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Ocena rozprawy doktorskiej mgr farm Lidii Czernickiej pt.
”Zastosowanie nowoczesnych metod ekstrakcyjnych i rozdzielczych w poszukiwaniu aktywnych
farmakologicznie metabolitów wtórnych w wyciągach z kłączy imbiru i kurkumy”.

Wprowadzenie
Rozprawa doktorska Pani mgr farm. Lidii Czernickiej pt. ”Zastosowanie nowoczesnych metod
ekstrakcyjnych i rozdzielczych w poszukiwaniu aktywnych farmakologicznie metabolitów wtórnych w
wyciągach z kłączy imbiru i kurkumy” została wykonana w Katedrze Farmakognozji, na Wydziale
Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem Pani dr hab. n. farm.
Wirginii Kukuły-Koch, profesora uczelni. Praca liczy 136 stron i jest zbiorem oryginalnych,
recenzowanych 5 publikacji naukowych i 1 rozdziału w książce, które są poprzedzone wstępem.
Cztery publikacje naukowe mają przypisany tzw. „współczynnik wpływu” („Impact Factor”, IF) a
sumaryczny IF publikacji wynosi 14,069. Suma punktów wg listy opublikowanej przez MNiSW wynosi
334. W publikacji nr 4 jest trzech współautorów, w publikacji nr 6 dwóch, a w pozostałych
publikacjach jest większa liczba współautorów.
Wstęp w rozprawie został podzielony na dwie części. Część pierwsza obejmuje omówienie
bioaktywnych związków zawartych w wybranych roślinach z rodziny Zingiberaceae (imbiru i kurkumy)
jak również właściwości farmakologicznych obu roślin. Ta część jest zakończona przez spis jasno
sformułowanych celów pracy. Cele są uporządkowane w sposób logiczny a ich pełna realizacja jest
odzwierciedlona przez cykl publikacji naukowych, zawarty w niniejszej rozprawie. W drugiej części
wstępu, Autorka omawia techniki ekstrakcyjne i separacyjne oraz metody analityczne którymi
posługiwała się w trakcie realizowania swojej pracy badawczej. Rozdział ten możemy traktować jako
zbiorczą, kompletną charakterystykę wszystkich istotnych technik i metod użytych przez Doktorantkę
w czasie wykonywania prac, zwłaszcza że wszystkie metodyki zostały szczegółowo opisane w tekście
prac wchodzących w skład rozprawy.
Publikacje oryginalne zawarte w przedstawionym cyklu są monotematyczne i koncentrują się
na wybranych związkach bioaktywnych zawartych w kłączach kurkumy Curcuma longa oraz imbiru
Zingiber officinale.
Zastosowanie wymienionych roślin w żywieniu człowieka i w celach farmaceutycznych jest
znane od tysiącleci, zaś bioaktywne składniki w nich zawarte zostały dość dokładnie zbadane w ciągu
ostatnich dziesięcioleci. Doktorantka jednak z powodzeniem poruszyła w swojej pracy nowe,
niezbadane dotąd aspekty naukowe dotyczące tych roślin. Wnikliwa lektura prac załączonych do
oceny wskazuje na rozwinięcie dwóch zasadniczych wątków naukowych w rozprawie.
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Pierwszy wątek to zastosowanie szybkich, skriningowych metod bioautograficznych,
wykorzystujących różne metody rozdziału składników, prowadzące do zidentyfikowania frakcji
aktywnych. Rozszerzeniem powyższej nowatorskiej metody jest z użycie przystawki Camag TLC/MS
do identyfikacji struktury chemicznej związków.
Drugi wątek to zaproponowanie nowych metod postępowania z surowcem roślinnym,
prowadzących do celowego i bardziej ekonomicznego, w porównaniu z istniejącymi metodami,
wyodrębniania wybranych, intersujących nas związków bioaktywnych. Doktorantka zastosowała
kanoniczne jak i najnowocześniejsze metody ekstrakcji z surowca (takie jak hydrodestylacja,
maceracja i wytrząsanie, ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, przyśpieszona ekstrakcja
rozpuszczalnikiem i ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych). Nowością naukową w przedstawionej
rozprawie doktorskiej jest zaproponowanie zoptymalizowanych procedur izolowania wybranych
związków bioaktywnych różnymi metodami chromatografii preparatywnej, z dominującym udziałem
przeciwprądowej chromatografii hydrostatycznej (CPC). Zaproponowane postępowanie
charakteryzuje się korzyściami płynącymi z oszczędności czasu, odczynników i innych materiałów w
procesie pozyskiwania wysoce oczyszczonych substancji biologicznie aktywnych, dzięki znaczącemu
uproszczeniu procedur.
Należy zadać istotne pytanie, dlaczego w dyscyplinie naukowej, w której mieści się niniejsza
rozprawa doktorska, jest jeszcze miejsce na dopracowywania jakichkolwiek metod rozdzielczych oraz
doprecyzowanie warunków preparatyki. W moim odczuciu powrót do rośliny jako źródła związków
bioaktywnych będzie następował stale, co pewien czas, niezależnie od nowoczesnej syntezy
chemicznej i biotechnologicznej produkcji metabolitów, a uzasadnienie przedstawiam poniżej. Jest to
jednocześnie uzasadnienie wysokiej wartości prac naukowych przedstawionych mi do oceny.
Dane literaturowe wskazują, że przeważający procent terapii na świecie przebiega z
wykorzystaniem pełnych ekstraktów roślinnych. Dane przedstawione w niniejszej rozprawie
doktorskiej oraz moja wnikliwa analiza baz danych przynoszą dowody, że w przypadku wybranych
schorzeń, jeden lub kilka związków w pełnym ekstrakcie może odpowiadać za większą część
biologicznej aktywności całego ekstraktu. Tak więc wyizolowanie (czyli de facto zwiększenie
koncentracji) składników bioaktywnych podnosi efektywność działania preparatu, obniżając zapewne
nasilenie skutków ubocznych z uwagi na pozbycie się ubocznych składników.
Jak wiadomo, ekstrakty mogą być mieszaniną kilkudziesięciu lub nawet kilkuset związków
chemicznych, tak więc pełna identyfikacja niszowych związków aktywnych jest bardzo trudna, o ile w
ogóle możliwa. Wykorzystanie w pełni potencjału, jaki mogą wykazywać indywidualne związki
bioaktywne zawarte w tego typu złożonych ekstraktach roślinnych, jest możliwe po wyodrębnieniu i
przeanalizowaniu aktywnej struktury chemicznej. Tak się dzieje od lat- ta droga jest nam doskonale
znana: surowiec (ekstrakt)-izolowanie bioaktywnych składników- badanie aktywności- próba
wytworzenia preparatu o wystarczająco wysokiej, wystandaryzowanej zawartości składnika lub grupy
składników. Jeśli możliwe- synteza chemiczna składnika na podstawie określonej struktury. Co jest
jednak nowością w świetle ocenianej rozprawy doktorskiej? Otóż świat nauki podlega ciągłemu
rozwojowi i zmianie ulegają pewne fundamentalne warunki w których nauka i naukowcy funkcjonują,
w tym instrumentarium do dyspozycji. Te zmiany następujące w świecie nauki są więc uzasadnieniem
prac podjętych przez Panią mgr Lidię Czernicką. Trzy fundamentalne czynniki na które chciałbym
zwrócić w tym świetle uwagę to:
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1. podniesienie jakości analiz wykonywanych do tej pory za pomocą znanych już nam technik
separacji i detekcji związków (rozdzielczość, sprawność, limit detekcji i kwantyfikacji);
2. wprowadzenie do użycia nowych, nieznanych szerzej do tej pory metod separacji i detekcji
związków;
3. rozpowszechnienie modeli badawczych (pojawiają się nowe modele jak również koszt
znanych modeli ulega obniżeniu, przez co jest możliwe poszerzenie wiedzy o od dawna znanych
związkach o nowe obszary).
W związku z powyższym, surowce przemysłu farmaceutycznego, w tym kłącza imbiru oraz
kurkumy, stale powinny podlegać badaniom podobnym do tych przedstawionych w niniejszej
rozprawie doktorskiej. Dzięki takim pracom naukowym możliwe jest:
1. zweryfikowanie wyników opublikowanych w przeszłości;
2. identyfikowanie składników niszowych, których wyodrębnienie z surowca i identyfikacja
do tej pory była niemożliwa, bardzo trudna, lub też bardzo kosztowna;
3. efektywna koncentracja tychże związków w preparacie, który będzie wykazywał
spodziewany efekt terapeutyczny, co nastąpi dzięki wykorzystaniu nowych technik.
W związku z powyższym, niniejsza rozprawa doktorska odpowiada na potrzebę wnikliwszego
niż dotychczas zbadania bioaktywnych składników zawartych w kłączu imbiru i kłączu kurkumy.

Omówienie publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej
Publikacja I: Czernicka L. Grzegorczyk A., Marzec Z., Antosiewicz B., Malm A., Kukuła-Koch
W., Antimicrobial potential of single metabolites of Curcuma longa assessed in the total extract by
thin-layer chromatography-based bioautography and image analysis. International Journal of
Molecular Sciences 2019, 20(4), 898, 1-12.
Publikacja I dotyczy opracowania warunków do przeprowadzenia skriningowej metody
bioautograficznej łączącej chromatografię cienkowarstwową (TLC) z testem biologicznym. Celem jest
potwierdzenie aktywności związków zawartych w kłączu kurkumy, bez konieczności izolowania
tychże związków z ekstraktu. W publikacji Pani mgr Lidia Czernicka użyła wraz ze współautorami
autorskiej, zoptymalizowanej metody bioautograficznej z użyciem chromatografii cienkowarstwowej
w celu rozdziału polarnych i niepolarnych pochodnych kurkuminy. Identyfikacja struktur została
wykonana z użyciem przystawki Camag TLC/MS z detekcja masową (TLC-LC-ESI-TOF-MS). Uważam, że
pierwszą nowością naukową w pracy jest zastosowanie wspomnianej metody bioautograficznej TLC
wraz z identyfikacją związków za pomocą detektora masowego. Następnie, po wstępnej optymalizacji
rozdziałów chromatograficznych, Pani mgr w kolejnym etapie wykonała rozdziały składników
ekstraktu surowego z użyciem przeciwprądowej chromatografii hydrostatycznej (CPC) w celu
wyodrębnienia w skali preparatywnej związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Technika CPC
pozwoliła na wyizolowanie bisdemetoksykurkuminy, demetoksykurkuminy i kurkuminy co
potwierdzono analizą LC-MS. Ten sposób postępowania prowadzi do celowego i bardzo
ekonomicznego (pod względem zużycia czasu i materiałów) wyodrębniania związków bioaktywnych o
dowolnej aktywności, która może nas interesować. W przypadku pracy nr 1, metoda LC-ESI-Q-TOF3

MS pozwoliła na identyfikację kurkuminy, jej sześciu pochodnych jak również turmeronu. Jednak
opracowana metoda może być zastosowana do izolowania innych związków, również z innych
surowców, po odpowiedniej adaptacji. Dlatego też należy podkreślić nowatorstwo przedstawionej
metody preparatywnej.
Nowością naukową pracy jest również zastosowanie ekstraktów wytworzonych w wyżej
opisany sposób, z użyciem metanolu i eteru dietylowego z kłącza kurkumy, do oceny
przeciwdrobnoustrojowego działania w stosunku do Gram- dodatnich drobnoustrojów. Autorzy
wykazali również właściwości przeciwbakteryjne pojedynczych związków: bisdemetoksykurkuminy
wobec wybranych szczepów S. aureus i B. cereus, demetoksykurkuminy i kurkuminy wobec szczepu
B. cereus, turmeronu wobec szczepu B. cereus (ogółem naukowcy badali 6 szczepów).
Zaproponowana metoda jest w moim odczuciu konkurencyjna dla metody mikrorozcieńczeń. Należy
podkreślić, ze zbadanie wspomnianej aktywności względem drobnoustrojów nie wiązało się z
koniecznością kłopotliwego wyodrębniania pojedynczych związków. Autorzy pracy wskazują na
niewielką liczbę prac naukowych w których przeprowadzono podobne procedury badawcze tak więc
powstanie omawianej pracy jest bardzo uzasadnione.
Publikacja II: Czernicka L., Ludwiczuk A., Rój E., Marzec Z., Jarząb A., Kukuła-Koch W.
Acetylcholinesterase inhibitors among Zingiber officinale terpenes- extraction conditions and thin
layer chromatography-based bioautography studies. Molecules 2020, 25, 1643.
W publikacji nr II Pani mgr Lidia Czernicka i współautorzy porównali tradycyjne i nowoczesne
metody ekstrakcyjne, tym razem z zamierzeniem wyizolowania inhibitorów acetylocholinoesterazy z
kłącza imbiru. Porównano metody ekstrakcyjne: hydrodestylację, macerację i wytrząsanie, ekstrakcję
wspomaganą ultradźwiękami, przyśpieszoną ekstrakcję rozpuszczalnikiem i ekstrakcję w warunkach
nadkrytycznych.
W mojej ocenie, nowością naukową w tej pracy jest zaproponowanie autorskiej,
przesiewowej techniki badania hamowania aktywności acetylocholinoesterazy metodą bioautografii
TLC wraz z testem enzymatycznym i zaadoptowanie do tego celu metody stosowanej do tej pory w
innej analizie (mianowicie bioautografii TLC-DPPH). Identyfikacja struktur została wykonana za
pomocą techniki TLC z użyciem przystawki Camag TLC/MS z detekcja masową (TLC-LC-ESI-TOF-MS).
Doktorantka wraz ze współautorami zidentyfikowała tą metodą 3 najaktywniejsze inhibitory
acetylocholinoesterazy: ar-kurkumen, alfa-seskwifelandren i alfa-zingiberen. Następnie, bazując na
powyższych wynikach, Pani mgr zaproponowała optymalne warunki ekstrakcji w warunkach
nadkrytycznych (SFE) w celu uzyskania najwyższych stężeń powyższych inhibitorów
acetylocholinoesterazy w powstałych ekstraktach.

Publikacja III: Kukuła-Koch W., Grabarska A., Łuszczki J., Czernicka L., Nowosadzka E.,
Gumbarewicz E., Jarząb A., Audo G., Upadhyay S. Głowniak K., Stepulak A. Superior anticancer
activity is demonstrated by total extract of Curcuma longa L. as opposed to individual
curcuminoids separated by centrifugal partition chromatography. Phytotherapy Research 2018,
32(5), 933-942.
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Praca nr III przedstawia metodykę izolowania bioaktywnych związków z kłącza kurkumy oraz
badania przeciwnowotworowej aktywności wyizolowanych kurkuminoidów.
W pracy Pani mgr Lidia Czernicka opracowała wraz ze współautorami zindywidualizowaną
metodę ekstrakcji/izolowania pojedynczych kurkuminoidów z całkowitego ekstraktu z kłącza
kurkumy za pomocą przyśpieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (ASE) i metodą odśrodkowej
chromatografii podziałowej (CPC). Osiągnięciem naukowym w pracy jest dopracowanie izolowania w
ten sposób kurkuminy, demetoksykurkuminy i bisdemetoksykurkuminy (do uzyskania każdego
związku o czystości co najmniej 95%) z całkowitego ekstraktu z kurkumy, w sposób umożliwiający
oszczędne gospodarowanie czasem i materiałami laboratoryjnymi. Zaproponowana metoda rozdziału
wyżej wymienionych, tak zbliżonych do siebie strukturalnie związków, jest doskonałą alternatywą dla
innych metod separacji w skali preparatywnej i jest nowością o ogromnym znaczeniu dla przemysłu
farmaceutycznego. W momencie opublikowania pracy III, według mojej wiedzy opartej na wywiadzie
wykonanym w literaturowych bazach danych, była to pierwsza praca naukowa prezentująca warunki
rozdziału tych pochodnych kwasu ferulowego za pomocą odśrodkowej chromatografii podziałowej.
Zaowocowało to znaczącym skróceniem czasu procesu oraz obniżeniem zapotrzebowania na
rozpuszczalniki ekstrakcyjne. Pani mgr Lidia Czernicka wraz ze współautorami pracy zaproponowała
zarówno efektywne parametry przebiegu procesu CPC (w tym kombinację elucji z wyrzutem) jak i
doboru rozpuszczalników do prowadzenia procesu. Co ważne, Autorzy opracowali metodę w ten
sposób, aby była efektywna bez konieczności zastosowania trybu korekty pH w strefach podziału.
Do identyfikacji związków bioaktywnych Pani mgr Lidia Czernicka wraz ze współpracownikami
użyła metody LC-ESI-Q-TOF-MS i MS/MS i potwierdziła tożsamość wyizolowanych związków przy
użyciu czasów retencji, doniesień literaturowych, odczytów z detektorów UV oraz za pomocą widm
masowych o wysokiej rozdzielczości.
Autorzy potwierdzili działanie przeciwnowotworowe pełnego ekstraktu z kurkumy jak i trzech
wyizolowanych związków z użyciem szeregu nowotworowych linii komórkowych. Mimo, że działanie
przeciwnowotworowe jest w moim odczuciu nieco na drugim planie w przedstawionej publikacji i
ustępuje pierwsze miejsce tematyce efektywnego izolowania związków bioaktywnych, należy
podkreślić również ten rozdział w omawianej publikacji. Należy to uczynić zwłaszcza, że Autorzy
przeprowadzili analizę izobolograficzną w celu oszacowania, jaki udział w aktywności
przeciwnowotworowej na tle pełnego ekstraktu, wykazują wyizolowane, indywidualne związki
chemiczne. Ponadto, Pani mgr przeprowadziła analizy synergizmu działania pełnego ekstraktu z
kurkumy z cisplatyną w terapii nowotworu płuc. Należy podkreślić, że o ile w bazach danych jest
pewna liczba prac mówiących o przeciwnowotworowej aktywności kurkuminy jak i pełnego ekstraktu
z kurkumy, to zastosowanie innych, wysoce oczyszczonych związków bioaktywnych z kurkumy jest
utrudnione. W moim odczuciu największym osiągnięciem Autorów omawianej publikacji jest
zaproponowanie wysoce efektywnej metody preparatywnej do pozyskiwania dużych ilości związków,
które mogą być następnie użyte do badań w różnych modelach, w tym z użyciem linii komórkowych.
Dzięki takim pracom jak publikacja III, staje się możliwe przeprowadzenie badań nad interakcjami
związków (badanie synergizmu, antagonizmu, czy braku interakcji) w wielu kolejnych modelach
badawczych, w których do tej pory nie było to możliwe.
W publikacji III Pani mgr stwierdziła, że kurkumina, demetoksykurkumina i
bisdemetoksykurkumina stanowiły łącznie ok. 78% składu ekstraktu, biorąc pod uwagę całą pulę
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związków bioaktywnych. W związku z tym, Autorzy moim zdaniem błędnie założyli, że testowanie
pełnego ekstraktu przy użyciu linii komórkowych i porównanie wyników z wynikami uzyskanymi dla
każdego z 3 wyizolowanych związków, da podstawy do wyciągnięcia wniosków na temat
ewentualnych interakcji pomiędzy związkami. Pozostaje przecież jeszcze w ekstrakcie całkowitym ok.
22% pozostałych związków, co może mieć znaczenie dla uzyskanych wyników. Moim zdaniem należy
do wyników w publikacji, dotyczących interakcji podejść z ostrożnością. Jednak uważam że obrany
kierunek jest prawidłowy i zapewne Autorzy zrobią kolejny krok badawczy tym kierunku, o ile już go
nie wykonali.
Publikacja IV: Czernicka L., Kukuła-Koch W., Marzec Z. Quantitative analysis of phenolic
compounds in different types of pickled ginger. Problemy Higieny i Epidemiologii 2017, 98(3), 240244.
Czwarta publikacja jest pracą aplikacyjną, dotyczącą przetworu wytworzonego z kłączy imbiru
powstałego na drodze marynowania. Pan mgr Lidia Czernicka Opracowała wraz ze współautorami
warunki przygotowania marynaty z kłączy imbiru ze zmaksymalizowaną zawartością związków
polifenolowych z grupy gingeroli i szogaoli (optymalny skład zalewy, dodatek soli, cukru, optymalna
temperatura przetwarzania), jak również zoptymalizowane warunki ekstrakcji (skład rozpuszczalnika,
dobór metody ekstrakcji). Autorzy wykryli 6- , 8 i 10-gingerol i 6- oraz 10-szogaol w przetworze za
pomocą LC-ESI-Q-TOF-MS.

Publikacja V: Kukuła-Koch W., Koch W., Czernicka L., Głowniak K., Asakawa Y., Umeyama
A., Marzec Z., Kuzuhara T. MAO-A inhibitory potential of terpene constituents from ginger
rhizomes- a bioactivity guided fractionation. Molecules 2018, 23(6), 1301, 1-12.
Celem, jaki postawiła sobie Pani mgr Lidia Czernicka wraz ze współuautorami, realizując
omawianą pracę, było poszukiwanie nowych, niescharakteryzowanych związków o działaniu
przeciwdepresyjnym, co miało być zrealizowane poprzez oznaczenie zdolności wyizolowanych
związków do hamowania aktywności oksydazy monoaminowej-A (MAO-A) w warunkach in vitro.
Pani mgr w omawianej pracy słusznie Zauważyła, że nieliczne doniesienia, które potwierdziły
hamowanie aktywności oksydazy monoaminowej-A, wykorzystywały pełne ekstrakty z kłącza imbiru.
W związku z powyższym stwierdzeniem, Autorzy słusznie podjęli ten temat badawczy i jako pierwsi
zaproponowali proces frakcjonowania i oczyszczania ekstraktu z kłącza imbiru. W pierwszym etapie
prac wytworzyli ekstrakt n-heksanowy, przeprowadzili szereg rozdziałów kilkoma metodami
preparatywnej chromatografii cieczowej, z fazą normalną i odwróconą. Następnie dopracowali skład
finalnej fazy stacjonarnej zoptymalizowanej pod kątem izolowanych związków- żelu krzemionkowego
z azotanem srebra. Przeprowadzili rozdziały w trybie półpreparatywnej chromatografii
wysokociśnieniowej HPLC po zoptymalizowaniu warunków rozdziałów. W efekcie, Pani mgr wraz ze
współpracownikami wyizolowała z kłącza imbiru szereg związków terpenowych (1,8-cineol, alfacitronellal, geraniol, beta-seskwifelandren, gamma-terpinen, octan geranylu, octan izobornylu,
terpinen-4-ol, (E,E)—alfa-farnezen i alfa-zingiberen). W szczególności, Autorzy wskazali w swojej
pracy, ze frakcja lipofilowa wyodrębniona z kłącza imbiru wykazuje umiarkowaną zdolność do
hamowania aktywności oksydazy monoaminowej-A. Należy ponadto podkreślić, że Autorzy
przeprowadzali omawiane analizy hamowania aktywności enzymu z wykorzystaniem luminescencji.
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Użycie tej metody analitycznej, chciałbym podkreślić, jest niewątpliwym oryginalnym osiągnięciem w
omawianej publikacji. W momencie ukazania się pracy nr 5, była ona pierwszą publikacją, która
dotyczyła zdolności do hamowania aktywności oksydazy monoaminowej-A przez związki
wyizolowane z kłącza imbiru. W moim odczuciu jest to znacząca nowość osiągnięta w wyniku
realizacji prac zaplanowanych i zrealizowanych w publikacji oznaczonej numerem V.
Publikacja VI: Kukuła-Koch W., Czernicka L. Gingerols and shogaols from food. Handbook of
dietary phytochemicals. Ed. Jianbo Xiao, Satyajit D. sarker, Yoshinori Asakawa, Singapore 2020,
Springer, 1-31.
Publikacja oznaczona w cyklu nr VI jest rozdziałem w książce. Pani mgr Lidia Czernicka wraz z
Promotorką opisała w sposób szczegółowy i wyczerpujący szereg korzystnych działań związków
należących do grupy gingeroli i shoagoli: działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybicze,
przeciwrobacze, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwkoagulacyjne (fibrynolityczne),
przeciwbólowe, immunostymulujące, przeciwgorączkowe. Autorki przedstawiły szczegółowe
informacje na temat właściwości farmakologicznych, stosowania w żywności oraz toksyczności
preparatów z kłącza imbiru jak również indywidualnych związków.
W bardzo szeroki sposób omówiono zakres możliwości zastosowania ekstraktów z kłącza
imbiru we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych, chorób centralnego układu nerwowego,
chorób układu pokarmowego czy chorób układu krążenia. Ponadto, poruszono zagadnienie wpływu
rośliny na masę ciała, gospodarkę lipidami i cukrami oraz poziom parametrów biochemicznych w
organizmie (w tym na funkcjonowanie kluczowych organów, takich jak wątroba). Aspekt
przeciwutleniającego działania kłącza imbiru oraz przetworów z kłącza został opracowany poprzez
charakterystykę wpływu ekstraktu z rośliny na aktywność tzw. „enzymów przeciwutleniających”
(katalazy, SOD, peroksydazy glutationu).
W pracy wydzielono rozdziały zawierające szerokie i szczegółowe opisy badań z użyciem
modeli zwierzęcych oraz z udziałem pacjentów (badania biodostępności i metabolizmu związków).
Taki podział treści pracy jest moim zdaniem uzasadniony.
Praca jest zakończona rozdziałem w którym wyszczególniono szereg patentów dotyczących
kłącza imbiru, świadczącym o wykonaniu bardzo szczegółowej kwerendy w bazach danych.
Moim zdaniem publikacja nr VI powinna otwierać cykl przedstawiony do oceny jako
teoretyczny wstęp prezentujący polifenolowe metabolity wtórne, należące do grupy gingeroli i
szogaoli. Ponadto, żeby pozostać konsekwentnym, należałoby analogiczną, wstępną pracę poświęcić
również składnikom bioaktywnym zawartym w kłączu kurkumy. Jednak należy stwierdzić, że brak
wspomnianej pracy na temat kurkumy nie obniża wysokiej oceny niniejszej rozprawy doktorskiej. W
każdej z oryginalnych prac naukowych, przedstawionej do oceny, znaleźć możemy wstęp teoretyczny
dający szeroki pogląd na stan wiedzy.
Pani Lidia Czernicka, jak wynika z deklaracji zamieszczonej w oryginalnych tekstach
artykułów, uczestniczyła we wszystkich kluczowych etapach mających znaczenie w tworzeniu prac
wchodzących w skład niniejszej rozprawy doktorskiej: stworzeniu koncepcji pracy i planu
eksperymentu, metodologii badań, wykonaniu analiz, analizie wyników, pisaniu manuskryptu.
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Inne osiągnięcia naukowo-badawcze
Pani mgr Lidia Czernicka Jest autorem publikacji naukowych o sumarycznym „współczynniku
wpływu” („Impact Factor”) równym 14,069 pkt., współautorem dwóch rozdziałów w monografiach
jak również siedmiu i pięciu streszczeń zjazdowych odpowiednio konferencji międzynarodowych i
krajowych. Uczestniczyła w realizacji dwóch projektów badawczych, w tym w jednym finansowanym
przez Narodowe Centrum Nauki.
Pani mgr Ukończyła 2 szkolenia specjalistyczne, związane z Jej profilem rozwoju naukowego.
Osiągnięcia organizacyjne i współpraca naukowa
Pani mgr Lidia Czernicka wzięła udział w programie Erasmus (w Mongolian National
University of Medical Sciences), dwukrotnie brała udział w organizacji Konferencji
Magnezologicznych, była opiekunem koła naukowego przy Zakładzie Żywności i Żywienia UM w
Lublinie.
Jest Laureatką drugiego wyróżnienia za prezentację plakatową na XXVI Ogólnopolskim
Sympozjum Bromatologicznym.

Podsumowanie
Wnikliwa analiza wstępu i wszystkich indywidualnych prac naukowych wchodzących w skład
cyklu przedstawionego do oceny przez Panią mgr Lidię Czernicką skłania do stwierdzenia, że wątki
badawcze podjęte przez Panią mgr są wartościowe i uzasadnione zarówno w aspekcie naukowym jak
i aplikacyjnym. Wszystkie przyczyny podjęcia i realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej
przedstawione przez Panią mgr we wstępie jak również w indywidualnych recenzowanych pracach
naukowych są szczegółowo wyjaśnione przez Autorkę i są dla mnie klarowne. Cele cząstkowe są
spójne a ich realizacja zapewniła kompleksowe rozwiązanie problemów podjętych przez Panią mgr.
Publikacje naukowe zawarte w rozprawie doktorskiej zawierają opis metod separacji i
identyfikacji składników bioaktywnych z kłączy imbiru i kurkumy. Pani mgr Lidia Czernicka
zastosowała w pracach nowoczesne metody preparatywne i analityczne, adekwatne do założonych
celów badań, m.in.: ekstrakcje (wspomaganą ultradźwiękami, przyśpieszoną ekstrakcję
rozpuszczalnikiem i ekstrakcję w warunkach nadkrytycznych), różne chromatografie, (również
wysokosprawną chromatografię cieczową z wieloma typami detektorów, w tym z detekcją masową i
MS/MS), skriningowe metody bioautograficzne TLC z detekcja masową (TLC-LC-ESI-TOF-MS),
wreszcie przeciwprądową chromatografię hydrostatyczną.
Omawiając wartość naukową rozprawy doktorskiej stwierdzam, że Pani mgr Lidia Czernicka
przedstawiła interesujące, nowatorskie wyniki. Moja wnikliwa analiza prac dotyczących omawianej
tematyki naukowej, zamieszczonych w bazach danych, potwierdza zawarte w rozprawie doktorskiej
stwierdzenie Autorki, że przedłożone do oceny wyniki są pionierskie nie tylko w skali naszego kraju, a
praca wnosi do wiedzy sporo nowości. Zaproponowane w niniejszej rozprawie doktorskiej techniki
preparatywne jak również pełne procedury wykonawcze rozdziału charakteryzują się zauważalnymi
zaletami (takimi jak oszczędność czasu oraz zużycia materiałów), w porównaniu z wcześniejszymi
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