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Ocena rozprawy doktorskiej mgr farm. Małgorzaty Anny Kubisz
pt.: „Zastosowanie metod chromatograficznych w określaniu tożsamości wybranych roślin z
rodziny Asteraceae i Lamiaceae”

Badanie składu chemicznego roślin leczniczych stanowi podstawę oceny możliwości ich
zastosowania w terapii. Dotyczy to zarówno surowców farmakognostycznych o dobrze
udokumentowanym tradycyjnym zastosowaniu jak i innych roślin o nieustalonym jeszcze potencjale
terapeutycznym. Obok mało dokładnych i nieprecyzyjnych metod chemicznych, metody
chromatograficzne w tym TLC (lub HPTLC) oraz HPLC są podstawowymi technikami pozwalającymi
na szybkie ustalenie profilu fitochemicznego praktycznie każdego materiału pochodzenia roślinnego.
Rodziny astrowatych oraz jasnotowatych stanowią bogate źródło surowców leczniczych oraz roślin
użytkowych (np.: dodatków do żywności, przypraw itp.). Stąd też poszukiwanie możliwości nowego
zastosowania różnych gatunków należących do rodziny Asteraceae oraz Lamiaceae wydaje się być
zasadnym i obiecującym kierunkiem badań. Pierwszym z elementów oceny potencjalnych
możliwości powinna być zawsze analiza fitochemiczna badanego materiału.
Metody analizy fitochemicznej, w szczególności TLC i HPLC stanowią w dzisiejszych czasach
podstawowe narzędzia służące ocenie jakościowej i ilościowej składu chemicznego surowców
leczniczych w celu potwierdzenia możliwości (przydatności) ich zastosowania w lecznictwie. TLC jest
metodą powszechnie stosowaną w Farmakopei Europejskiej (oraz innych dokumentach na całym
świecie) jako podstawowa metoda badania tożsamości roślinnych surowców leczniczych. Natomiast
HPLC (także GC) stanowi obecnie złoty standard w praktyce standaryzacyjnej.
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Doktorantka w swojej rozprawie podjęła próbę wykonania analizy fitochemicznej typu
‘fingerprint’ wybranych surowców roślinnych należących do rodzajów Scutellaria, Ocinum, Lavandula
(Lamiaceae) oraz Achillea (Asteraceae). Z wykorzystaniem metod chromatograficznych, przede
wszystkim TLC i HPLC Pani mgr Kubisz zdecydowała się na zastosowanie analizy chemometrycznej
m.in. PCA w celu wykazania podobieństw/różnic pomiędzy analizowanymi próbkami.
Przedstawiona do oceny rozprawa została przygotowana w postaci tradycyjnej monografii
zawierającej wstęp, część teoretyczną oraz część doświadczalną. We wstępnie Doktorantka w
sposób zwięzły nakreśliła w sposób problematykę podjętych prac badawczych oraz sformułowała
cel swojej pracy. Natomiast w części teoretycznej scharakteryzowała w sposób zwięzły
poszczególne rośliny stanowiące materiał do badań oraz grupy związków w nich występujące.
Uzyskane wyniki zamieściła w części doświadczalnej z podziałem na wyniki dotyczące
poszczególnych surowców roślinnych opatrując każdy podrozdział osobnymi wnioskami.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki zawarte w przedłożonej rozprawie zostały
opublikowane (częściowo) w postaci trzech artykułów naukowych przyjętych do druku w
renomowanych czasopismach naukowych. Niewątpliwie podnosi to wartość pracy przedłożonej do
niniejszej recenzji. Należy założyć, że pozostałe wyniki dotychczas nieopublikowane staną się
częścią kolejnych prac naukowych. Dodatkowo, uzyskane wyniki były prezentowane na dwóch
konferencjach naukowych.
Praca w całości jest napisana poprawną polszczyzną, a używany przez Doktorantkę język jest
poprawny i adekwatny do tego typu opracowań. W tekście znalazły się nieliczne błędy językowe oraz
edytorskie co w mojej ocenie nie ma wpływu na wartość merytoryczną całości pracy.
Przechodząc do szczegółowej oceny przedłożonej pracy poniżej przedstawiam uwagi oraz
pytania, które nasunęły mi się w trakcie przygotowywania niniejszej recenzji.
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W przygotowanej przez Doktorantkę części teoretycznej zwraca uwagę brak konsekwencji w
treści poszczególnych rozdziałów. To znaczy, doktorantka rozpoczęła opis teoretyczny od opisu
rodziny Lamiaceae następnie przystąpiła do charakterystyki poszczególnych rodzajów i gatunków
wybranych do swoich badań. W dalszej części wstępu płynnie przeszła do charakterystyki rodzaju
Achillea oraz wybranych gatunków do niego zaliczanych. W mojej ocenie w treści brakuje
charakterystyki rodziny Asteraceae, co wydawało by się logiczną konsekwencją poprzednich
podrozdziałów. W dalszej części Doktorantka podjęła próbę scharakteryzowania poszczególnych
grup związków pochodzenia naturalnego analizowanych w trakcie wykonywania pracy. W trakcie
czytania tych fragmentów pracy rzuca się w oczy dość niezgrabna forma przedstawienia
poglądowych wzorów chemicznych poszczególnych podgrup (grup) związków. W przedstawionych
rysunkach wiązania chemiczne są narysowane pod nieprawidłowymi kątami (np.: Rys. 29 do 31). W
mojej ocenie dobrze byłoby w przyszłości zwrócić uwagę na formę prezentacji wzorów chemicznych
związków pochodzenia naturalnego, aby uniknąć tego typu niedociągnięć. Część teoretyczną
Doktorantka zakończyła opisem metod używanych do oceny właściwości przeciwutleniających
różnych substancji oraz krótką charakterystyką metod chromatograficznych i chemometrycznych
stosowanych w praktyce fitochemicznej.
Podsumowując treść zawartą w części teoretycznej mój niedosyt budzi brak dogłębnej
charakterystyki fitochemicznej rodzajów i gatunków roślin użytych w części eksperymentalnej.
Przedstawienie dobrego przeglądu substancji wykrytych w badanych roślinach dałoby solidne
podwaliny do dalszych prac podjętych przez Autorkę dotyczących porównania składu chemicznego
poszczególnych substancji roślinnych wybranych do badań.
Część doświadczalną Pani mgr Kubisz rozpoczęła od opisu materiału roślinnego. Jako
farmakognosta muszę podkreślić brak wystarczającego opisu dotyczącego pochodzenia oraz
procesu potwierdzenia tożsamości badanych roślin. Obecnie standardem jest podawanie dokładnej
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lokalizacji dokonania zbioru (np.: w formie współrzędnych GPS), pochodzenia nasion w przypadku
uprawy; sposobu dokumentacji (nr „vouchera”), cytowania do literatury na podstawie, której
dokonano identyfikacji, nazwiska osoby potwierdzającej tożsamość materiału. Wszystkie te dane
mają na celu potwierdzenie czy materiał do badań został poprawnie zidentyfikowany co jest
kluczowe dla całości prac doświadczalnych prowadzonych z użyciem substancji roślinnych. Mam
nadzieję, że w swojej przyszłej pracy naukowej Doktorantka zwróci uwagę na ten aspekt
dokumentowania pochodzenia materiału roślinnego. W dalszej części Doktorantka w sposób
prawidłowy i charakterystyczny dla tego typu prac przedstawia materiały i metody zastosowane w
przeprowadzonych doświadczeniach.
W dalszej części rozprawy Doktorantka szczegółowo opisuje wyniki przeprowadzonych
badań. Ze względu na objęcie za cel badawczy roślin należących do różnych rodzajów Autorka
przyjęła konwencję opisu wyników dla każdego rodzaju oddzielnie opatrzonego krótkim
podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków. W części badania Doktorantka opisuję oddzielnie
wyniki uzyskane z eksperymentów wykonanych metodą TLC oraz oddzielnie metodą HPLC. Wyniki
uzyskane z obu chromatografii rozstały poddane solidnej obróbce statystycznej z zastosowaniem
metod chemometrycznych w celu umożliwienia sformułowania wniosków. Ponadto Autorka
przeprowadziła również badania metodami chemicznymi polegające na oznaczeniu sumy polifenoli
oraz oceniła zdolność do wymiatania reaktywnych form tlenu przez niektóre z badanych ekstraktów.
Należy podkreślić, że przedstawione wyniki dotyczące przede wszystkim badań
chromatograficznych dowodzą ogromu pracy wykonanej przez Kandydatkę do stopnia. Na
podstawie przedstawionych opiów doświadczeń można z pewnością stwierdzić, że Doktorantka w
stopniu bardzo dobrym opanowała metody optymalizacji rozdziału chromatograficznego metodami
TLC oraz HPLC. Następnie uzyskane wyniki poddane obróbce wykorzystała do analizy
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chemometrycznej w celu podkreślenia podobieństw oraz różnic pomiędzy analizowanymi gatunkami
roślin.
Na podstawie przedstawionych badań należy podkreślić, że Doktorantka w całości osiągnęła
główny obrany przez siebie cel tzn. przeprowadziła i skrupulatnie przeanalizowała profile
chromatograficzne

wybranych

surowców

roślinnych

przez

co

doprowadziła

do

ich

scharakteryzowania pod względem zawartości (różnorodności) związków polifenolowych. Uzyskane
profile fitochemiczne z pewnością mogą stanowić dobrą bazę do dalszego badania wybranych przez
Autorkę surowców w kontekście możliwości ich zastosowania w lecznictwie.
W trakcie zapoznawania się z przedłożoną do recenzji pracą nasunęły mi się następujące
pytania, do których chciałbym, aby Doktorantka odniosła się podczas publicznej obrany rozprawy
doktorskiej.
1. W prezentowanej pracy brak jest w mojej opinii całościowego podsumowania i wyciągnięcia
wniosków ze wszystkich przeprowadzonych badań. W jaki sposób można by podsumować
badania Doktorantki nad wszystkimi materiałami roślinnymi analizowanymi w niniejszej
pracy?
2. Czy

wykazane

w

toku

badań

fitochemicznych

podobieństwa/różnice

pomiędzy

analizowanymi ekstraktami można w jakiś sposób powiązać z danymi literaturowymi
dotyczącymi podobieństwa genetycznego badanych gatunków roślin? Innymi słowy czy
zaobserwowane przez Doktorantkę podobieństwa/różnice mają poparcie bądź nie w
przeprowadzonych do tej pory analizach filogenetycznych?
3. Odnosząc się do trendu poszukiwania nowych gatunków mogących znaleźć zastosowanie w
lecznictwie, jako np.: substytuty obecnie stosowanych roślin z danego rodzaju, chciałbym
zapytać czy na postawie wykonanych badań w ramach niniejszej pracy bądź innych prac
własnych Doktorantki można wyciągnąć wniosek, że któryś z obecnie niestosowanych
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powszechnie gatunków roślin (badanych w niniejszej pracy) może stanowić dobry materiał
do wprowadzenia do lecznictwa w odniesieniu do stosowanych już blisko spokrewnionych
substancji roślinnych?
Przechodząc do podsumowania niniejszej recenzji stwierdzam, że przedłożona rozprawa
doktorska pt.: „Zastosowanie metod chromatograficznych w określaniu tożsamości wybranych
roślin z rodziny Asteraceae i Lamiaceae” spełnia formalne i zwyczajowe wymogi stawiane tego
typu pracom w dyscyplinie nauk farmaceutycznych. Wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej o dopuszczenie Pani mgr Małgorzaty Anny
Kubisz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

dr hab. n farm. Sebastian Granica
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