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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Jana Nizińskiego zatytułowanej  

„Badanie zawartości chloranów (VII) w wybranych próbkach środowiskowych  

oraz moczu człowieka z użyciem chromatografii jonowej  

w kontekście zaburzeń zdrowotnych o złożonej etiologii” 

 

1. Przedmiot recenzji 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Przemysława Jana Nizińskiego pt.: 

„Badanie zawartości chloranów (VII) w wybranych próbkach środowiskowych oraz moczu 

człowieka z użyciem chromatografii jonowej w kontekście zaburzeń zdrowotnych o złożonej 

etiologii” ubiegającego się o stopień doktora nauk farmaceutycznych przed Radą Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Promotorem rozprawy doktorskiej 

jest dr hab. n. farm. Anna Błażewicz z Zakładu Chemii Analitycznej Katedry Chemii UM w 

Lublinie. 

 

2. Ocena wstępna 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska opiera się na czterech publikacjach, z 

których trzy zostały opublikowane, zaś jedna to praca przyjęta do druku co potwierdzono 

załączonym oświadczeniem z redakcji czasopisma Current Issues in Pharmacy and Medical 

Sciences datowanym na 1.06.2021 r. Trzy z czterech prac cyklu opublikowano w czasopismach 

znajdujących się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów Ministra 

Edukacji i Nauki w zakresie od 40 do 100 pkt, oraz współczynniku oddziaływania (ang.: impact 

factor) w zakresie od 2,429 do 3,245. Jedną pracę opublikowano w czasopiśmie spoza wykazu 

Ministra lecz posiadającym współczynnik IF o wartości 1,900. Sumaryczny współczynnik 

oddziaływania prac tworzących cykl wynosi 7,574 przy sumarycznej punktacji 230 pkt. W 

trzech opublikowanych pracach mgr Przemysław Niziński jest pierwszym autorem, przy czym 

załączone oświadczenia dotyczące poszczególnych prac niezbicie wskazują na to, że pierwszy 

autor był w nich odpowiedzialny za opracowanie koncepcji badań i jego sumaryczny wkład w 

powstanie dzieł był dominujący. Biorąc pod uwagę powyższe fakty rozprawa doktorska spełnia 
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kryterium oparcia o kilka, spójnych merytorycznie publikacji naukowych opublikowanych w 

indeksowanych, recenzowanych czasopismach.  

Publikacje stanowiące podstawę rozprawy doktorskiej autor uzupełnił o dość 

wyczerpujący opis merytoryczny, którego zadaniem było przedstawienie alfabetycznego 

wykazu skrótów i akronimów stosowanych w pracy, wprowadzenie literaturowe do 

problematyki badawczej z uwzględnieniem informacji na temat odkrycia i rozwoju badań nad 

obecnością kwasu chlorowego i chloranów (VII), ich zastosowania i źródeł w środowisku, 

właściwości fizycznych i chemicznych, remediacji ze środowiska, a przede wszystkim o ich  

wpływie na organizm człowieka i możliwego powiązania z deficytem jodu w nawiązaniu do 

czynników warunkujących symptomy autyzmu. Autor opisał także normy spożycia i regulacje 

prawne dotyczące chloranów (VII) oraz wyczerpująco przedstawił analityczny warsztat 

badawczy, który można obecnie wykorzystać w procedurach i metodykach analitycznych 

ukierunkowanych na jakościowe i ilościowe oznaczanie chloranów w próbkach analitycznych 

różnych typów. W części teoretycznej autor wykazał, że prowadzenie badań nad obecnością 

chloranów (VII) w środowisku jest tematyką ze wszech miar aktualną, ze względu na niedobór 

powszechnie dostępnych danych dotyczących obecności i poziomów chloranów (VII) w 

różnorodnych matrycach środowiskowych i produktach spożywczych, zarówno tych 

stosowanych powszechnie jak różnego typu wody mineralne jak również tych stosowanych 

przez wybrane grupy konsumentów, jak dzieci o różnym profilu wiekowym. Autor umiejętnie 

wskazał elementy nowości naukowej, które pojawiają się w poszczególnych pracach cyklu jak 

potrzeba wprowadzenia ujednoliconych regulacji prawnych o dopuszczalnym poziomie stężeń 

badanych związków w wodach do spożycia, maksymalnych zawartościach w produktach 

spożywczych różnych typów czy też możliwość uwzględnienia oznaczeń chloranów (VII) w 

rutynowych badaniach w ramach Zintegrowanego Państwowego Monitoringu Środowiska 

Przyrodniczego. Pomimo tego, że opis merytoryczny sam w sobie nie stanowi osiągnięcia 

naukowego podlegającego ocenie pod względem możliwości uzyskania stopnia doktora nie 

można pominąć faktu, że powinien poprawnie bilansować reakcje chemiczne przedstawiające 

proces autodysocjacji kwasu chlorowego (VII) (str. 19, równanie 1) oraz reakcji redukcji przy 

udziale jonu chloranowego (VII) (str. 10, równanie 2). W obu przypadkach nie zachowano 

zgodności bilansu masy substratów i produktów.  

3. Cel pracy 

Po wprowadzeniu czytelników w problematykę rozprawy doktorskiej mgr Przemysław 

Niziński precyzyjnie sformułował cel główny rozprawy, którym było oznaczenie zawartości 

chloranów (VII) w wybranych próbkach środowiskowych, próbkach żywności oraz moczu osób 

cierpiących na zaburzenia autystyczne. Jako dodatkowy cel pracy przedstawiono oszacowania 

ryzyka zdrowotnego spowodowanego ekspozycją na chlorany (VII) w wodzie pitnej i żywności 

oraz ustalenie potencjalnych związków pomiędzy oznaczonymi stężeniami ClO4
- w moczu, a 

występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stosując metodykę analogiczną do metodyki 

zarządzania projektami cele główny i poboczny zamierzano zrealizować poprzez szereg 

szczegółowych celów badawczych jakimi było pobieranie próbek różnych matryc, 
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przygotowanie próbek do analizy, wykonanie oznaczeń końcowych w oparciu o zwalidowaną 

metodę chromatografii jonowej z zastosowaniem etapu przygotowania próbek za pomocą 

metody SPE lub bez niej, oszacowanie ryzyka toksykologicznego związanego ze spożyciem 

wody i produktów spożywczych zawierających chlorany (VII), wykazanie zagrożeń 

środowiskowych wynikających z obecności badanych związków w ekosystemie wodnym, 

wykonanie analizy danych empirycznych z zastosowaniem odpowiednio dobranych narzędzi 

statystycznych jak również przeprowadzenie szerokiej dyskusji z wynikami dostępnymi w 

literaturze naukowej z uwzględnieniem wszystkich, przytoczonych wyżej aspektów.   

 

4. Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

Rozprawę doktorską mgr Nizińskiego tworzą 4 spójne tematycznie publikacje. Pierwsza 

praca rozprawy to  bardzo obszerna publikacja przeglądowa, która zawiera uporządkowane 

wiadomości dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych chloranów (VII), ich 

występowania w środowisku, instrumentalnych metod oznaczania jakościowego i 

ilościowego, sposobów remediacji oraz aktualnych norm spożycia i obecnego stanu wiedzy 

dotyczącego ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Należy podkreślić, że w trakcie 

przygotowania pracy przeglądowej opartej na blisko 150 publikacjach naukowych 

zastosowano metodykę tworzenia przeglądów systematycznych i metaanaliz PRISMA. Lektura 

pracy dowodzi, że autor dogłębnie przemyślał strukturę „review” i uwzględnił wszystkie ważne 

aspekty, które w kolejnych etapach realizacji rozprawy wykorzystał dobierając poprawną 

metodę oznaczeń analitycznych, selekcjonując zestaw próbek środowiskowych do badań 

pilotażowych jak również próbek produktów spożywczych, a to finalnie pozwoliło mu płynnie 

nawiązać do analizy ryzyka zdrowotnego związanego z ewentualnie nadmiernym spożyciem 

chloranów (VII) oraz potencjalnych związków z występowaniem objawów zburzeń 

neurologicznych.   

Kolejna publikacja cyklu prac rozprawy doktorskiej mgr Nizińskiego dotyczyła 

oznaczania chloranów (VII) w próbkach wodnych różnego pochodzenia. Bazując na danych 

literaturowych, które wskazują na wysokie stężenie chloranów (VII) w próbkach wód pitnych, 

rzecznych, powierzchniowych i gruntowych z różnych rejonów świata badaniom poddano 

próbki wód butelkowanych, wód wodociągowych i rzecznych z terenu Polski. Publikacja 

przedstawia wyniki o wysokiej wartości nowości naukowej gdyż dotychczas w dostępnej 

literaturze pochodzenia krajowego nie przedstawiano analogicznych wyników oznaczeń. 

Dodatkowym celem pracy było przedstawienie wyników walidacji metody oznaczania 

chloranów (VII) za pomocą techniki chromatografii jonowej z detektorem 

konduktometrycznym. Wyniki, które przedstawiono w pracy wskazują, że spożycie wody 

butelkowanej i wodociągowej nie generuje w chwili obecnej wysokiego narażenia 

toksykologicznego konsumentów, ze względu na fakt, że w żadnej próbce nie stwierdzono 

występowania chloranów (VII) na poziomie stężenia wyższym niż granica oznaczalności 

metody (0,43 ug/L).  W tym miejscu należy wskazać na pewną nieścisłość merytoryczną, która 

przejawia się tym, że realizację badań próbek wód butelkowanych i wodociągowych 
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uzasadniano faktem doniesień o wysokim stężeniu chloranów (VII) w tego typ próbkach w 

dostępnej literaturze. Po porównaniu wyników uzyskanych w badaniach z literaturowymi 

podkreślono jednak, że w większości przypadków są one zgodne. W opinii recenzenta 

przedstawianie informacji w ten sposób może wprowadzać pewne wątpliwości i 

przypuszczalnie wysokie stężenie chloranów (VII) oznaczano w innych badaniach w wodnych 

próbkach środowiskowych pobieranych w szczególnych lokalizacjach, np. takich, w których 

znajdują się pokłady minerałów, którym towarzyszą chlorany (VII). Wydaje się też, że bardziej 

krytycznego komentarza należałoby się także spodziewać w uzasadnieniu potrzeby 

rozpoczęcia monitoringu środowiska w kierunku oznaczania ClO4
- ze względu na fakt wykrycia 

tej grupy związków w niektórych próbkach środowiskowych. W opinii recenzenta współczesne 

metody chemii analitycznej pozwalają wykryć i często oznaczyć bardzo szeroką grupę 

ksenobiotyków a uwzględnienie ich wszystkich na podstawie pojedynczych, pozytywnych 

oznaczeń w standardowych procedurach monitoringu wydaje się być mało realne. Techniki 

badawcze zastosowane w pracy nie budzą zastrzeżeń, aczkolwiek korzystając z okazji 

prowadzenia dyskusji z autorem oczekiwałbym odpowiedzi na pytanie dotyczące zaskakująco 

niskich, w porównaniu z innymi konfiguracjami techniki chromatografii jonowej z czułymi 

detektorami, wartości granic wykrywalności i oznaczalności, której wynoszą odpowiednio 0,43 

ug/L i 1,42 ug/L. Wydawać by się mogło, że zastosowanie detekcji masowej powinno pozwalać 

na uzyskanie niższych wartości granicy wykrywalności w porównaniu z detekcją 

konduktometryczną. Czym autorzy wyjaśniają fakt, że w podobnej konfiguracji w badaniach z 

użyciem techniki IC-CD uzyskano wartość granicy wykrywalności na poziomie 2 ug/L 

[Publikacja 18 z listy literatury]? Wątpliwość ta wydaje się być zasadna tym bardziej, że w 

kolejnej pracy cyklu autorzy również prezentują wyniki walidacji metody IC-CD wskazując w 

tamtym przypadku, że wartość granicy oznaczalności wynosi już 0,15 ug/L bez radykalnej 

zmiany konfiguracji aparatury.  

Nieco inny cel badań mgr Niziński zrealizował w kolejnej pracy cyklu, która dotyczyła 

problemu zanieczyszczenia chloranami (VII) różnego rodzaju mlek modyfikowanych. Autorzy 

umiejętnie wskazali, że w okresie intensywnego rozwoju systemu nerwowego dzieci 

nadmierne spożycie chloranów (VII) może zaburzać czynności symportera sodowo-jodowego 

co prowadzi do zaburzenia stężenia jodu w organizmie a w połączeniu zaburzeniami w 

funkcjonalności gruczołu tarczowego może skutkować zaburzeniami neurorozwojowymi i 

nieodwracalnymi zmianami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Podobnie jak to 

miało miejsce w poprzednim przypadku jednym z celów pracy było wykazanie przydatności 

metody badawczej opartej na chromatografii jonowej wraz z przygotowaniem próbek do 

badań za pomocą techniki SPE. Wstęp literaturowy, cele pracy i opis zastosowanych 

materiałów i metod przedstawiono bardzo precyzyjnie. Oprócz postawionego wcześniej 

pytania o bardzo niską granicę wykrywalności lektura publikacji nie nasuwa większych 

wątpliwości związanych z zastosowanych warsztatem i sugeruje bardzo logiczny wywód 

naukowy. Jedyna wątpliwość, która powinna być nieco bardziej precyzyjnie wyjaśniona 

dotyczy decyzji o wyznaczaniu wartości średniej geometrycznej dla poszczególnych kategorii 

próbek. W analizach statystycznych średnią geometryczną wyznacza się wtedy gdy zmienne 
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charakteryzuje rozkład logarytmicznie normalny zaś same wartości cechy zmieniają się w 

przybliżeniu w postępie geometrycznym. Ponieważ nie badano charakteru rozkładu cech, w 

opinii recenzenta wystarczające byłoby wyznaczenie wartości średniej arytmetycznej i 

mediany, oraz porównanie i dyskusja tych dwóch statystycznych parametrów opisowych. 

Sugestia taka znajduje swe uzasadnienie także w wyborze przez autorów testu U Manna-

Whitneya do testowania różnic. W związku z tym uprzejmie proszę o wyjaśnienie przyczyn 

oparcia analizy statystycznej o wartości średniej geometrycznej w miejsce innych, możliwych 

do wyznaczenia parametrów statystycznych.   

W ostatniej pracy cyklu zaprojektowano i wykonano badania populacyjne, w których 

celem było oznaczenie zawartości chloranów (VII) i jodu w moczu dzieci ze zdiagnozowanym 

ASD i porównanie tych wyników do grupy zdrowych ochotników. Protokół badania 

zaprojektowano poprawnie choć analiza danych dotyczących liczności poszczególnych osób 

należących do grupy kontrolnej i do grupy badanej wskazuje, że badania te miały charakter 

pilotażowy i mogą być podstawą do wnioskowania o uzyskanie wsparcia finansowego na 

realizację badań w wariancie obejmującym współpracę z większą ilością ośrodków 

medycznych i pozyskanie większej ilości kandydatów. Podobnie jak to miało miejsce w 

przypadku poprzednich prac wątpliwość może budzić zakres stężeń chloranów (VII) w moczu 

grupy ASD, który mieścił się w granicy od 0,035 ug/L do 10,2 ug/L. Jeżeli w badaniu oznaczano 

stężenie na poziomie 0,035 ug/L ile wynosiła granica wykrywalności i oznaczalności metody? 

Jak autorzy tłumaczą uzyskanie granicy wykrywalności na poziomie o rząd wielkości mniejszym 

niż w przypadku metodyki analitycznej zwalidowanej na potrzeby oznaczania próbek mlek 

modyfikowanych i próbek wodnych, gdzie, szczególnie w przypadku tych ostatnich nie 

wymaga się stosowania wyrafinowanych technik przygotowania próbek, które mogą 

skutkować wzrostem wartości niepewności pomiarowej. O pilotażowym charakterze badania, 

które powinno być rozbudowane o innych chorych z ASD może świadczyć wniosek o 

występowaniu statystycznie istotnych różnic w oznaczonych wartościach stężenia chloranów 

(VII) w moczu osób chorych i zdrowych (w przypadku tych pierwszych oznacza się wyższy 

poziom stężeń), oraz odwrotną sytuację w przypadku oznaczenia poziomu jodu (w przypadku 

tych pierwszych oznacza się wartość niższą). Wydaje się, że występowanie odwrotnie 

proporcjonalnej zależności powinno znaleźć wyraz w zależności istotnej statystycznie, tym 

bardziej, że jak wykazano w piśmiennictwie podwyższona ekspozycja na chlorany (VII) skutkuje 

zaburzeniem funkcjonowania symportera sodowo-jodowego.  

5. Wnioski końcowe  

Na podstawie analizy publikacji tworzących cykl rozprawy doktorskiej mgr 

Przemysława Jana Nizińskiego oraz ich wartości naukowej z całą pewnością można stwierdzić, 

że zarówno cel główny jak i cel poboczny rozprawy został w pełni zrealizowany. W badaniach 

wykonano oznaczenie chloranów (VII) w próbkach środowiskowych, wybranych produktach 

spożywczych (woda butelkowana, mleko modyfikowane) jak również oceniono ryzyko 

zdrowotne spowodowane ekspozycja na chlorany (VII) z uwzględnieniem aktualnego stanu 
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prawnego, który, jak wykazano w dyskusji wymaga doprecyzowania, zarówno w Polsce jak i w 

aspekcie międzynarodowym w obszarze regulacji związanych z dopuszczeniem produktów 

spożywczych do obrotu i spożycia jak również w obszarze monitoringu środowiskowego. 

Realizację celów głównego i dodatkowego wykonano prezentując wyniki precyzyjnej realizacji 

szczegółowych celów badawczych. Układ rozprawy, wnikliwa dyskusja naukowa, wysoka 

dbałość o jakość warsztatu analitycznego dowodzi, że mgr Niziński biegle opanował 

metodologie prowadzenia badań naukowych a prezentacja wyników w formie publikacji lub 

manuskryptów przyjętych do druku niezbicie dowodzi, że umiejętnie potrafi zaprezentować 

wyniki badań szerszemu gronu odbiorców. Bardzo wysoko oceniam podjęcie próby wykonania 

analizy uwzgledniającej porównanie wybranych parametrów w grupie osób z zaburzeniami 

ASD i grupie kontrolnej jako potencjalnie związanego z podwyższoną ekspozycją na chlorany, 

która może negatywnie wpływać na równowagę hormonalną organizmów w fazie rozwojowej 

skutkując występowaniem ryzyka zaburzeń neurologicznych. Ten fakt dowodzi, że pomimo 

aktualnie znikomego ryzyka środowiskowego chlorany (VII) należy uznać za anality, których 

monitorowanie w ramach realizacji badań naukowych jest niezbędne. W badaniach wykazano, 

że technika chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną może być efektywnie 

zastosowana zarówno w badaniach próbek o stosunkowo prostej (woda) jak i skomplikowanej 

matrycy (mleko modyfikowane, mocz). Przedstawione w recenzji aspekty o charakterze 

dyskusyjnym w żaden sposób nie obniżają wysokiego poziomu merytorycznego 

zrealizowanego cyklu badań. Podsumowując, z całym przekonaniem stwierdzam, że 

przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia wszelkie wymagania stawiane tego 

typu pracom i wnosi wiele, cennych aspektów nowości naukowej. W dalszej perspektywie 

może także być podstawą do cennego oddziaływania badań naukowych na otoczenie 

społeczne, jakim mogłoby być uregulowanie aspektów prawnych związanych z obecnością 

chloranów (VII) w środowisku i produktach spożywczych. Treść rozprawy doktorskiej 

kwalifikuje kandydata do ubiegania się o stopień doktora nauk farmaceutycznych w 

dyscyplinie nauk farmaceutycznych i dlatego wnoszę o dopuszczenie mgr Przemysława Jana 

Nizińskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

Jednocześnie, bazując na zapisach Regulaminu wyróżniania rozpraw doktorskich na 

Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wnioskuję o wyróżnienie 

rozprawy ze względu na to, że w mojej ocenie recenzowana rozprawa doktorska 

charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym, zarówno pod względem metodycznym jak 

również merytorycznym. Stawiane tezy badawcze i sposoby ich weryfikacji nie budzą 

wątpliwości i dowodzą niezbicie, że kandydat do uzyskania stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych samodzielnie potrafi zrealizować zaplanowany plan badawczy dbając o 

rzetelną dyskusję z aktualną, światową literaturą, właściwy dobór materiałów i metod, 

precyzyjną i rzetelną analizę statystyczną oraz umiejętnie formułuje wnioski i rekomendacje 

na przyszłość. W mojej opinii praca ma wyjątkowe walory poznawcze (większość 

przedstawionych wyników ma charakter pionierski), użytkowe i wdrożeniowe (wyniki mogą 

skutkować zmianą aktualnego statusu prawnego, uwzględnieniem oznaczania chloranów (VII) 

w rutynowym monitoringu środowiska przyrodniczego jak również znacznie lepszego 
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poznania przyczyn występowania autystycznych zaburzeń neurologicznych. Z uwagi na fakt, 

że osoby autystyczne zwykle są w różnym stopniu wykluczone z normalnego funkcjonowania 

w społeczeństwie zmniejszanie ryzyka występowania tej jednostki chorobowej jest ze wszech 

miar cenne. W moje ocenie potencjalne wyróżnienie rozprawy jest także uzasadnione z uwagi 

na fakt, że wyniki opublikowano już w czasopismach o bardzo wysokiej punktacji (szczególnie 

w przypadku prac za 70 i 100 pkt) i istotnej wartości  współczynnika oddziaływania naukowego. 

 

16 czerwca 2021 r.    
  
 


