenopauzalnym. Wykazano, że wpływ interwencji dietetycznej na metabolizm FA zależy 

głównie od ograniczenia wartości energetycznej diety, nie zaś od rodzaju diety,  

a polimorfizmy genów FADS1 i FADS2 mogą modyfikować odpowiedź na dietę 

środkowoeuropejską (CED). 
 

Przygotowaną przez Doktorantkę rozprawę doktorską kończy rozdział wnioski, który 

stanowi syntetyczne podsumowanie podjętych kompleksowych badań. Odniesiono się w nich 

do celu pracy, jak i hipotez badawczych: 

1. Spożycie białka lub węglowodanów może być związane ze stężeniem kwasów 
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tłuszczowych w błonach erytrocytarnych, a nie spożyciem nasyconych, 

monoenowych i polienowych kwasów tłuszczowych u otyłych kobiet po 

menopauzie. 

2. Rzadziej  występujące  allele  FADS1 (rs174546) i  FADS2 (rs3834458)  są  związane  

z niekorzystnym poziomem kwasów tłuszczowych u kobiet po menopauzie. 

3. Istnieją interakcje pomiędzy dietą a polimorfizmem genów FADS1 i FADS2. Kobiety 

w grupie z dietą środkowoeuropejską z co najmniej jednym rzadziej występującym 

allelem genów FADS1 lub FADS2 miały niższe poziomy DGLA, LA i AA. 

4. Niski poziom spożycia PUFA/MUFA i n-3/n-6 może prowadzić do zaburzeń 

parametrów biochemicznych, jak i wskaźników związanych z MetS i stężeniem 

kwasów tłuszczowych w krwinkach. 

5. MetS jest związany z niższymi poziomami kluczowych kwasów tłuszczowych, które 

mają działanie ochronne przed zmianami kardiometabolicznymi, takimi jak n-3 

ogółem, n-6/n-3, EPA i EPA+DHA/AA. 

6. Niskokaloryczne diety CED i MED mogą wpływać na stan odżywienia kwasami 

tłuszczowymi, a po tych dietach można zaobserwować spadek całkowitego stężenia 

nasyconych, monoenowych i polienowych kwasów tłuszczowych. Obserwowany 

wpływ tych diet na parametry MetS może częściowo wynikać ze zmian metabolizmu 

kwasów tłuszczowych. 

7. Poziom kwasów tłuszczowych po zastosowaniu dwóch rodzajów interwencji 

dietetycznej może się różnić, jak wykazano w przypadku stężeń 15:0, 20:1n-9 i 20:2n-

6. Jednak wpływ interwencji dietetycznej na metabolizm kwasów tłuszczowych 

zależał głównie od restrykcji kalorycznej, ale nie od rodzaju diety. 

8. Polimorfizm FADS1 lub FADS2 jest związany z wartością indeksu desaturazy delta-5, 

ale nie indeksu desaturazy delta-6 u kobiet po menopauzie z otyłością centralną. 

 

Z obowiązku recenzenta chciałabym jednak zwrócić uwagę na pewne  drobne  błędy natury  

redakcyjnej  oraz nieścisłości  dostrzeżone w przedstawionym do recenzji maszynopisie: 

• W celu lepszej przejrzystości pracy dobrze byłoby zamieścić w maszynopisie schemat 

ogólny badań – najlepiej obejmujący wszystkie etapy / części pracy oraz wykaz 

używanych skrótów. Dodatkowo po każdej części pracy dobrze byłoby przedstawić 
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podsumowanie  - najważniejsze spostrzeżenia z danego artykułu. W metodyce pracy 

zabrakło informacji na temat warunków pobrania krwi i całej procedury z tym 

związanej. Ponadto, biorąc pod uwagę, iż wszystkie te czynniki mogą oddziaływać 

równocześnie, w hipotezie 1 zabrakło słowa i. 

• Drobne nieścisłości i niefortunne sformułowania (np. „Polskie normy dietetyczne – str. 

19; „Średni procent spożycia energii..” – str.24; „Kobiety z niskim AI – str. 25; WC> 80 

cm – powinno być ≥ - str. 17 ; str. 39 brak czasopisma przy publikacji nr 3; 

nieprawidłowe powołanie się na pozycję literaturową 53 – str. 19. itd.) 
 

Błędy te w żaden sposób nie umniejszają wartości merytorycznej pracy, którą ogólnie oceniam 

bardzo wysoko. W mojej ocenie wynikają one raczej z tłumaczenia, może trochę niefortunnego 

publikacji własnych z języka angielskiego. 
 

Odnosząc się do przeprowadzonych przez mgr Agatę Muzsik badań  oraz bardzo ciekawych 

wyników własnych, podczas publicznej obrony pracy doktorskiej prosiłabym  

o ustosunkowanie się do poniższych kwestii: 

• Jakie jeszcze składniki pokarmowe oceniane były w diecie badanych kobiet oraz czy 

sprawdzano spożycie witamin antyoksydacyjnych, zwłaszcza witamin E? Dlaczego 

może być ona ważna, biorąc pod uwagę zakres Pani pracy.  

• W jaki sposób aktywność antyoksydacyjna organizmu może wpływać na dystrybucję 

tkanki tłuszczowej? 

• Co można obliczyć korzystając z wzoru Friedwalda i kiedy jest to możliwe? 

• Czy zaprezentowany układ badawczy można wykorzystać do opracowania zaleceń 

dietetycznych w celu projektowania terapii dietetycznych na etapie prewencji/leczenia 

dietetycznego w różnych chorobach powiązanych z metabolizmem lipidów w 

organizmie i w jakim aspekcie? 

 

4. Podsumowanie i wniosek końcowy 

Podsumowanie  

Przedstawiona do recenzji praca doktorska mgr Agaty Joanny Muzsik wpisuje się w 

nurt badań nad żywieniowymi uwarunkowaniami zdrowia. Podjęty problem badawczy ma 
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duże znaczenie w aspekcie zdrowia publicznego w wymiarze poznawczym i aplikacyjnym. 

Ten obszar wiedzy nadal wymaga dalszych wnikliwych badań i poszukiwania związków 

przyczynowo-skutkowych między żywieniem, stanem odżywienia a stanem zdrowia. 

Cennym wątkiem pracy było opracowanie i sprawdzenie z udziałem kobiet po menopauzie 

programu dietetycznego (interwencji żywieniowej). Ta część dysertacji świadczy o jej 

utylitarnym charakterze a uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane w dalszych 

badaniach i/lub opracowaniu strategii żywieniowych. 

Reasumując, uważam, że przedstawiona do recenzji praca doktorska prezentuje 

bardzo wysoki poziom merytoryczny, posiada elementy nowatorskie oraz wartość 

aplikacyjną. Część doświadczalna została przedstawiona jasno i przejrzyście. Sformułowane 

hipotezy badawcze zweryfikowano prawidłowo. Badania przeprowadzono konsekwentnie  

i przy pomocy dobrze dobranych metod badawczych. Analizę statystyczną uzyskanych 

wyników przeprowadzono z wykorzystaniem adekwatnych metod, a prawidłowa ich 

interpretacja pozwoliła na sformułowanie 8 wniosków końcowych, które nie wykraczają 

poza uzyskane wyniki - są wyważone i korespondują z celem badań, jaki nakreśliła sobie 

Doktorantka, szkoda tylko, że nie zostały one pogrupowane, biorąc pod uwagę postawione 

hipotezy badawcze. Badania zaprezentowane w rozprawie doktorskiej są oryginalne w skali 

międzynarodowej, a ich staranne przeprowadzenie i opublikowanie w renomowanych 

czasopismach naukowych, świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu Doktorantki do 

prowadzenia badań naukowych.  

 
Wniosek końcowy  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr Agaty Joanny Muzsik pt. „Żywieniowe 

i genetyczne uwarunkowania stanu odżywienia kwasami tłuszczowymi u kobiet w wieku 

pomenopauzalnym” zrealizowanej pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Agaty Chmurzyńskiej 

w pełni odpowiada, a nawet przewyższa wymogi stawiane rozprawom doktorskim w myśl 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, art. 13.1 z późn. zm.). Doktorantka 

wykazała się dobrą znajomością tematu, zrealizowała postawione sobie cele badawcze  

i umiejętnie zinterpretowała uzyskane wyniki, co znalazło swoje odzwierciedlenie  
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w opublikowaniu wyników tych badań w renomowanych czasopismach naukowych, 

wnosząc nowe dane do nauki o żywności i żywieniu. W związku z powyższym zwracam się 

do Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia Wydziału Technologii 

Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie Pani mgr Agaty Joanny 

Muzsik do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę wysoką wartość merytoryczną, aplikacyjną oraz wysoki 

sumaryczny wskaźnik oddziaływania cyklu publikacji wchodzących w skład rozprawy 

doktorskiej (IF>10), składam wniosek do Wysokiej Rady o wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

mgr Agaty Joanny Muzsik pt. „Żywieniowe i genetyczne uwarunkowania stanu odżywienia 

kwasami tłuszczowymi u kobiet w wieku pomenopauzalnym”. 

 

 

 

 

 

 


