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Tytuł rozprawy: ,,Ocena narażenia niemowląt i maĘch dzieci na furan i jego metylowe

pochodne obecne w komerryjnie dostępnych daniach gotowych oraz posiłkach

domowych"

Praca wykonana w Za\<ładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego orazw ZakŁadzie

Bezpieczeństwa Zywności NIZP PZH - PIB.

Na podstawie wielu badań naukowych stwierdzono, że właściwy sposób źywienia ma

ogromny wpbw na funkcjonowanie organizmu dziecka,jego odporność, wzrost i zdolności

poznawaze. W badaniach tych wykazano przęwagę karmienia piersią nad żywieniem

sńucznym i udowodniono, że umiejętne rozszetzanie diety dzięcka w pierwszym roku Ęcia
jest ważne z powodów nie Ęlko żywieniowych, ale także rozwojowych. Dieta niemowląt i

małych dzięci powinna zawieraó elementy odpowiednio dobrane do potrzeb rosnącego

organizmu pod kątem wańości Ąwieniowej. Jednocześnie ze względu na wrazliwość

organizmu dzięcka i jego wyjątkowe potrzeby istotna jest dbałość o jakość i bezpieczeństwo

wybieranych produktów diety dziecka. Używane surowce oraz stosowanę technologie

produkcji Ąwności dla niemowląr. i małych dzieci muszą zapelvnic właściwą ich wartość

zywieniową z maksymalnym ograniczeniem substancji dodatkovvych otaz zanieczyszczeń

chemicznych i biologicznych do poziomu nie stwarzającego ryzyka dla zdrowia. Zgodnie z

wytycznymi prawa Unii Europejskiej produkty przeznaczone dla niemowląt i małych dzięci

muszą spełniać określone wymagania jakościowe i byó odpowiednio oznakowane,

Do zanieczyszczeń zywności możę dojść podczas jĄ wytwarzania, pakowania,

przechowywania, transportu, a także w trakcie przygotowywania do spozycia. Obecność

furanu stwierdzono w wielu środkach spozywczych poddawanych obróbce cieplnej.

Doniesienia o jego potencjalnym toksycznym i kancerogennym wpływie na zdrowie
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człowieka spowodowały wzrost zainteresowania jego zawartością, pochodzeniem i

mechanizmami powsta,wania w żywności. W oparciu o liczne badania, przeprowadzofię z

udzińęm zwieruąt laboratoryjnych, furan został zaliczony ptzęz Międzynarodową Agencję

Badń nad Rakiem (IARC) do grupy 2B tj. rwiązkow ptzypuszczalnie kancerogennych dla

ludzi (possibly carcinogenic to humans). Postulowany jest genotoksyczny mechanizm

działarlia furanu oraz prrypuszczalny udziń tego związku w indukowaniu schorzeń

nowotworolvych wątroby i nerek u rwierząt doświadczalnych. Badania na zwierzętach

WkazŃ, ze furan po pobraniu jest szybko wchłaniany i intensywnie mętabolizowany, łatwo

przenika przez błony biologiczne otaz wykazuje przede wszystkim dziŃarię

hepatotoksyczne. Podobnym do furanu mechanizmem działania toksycznego charaktęryzllJą

się także jego meĘlowe pochodne. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej i Europejskiego

Urzędu ds. Bezpieczęństwa Zywności (EFSA) obecność furanu w Ąwności może budzić

niepokój dlatego zaleca się gromadzenie danych doĘczących występowania furanu i jego

pochodnych w żywności, szacowanie wielkości narażenia konsumentów i podejmowanie, na

podstawie wyników oceny Ęryka, dzińańw celu ochrony zdrowia całej populacji.

W rwiązku z povłyższym podjęcie w/w tematu pracy doktorskiej przęz panią Marię

Minorczyk wydaje się być w pełni uzasadnione i jak najbardziej aktualne. Autorka w swojej

pracy podjęła się zadania oszacowania natażęnia na furan i jego metylowe pochodne (2-

metyloftnan, 3-metylofuran,2,5-dimetylofuran) oraz 2-eĘlofuran obecnych w zywności dla

niemowląt i małych dzięci i scharakteryzowańa zwiryanego z tym potencjalnego ryzyka dla

ich zdrowia.

Przedstawiona do oceny rozprawa naukowa stanowi bardzo starannie zredagowany

manuskrypt obejmujący 143 strony. Treść pracy w pełni odpowiada tematowi określonemu w

tytule. Układ pfacy jest typowy dla prac doktorskich. Praca za,wiera |I rozdziałów, wśród

których wyróżniamy: wstęp (18 stron), cel pracy (1 strona), mateńń i metody (18 stron),

wyniki i ich omówienie (28 stron), dyskusję (11 stron), wnioski (1 strona), streszczenie w

językl polskim i angielskim (7 stron), piśmiennictwo (I4 stron) oraz zńączniki O

merytorycznym przygotowaniu Doktorantki do ręalizacji badań świadczy bardzo interesująca,

choć napisana w sposób skondensowany, częśó teoreĘczra pracy. Doktorantka w sposób

czytelny przedstawiła między innymi dane doĘczące występowania i właściwości fizyko-

chemicznych furanu, jego metabolizmu i oddziaływania na zdrowie człowieka, powstawania i
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występowania w żywności. Bardzo ważnym fragmentem części teoretycznej pracy jest

rozdziŃ dotyczący oceny ryzyka w kontekście bezpieczeństwa zywności. Stwierdzam

kompletnośó celów jakie postawiłaprzed sobą Doktorantka i ich istotną wartośó pralłyczną.

Do oznaczenia zawartości furanu i jego pochodnych Doktorantka wykorzystała

metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, z wykorzystaniem techniki

badania gazu pobieranego znad próbki (Headspace-Gc/Ms). Analizę furanu i jego

pochodnych przeprowadziła zgodnie z procedurą badawczą opracowaną w ZahJadzie

Bezpieczeitstwa Zywności NIZP-PZH sygnowaną znakiem: PB-}}-LHŻIB ,,Oznaozanie

zawartości firranu w środkach spoĘwczych metodą chromatografti gazowej ze spektrometrią

mas (GC/MS)". Doktorantka przebadała362 próbki dń gotowych do spożycia dostępnych w

obrocie handlowym na ryŃu krajowym oraz 43 próbki zywności przygotowanej

samodzielnie w warunkach domowych. Na szczegóIne podkreślenie zasługuje sposób w jaki

Doktorantka przeprowadziła walidację stosowanej metody analiĘcznej, świadczący o

wysokich umiejętnościach i dojrzałości naukowej Doktorantki w zakresie prowadzonych

badan. ZaŁ,tes walidacji metody ustalony został m. in. na podstawie nofiny PN-EN ISO/IEC

17025:ż005 oraz w oparciu o zeszyt metodyczny: ,,Niepewność i walidacja metod

badawczych w laboratoriach chemicznych (Przewodnik Wyd. Metod. PZH 2003). Walidacja

obejmowała vłyznaczenie następujących parametrów: granicy wykrywalności metody,

granicy oz,naczalności, zakresu roboczego, liniowości, czułości, poprawności,powtarzalności,

odzysku oraz niepewności rozszetzonej. Warto podkreślió, że analiza zawartości furanu w

środkach spozywczych wymaga szczególnego postępowania ze względu na jego lotność.

Bardzo ważnym czynnikiem w detekcji j ego zawartości w Ąwności jest czas.

Doktorantka nie tylko oznacąlła zawartośc firranu i jego pochodnych w wybranych

środkach spoĘwczych, ale przede wszystkim dokonała oceny narużenia niemowląt i małych

dzięct na w/w rwiązki. Ocena potencjalnego ryryka narażęnia na firran i jego pochodne

zostńa przeprowadzona zgodnie z wytycznymi EFSA dla substancji rakotwórcrych t

genotoksycznych z vłykorrystaniem metody obliczania marginesu narażęnia (MoE). W celu

uzyskania informacji niezbędnych do scharakteryzowania ryzyka narńenia Doktorantka

przeprowadziła odpowiednie badania ankietowe, jak również wykorzystała dane, które

producent podaje na opakowaniu danego produktu. Szacowanie narażęnia niemowląt i

mĄch dzięci na furan i jego pochodne występujących w daniach gotowych Doktorantka
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opracowała dlaptzyjęĘchptzedziałów wiekowych, w oparciu o scenariusze przedstawione w

części Materiał i metodyka na rycinach 6-8. Dla kuZdego przyjętego scenariusza obliczone

zostało przeciętne i ponadprzeciętne narużenie (dla mediany i 95-go percentyla wyników). Ze

względu na pandemię SARS CoV-2 nie było możliwe przęprowadzenie ankiet bezpośrednio z

uczestniczącymi w badaniu rodzicami, co nieuchronnie wpłynęło na jakość uzyskanych

odpowiedzi.

Podsumowując, dobór zastosowanych metod badawczych i ich zastosowanie uwazarn

Za Poprawle. W mojej opinii dużą wartością jest umiejętność Doktorantki celnego połączenia

badń analiĘ czny ch z badaniami aŃietowymi.

Uzyskane wyniki badń zostńy przedstawione w części ,,Wyniki i ich omówienie" w

tabelach 8-33 orazna rycinach 9-11. Obecność furanu Doktorantka stwierdzila we wszystkich

analizowanych próbkach produktów dla niemowląt i mĄch dzieci gotowych do spoĄcia, a

jego poziom mieścił się w przedziale I,I-166,9 pglkg (średnia 42,6 stgkg , medtana 42,5

llgkg, P95 9I,2 pglkg). Dania owocowe charakteryzowały się istotnie niższą zawartością

furanu w porównaniu do produktów warzywnych i warzywno-mięsnych. Biorąc pod uwagę,

fakt, iż rynek dń gotowych dla niemowląt i małych dzięci rośnie z roku na rok oraz fal<t, żę

gama w/w produktów jest bardzo szeroka i ztego względu rodzicę coraz częściej korzystają z

lVw Środków spożywczych uzyskane wyniki badań budzą duĘ niepokój. Warto tez

podkreślió, żę zawartość furanu w daniach przygotowywanych w warunkach domowych była

tliższa niż w próbkach komercyjnie dostępnych dan i mieściła się w zakresie <LOD - 10

Pglkg. W mojej ocenie najistotniejszym elementem recenzowanej pracy jest fakt, iż

Doktorantka oznaczŃa nie §lko zawartosci furanu, ale również jego 4 pochodnych i na

podstawie uzyskanych wyników dokonała oceny ryzykanarazenia dlałącznego pobrania w/w

związków. Zgodnie z opinią EFSA 2-metylofuran i 3-metylofuran mają istotny udziń w
Sumarycznym poziomie furanów i tym samym wpĘwają na wielkość narazenianate nviązki

Pobierane z ĘwnoŚcią. Oznaczonę zakresy stężeń dla 2.metylofuranu (2-MF), 3-

metylofuranu (3-MF) i sumy 2,S-dimeĘlofuranu (2,5DMF) i 2-etylofuranu (2-EF) wynosiły

odpowiednio dla dń gotowych: 4,2-48,1 pglkg <LOD-19 pg/kg <LOD - 104,2 pg/kg; dla

posiłków przygotowywanych w waruŃach domowych: <LOD - 25,g Llgkg, <LOD-74,6

$gkg, <LOQ - 80,3 pg/kg. Na podstawie przeprowadzonych badń Doktorantka wykazała,

ze istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia niemowląt i małych dzieci związane z narazeniem
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na furan i jego pochodne. Na podkreślenie zasługuje umiejętność wykorzys§wania przez

Doktorantkę zaawansowanych testów statystycznych. O dojrzałości Doktorantki świadczy

również zdolność przeprowadzenia dyskusji wyników badń z uwzględnieniem aktualnych

danych z piśmiennictwa światowego i krajowego.

Z obowiązku recenzenta muszę przedstawić kilka uchybień i słabszych punktów

przedstawionej do oceny dysertacji. Uwużarl, że informacja dotycząca liczby ankiet, które

wykorzystane były do przeprowadzenia analizy nie zostńajasno przedstawiona. Brakuje też

info,rmacji doĘczącej zgody Komisji Etycznej na przęprowadzenie badań ankietowych. W

mojej opinii informacja doĘcząca charakterysĘki respondentów biorących udziŃ w badaniu

powinna byó zmieszczona w części ,,Materiał i Metody" - Autorka umieściła Ww dane w

punkcie 4.4. części Wyniki (na stronie 55). W moim odczuciu w części ,,Wyniki i ich

omówienie" nie ma potrzeby przedstawiania danych z piśmiennictwa dotyczących zawartości

furanu i jego pochodnych w produktach dla niemowląt i mĄch dzieci (strona 48, 52, 53) -

w/w informacje powinny być zawarte w części ,,Dyskusja" (w ten sposób unikamy

powtórzeń). W kilku miejscach części teoreĘcznej pfacy przy cytowanych danych brakuje

odniesienia do piśmiennictwa. Podkreślam, iż moje krytyczne uwagi nie wpływĄą na ocenę

jakości pracy

podsumowanie

Podsumowuj ąc uwńarrt, iż założenia i cel pracy zostały w pełni zrealizowane, a

uzyskarre wyniki mogą posłuzyć jako cenne narzędzte do podnoszenia standardów w zakresie

bezpieczeństwa Ęwności i tworzenia w tym celu odpowiednich programów

monitoringowych i edukacyjnych. Badania z zakręsu oceny bezpieczeństwa środków

spoĘwcąrch przeznaczonych dla niemowląt i mĄch dzieci są szczególnie istotne w

kontekście zdrowia publicznego. Celowe jest jak nĄsrybsze ustanowienie najwyższych

dopuszczalnych poziomów zaniecryszczenia furanem Ąwności przęznaczonej dla niemowląt

i mĄch dzieci. Jak stwierdziła Doktorantka w jednym z wniosków, w celu zapewnienia

spójności wyników wskazane jest opracowanie uniwersalnych scenariuszy narażenia i

charakteryzowania ryzłka zvviązanego z pobraniem flrranu i jego pochodnych z dietą przęz

niemowlęta i małę dziect. Powszechność występowania furanu oraz jego pochodnych, atakże

ich wpływ na organizm człowieka wskazują, iż producenci zywności powinni dEĄó do
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oplacowywania nowych illub modyfikacji obecnie stosowanych procedur procesów

technologicznych aby maksymalnie/efektywnie ogranicryć ich obecność. Uważam, żę

realizacja badń wymagała od Doktorantki szczególnego nakładu placy i pełnego

zaan9ażowania. Jakość prowadzonych badań świadczy o gruntownym merytorycznym

przygotowaniu Doktorantki do ich prowadzenia - dużej wiedzy i wysokich kompetencjach. Z

przekonaniem stwierdzam, iż tecenzowana przez mnie dysertacja spełnia ustawowe i

zv,ryczĄowe wymagania stawiane rozprawom doktorskim. W związku z pov,ryższym,

zwtacam się z prośbą do Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH *

Państwowego InsĘtutu Badawczego o dopuszczenie Pani Marii Minorczyk do dalszych

etapów przewodu doktorskiego i wyróznienie rozprawy doktorskiej.
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