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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Brodowskiej-Trębacz nt.

„Analiza potencjału antyoksydacyjnego i jego wpływ na wybrane cechy jakościowe mięsa

wieprzowego"

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Dominiki Guzek we współpracy z dr Jolantą 

Godziszewską jako promotorem pomocniczym na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wstęp

Problematyka potencjału antyoksydacyjnego żywności, w tym szczególnie mięsa, jest 

zagadnieniem niezwykle ciekawym ze względu na związki między nim, a jakością żywności, jej 

bioaktywnymi właściwościami, a w konsekwencji potencjalnym oddziaływaniem na zdrowie 

konsumentów.

Zwykle, jeśli porusza się problematykę oksydacji uwaga skierowana jest na frakcję lipidową. 

Tak też jest w przypadku mięsa. O ile jednak w przypadku białek mięsa procesy zachodzące podczas 

jego przechowywania kojarzą się zwykle pozytywnie odnośnie kształtowania profilu smakowo- 

zapachowego, tekstury a nawet właściwości pro-zdrowotnych, o tyle w przypadku lipidów sytuacja jest 

w zasadzie całkowicie odmienna. Kontrowersje budzi zawartość tłuszczu w mięsie, szczególnie 

w niektórych elementach pozyskiwanych z tusz zwierząt rzeźnych i zmiany jakie w nim zachodzą. Ilość 

tłuszczu jesteśmy w stanie dość istotnie kształtować podczas przygotowania potraw. Gorzej sytuacja 

wygląda odnośnie jego jakości związanej z profilem kwasów tłuszczowych, a następnie ze zmianami 

jakim tłuszcz podlega podczas przechowywania surowca i produktów z niego wytworzonych, choć i na 

nie można wpływać. Jednak rozmiar tych oddziaływań jest ograniczony szeregiem czynników, spośród 

których szczególnie istotnym jest metabolizm kwasów w żołądku/przedżołądkach zwierząt, a także 

wpływ profilu na cechy smakowo-zapachowe mięsa. Przy wykorzystywaniu mięsa na cele kulinarne 

i przerobowe zachodzą w tłuszczach dalsze zmiany, ich rozmiar i kierunek zależy już od naszej inwencji. 

Technolodzy dążą do tego, aby zaoferować konsumentowi produkt o najwyższych walorach 

prozdrowotnych spełniając przy tym możliwie wszystkie życzenia konsumenta, które wiążą się między



innymi z tym, że chcemy aby oferowana potrawa była jak najbardziej funkcjonalną i wygodną 

w serwowaniu.

Potencjał antyoksydacyjny mięsa jest zagadnieniem, które mimo wielu dotychczasowych prac 

daje możliwości projektowania nowych produktów, które właściwości te zwiększają czyniąc wyroby 

atrakcyjniejszymi. Przedstawiona do recenzji praca wpisuje się w tę tematykę i stąd podjęcie się tego 

tematu uważam za celowe. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest także to, że prace 

składające się na dysertację zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

Dokonując recenzji postaram się jednak wskazać pewne kwestie, które chciałbym, aby zostały 

wyjaśnione i uzupełnione stając się być może stymulatorem do dalszych działań w tym zakresie.

Ocena układu pracy i jej merytorycznej treści

Na niniejszą pracę doktorską składają się 3 publikacje, które ukazały się w czasopismach impact 

factorowych (if). Ich wartość wyrażona przy zastosowaniu wskaźnika //wynosi 5,314, a liczba punktów 

wynikających z klasyfikacji czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 65. Wielkości 

te są duże i zasługują na uznanie.

Praca doktorska przedstawiona do recenzji stanowi ich omówienie i składa się z 7 rozdziałów. 

Poprzedzają je podziękowania, informacja o projekcie w ramach, którego dysertacja została wykonana, 

oświadczenia promotor i doktorantki, co do rodzaju pracy i jej autorskiego charakteru, a następnie 

streszczenia w języku polskim i angielskim. Po streszczeniach zamieszczono „Wykaz publikacji 

stanowiących osiągnięcie naukowe", „Spis treści" i „Wstęp". Pracę zamykają załączniki, które stanowią 

oświadczenia współautorów wszystkich 3 prac składających się na dysertację Mgr inż. Marty 

Brodowskiej-Trębacz oraz kopie tych publikacji.

Trochę jestem zdziwiony tym, że „Wstęp" nie uzyskał rangi rozdziału i będąc w „Spisie treści" 

nie ma numeru przynależnemu tej części opracowania.

W rozdziale pierwszym -  „Uzasadnienie podjęcia tematu pracy doktorskiej" -  Doktorantka 

dokonała krótkiego przeglądu literatury zwracając uwagę na wymagania konsumentów wobec 

produktów mięsnych i na mięso wieprzowe. Następnie skoncentrowała się na kwestiach związanych 

z potencjałem oksydacyjnym mięsa. Krótko scharakteryzowała czynniki wpływające na jego stabilność 

opisując zarówno czynniki endogenne, jak i egzogenne. W końcowej części tego rozdziału przedstawiła 

negatywne skutki procesu oksydacji w mięsie świń, jako że część doświadczalna dotyczyła tego właśnie 

surowca. Zakończeniem tej części dysertacji jest akapit przybliżający hipotezę pracy. Ona jednak 

formalnie została przedstawiona w rozdziale 3 pracy po „Celu i zakresie pracy", które stanowią rozdział 

drugi. Sądzę, że hipoteza pracy powinna poprzedzać jej cele. Następne rozdziały koncentrują się na 

przedstawieniu „Materiału i metodyki" badań (rozdział4), „Omówieniu publikacji" i ich podsumowaniu 

(rozdział 6). Ostatni z rozdziałów zawiera „Spis piśmiennictwa".
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Praca napisana jest zwięźle, z dobrze dokonanymi odwołaniami do publikacji, które składają 

się na nią. To dobrze świadczy o Doktorantce. Pokazuje, że w sposób syntetyczny i precyzyjnie potrafi 

przedstawić swoje osiągnięcie. Rozdział 1 wprowadza czytelnika w tematykę pracy w sposób dojrzały. 

Uwagę moją zwraca neologizm w postaci często używanego terminu przechowanie „mroźnicze". 

Kandydatka do stopnia doktora rezygnuje niekiedy z tego przymiotnika i stosuje terminologię typową 

dla tego procesu w postaci określeń: przechowywanie zamrażalnicze, w stanie zamrożonym lub 

w zamrażalni. Uważam, że są one właściwe.

Dwie pierwsze prace koncentrują się na ocenie procesu oksydacji w mięsie, które pozyskano 

ze świń żywionych standardowo (grupa kontrolna), a także paszą wzbogaconą 3% oleju lnianego 

(i grupa doświadczalna), a także dodatkowo w stosunku do tej ostatniej grupy 100 mg/kg witaminy 

E i 1 mg/kg Se w formie organicznej (II grupa doświadczalna). Grupy doświadczalne wydzielono po 

uzyskaniu przez zwierzęta 60 kg, a ich ubój dokonywano przy masie żywca wynoszącej ok. 100 kg. 

Doświadczenie powodowało więc z jednej strony zmniejszenie potencjału oksydacyjnego mięsa 

(dodatek oleju lnianego), a z drugiej obserwowano, jak substancje o charakterze antyoksydantów 

mogą ten proces ograniczać podczas przechowywania mięsa w zamrażalni (-20°C) przez okres 

9 miesięcy.

W trzeciej pracy oceniano wpływ dodatku ekstraktu z wiśni o wystandaryzowanej zawartości 

polifenoli na potencjał antyoksydacyjny i cechy jakościowe mięsa, które są od niego zależne. Różnice 

w stosunku do pierwszych dwóch publikacji sprowadzały się do wykorzystania mięsa mielonego 

zamiast mięśnia lub mięśni w całości, a także dodatku do zmielonego surowca 15% tłuszczu i niewielkiej 

ilości NaCI (0,5%). Dodatek ekstraktu był ściśle określony i nastąpił w dwóch dawkach. Ocena dotyczyła 

mięsa surowego przechowywanego w warunkach chłodniczych przez 8 dni, jak i po ogrzewaniu.

Mam jedną uwagę, co do opisu metodycznego związanego z oznaczaniem potencjału 

antyoksydacyjnego (publikacja 3). Brakuje mi w nim informacji dotyczącej stężenia buforu. Nie 

znalazłem jej również w publikacji. Można domyślać się, jakie ono było skoro zależy nam na obserwacji 

stopnia przereagowania mioglobiny. Uważam jednak, że podanie tej informacji ułatwiłaby innym 

badaczom szybszą konfrontację swoich wyników z danymi w tej pracy.

Przy ocenie uzyskanych wyników wykorzystano bardzo ładnie analizę statystyczną 

dopasowaną do potrzeb związanych z możliwie jak najlepszą interpretacją wyników. W zasadzie 

zgadzam się ze wszystkimi stwierdzeniami i wnioskami zamieszczonymi w rozdziale 6. Mam jedynie 

uwagę do wniosku szóstego, który wg mnie powinien ulec modyfikacji.

W tej kwestii, jak i jeszcze w jednym przypadku mam pewne uwagi, na które chciałbym uzyskać 

odpowiedź podczas obrony pracy.

Pierwsza z nich odnosi się do drugiej publikacji i dotyczy możliwości szybkiej oceny oksydacji 

lipidów w wieprzowinie po zamrożeniu. W omówieniu wyników tej pracy Doktorantka stwierdza (str. 

44i7-i5) , że „łączna zawartość aldehydów, jak i zawartość propanolu i zawartość benzenacetaldehydu



nie różniła się w poszczególnych grupach podobnie jak wartość wskaźnika TB A". Z przedstawionych 

danych wynika także, na co wskazuje Mgr inż. Marta Brodowska-Trębacz w publikacji (Fig. 1), że istotne 

różnice zaobserwowano tylko dla butanalu i 2-metylo-propanalu.

W ostatnim zdaniu publikacji, jak i w podsumowaniu zawartym w pracy doktorskiej (str. 
*

44i4-n) zawarto stwierdzenie, że oznaczanie propanaiu i benzenacetaldehydu może być 

rekomendowane do szybkiej oceny procesu oksydacji. Prawdopodobnie wynika to z jeszcze innych 

obliczeń lub obserwacji wskazujących, że łączna zawartość aldehydów i propanaiu oraz 

benzenacetaldehydu odpowiadała wartościom wskaźnika TBARS. Tych wyliczeń wskazujących jaka to 

jest zależność nie przedstawiono ani w pracy doktorskiej, ani w publikacji. Sądzę, że warto byłoby je 

przedstawić podczas obrony doktoratu o co wnioskuję. Ponadto sugeruję rozważyć zmodyfikowanie 

wniosku 4, który jakkolwiek jest poprawny to jednak nie oddaje w pełni informacji dotyczącej 

dyskutowanej powyżej zależności między wielkością wskaźnika TBARS a łączną zawartością aldehydów, 

w tym propanaiu i benzenacetaldehydu.

Druga kwestia dotyczy trzeciej pracy. Oceniam ją jako bardzo dobrze zaprojektowaną, z bardzo 

inteligentną interpretacją wyników. Szczególnie ciekawie wygląda rysunek 4 zamieszczony na stronie 

49 pracy doktorskiej. Wskazuje on wyraźnie korzystne oddziaływanie dodatku ekstraktu z wiśni 

poprzez przedstawienie całkowitego procentowego wzrostu wskaźnika TBARS w czasie 8 dni 

przechowywania. Konfrontacja tego wykresu z precyzyjnymi danymi zamieszczonymi w materiale 

dodatkowym do publikacji (suplement do niej -  tabela S2) wskazuje na bardzo duże zróżnicowanie 

między porównywanymi próbami na początku doświadczenia. Jest ono szczególnie niekorzystne dla 

próby kontrolnej, która charakteryzuje się najniższą wartością tego wskaźnika w tym czasie. Po 

8 dniach przechowywania wartości TBARS dla grupy kontrolnej i z największą dawką ekstraktu nie 

różnią się statystycznie. Czy w związku z tym mamy do czynienia z faktycznie korzystnym 

antyoksydacyjnym oddziaływaniem tego ekstraktu? Co spowodowało, że początkowe zróżnicowanie 

między próbami odnośnie wartości TBARS było tak duże? Co ciekawe, większe wartości tego wskaźnika 

na początku doświadczenia o ok. 40 do 60% były w próbach z dodatkiem ekstraktu. Pytania te stawiają 

również pod znakiem zapytania wniosek 6.

Nie wiem również, jak można zinterpretować brak różnic w wartościach potencjału 

antyoksydacyjnego mięsa wieprzowego, mielonego podczas przechowywania począwszy do pierwszej 

doby (DO) aż do czwartej (D4). Czy zastosowana metoda pozwalała na oznaczenie całkowitego 

potencjału oksydacyjnego prób również w przypadku zastosowania ekstraktu? Pytanie to zadaję 

dlatego, gdyż dopiero z ostatnich pomiarów wynika, że był on tym mniejszy im mniej było dodanego 

ekstraktu, a na początku obserwacji różnic nie obserwowano. Mam nadzieję, że podczas obrony 

zostanie podjęta próba zinterpretowania tych obserwacji.

Z obowiązku recenzenta dodam, że zauważyłem pojedyncze drobne błędy stylistyczne 

i językowe (np. str. 25 -  użycie słów „suplementacje" i „aktywacje" zamiast „suplementację"
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i „aktywację"), a także błędy w cytowaniu. W spisie piśmiennictwa nie ma pozycji Górska-Horczyczak 

i wsp. 2016. Znalazłem podobne odwołanie w drugiej publikacji. Jednakże rok ukazania się pracy jest 

inny niż podano w cytowaniu. Brak odwołań w tekście do prac zacytowanych w rozdziale „Spis 

piśmiennictwa" (0'Fallen i wsp. 2007 i Zhan i wsp. 2007). Pierwsza z tych pozycji zacytowana jest 

w trzeciej publikacji*Zdarzają się błędy w lokalizacji alfabetycznej cytowanych pozycji (np. poz. 15 

powinna znaleźć się po 18, a poz. 90 -  jako 84) oraz ich przemieszczenia przy cytowaniach 

zaczynającym się na literę „S" i „V" (w publikacjach kolejność prawidłowa)]. Przy cytowaniach książek 

odwołanie powinno dotyczyć określonego rozdziału, a nie całej książki. Sytuacja ta dotyczy szczególnie 

tych opracowań, w których rozdziały mają określonych autorów (np. Czapski i Górecka 2014).

Ponadto uważam, że poprawniej byłoby używać terminu „zawartość wody" aniżeli 

„wilgotność" (str. 4616). Indeksy wskazujące na zróżnicowanie między próbami powinny być 

zamieszczane przy średnich, a nie przy zakresach wartości (str. 39 -  tabela 1), co przestrzegano 

w publikacjach.

Podsumowanie

Pragnę stwierdzić, że przedstawiona do recenzji praca doktorska Mgr inż. Marty Brodowskiej- 

Trębacz jest ciekawa i wartościowa. Analiza w niej dokonana jest złożona i kompleksowa. Dysertacja 

ma potencjał do wykorzystania w praktyce. Wnosi wiele cennych informacji odnośnie możliwości 

kształtowania potencjału antyoksydacyjnego mięsa, co ma istotne znaczenie przy rozpatrywaniu 

właściwości bioaktywnych żywności. Potwierdzeniem wartości tej pracy są publikacje, które ukazały 

się już w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Powyższe skłania mnie również do sformułowania stwierdzenia, że przedstawiona do recenzji 

rozprawa Mgr inż. Marty Brodowskiej-Trębacz odpowiada wymaganiom stawianym pracom 

doktorskim, w tym art. 13 ust. 1 ustawy z dn. 14 marca 2003 roku "O stopniach i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i wnoszę o jej dopuszczenie 

do publicznej obrony.

prof. dr hab. Edward Pospiech
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