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Charakterystyka  i znaczne podjętej problematyki badawczej 
 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska Pani mgr inż. Marceliny 

Strzępek-Gomółki dotyczy bardzo istotnego zagadnienia z punktu widzenia 

badań farmaceutycznych oraz chemicznych. Celem pracy doktorskiej było 

opracowanie kompleksowej metodologii analizy jakościowej oraz ilościowej 

metabolitów wtórnych pochodzących z wyciągów nadziemnych części roślin  

z rodzin astrowatych Asteraceae (Achillea millefolium oraz Achillea 

Biebersteinii). Ponadto zbadano szereg właściwości kosmetycznych 

ekstraktów i wyizolowanych metabolitów. Ocenie jednocześnie podano 

następujące właściwości kosmetyczne: m.in. ocena właściwości 

antyoksydacyjnych, przeciwprzebarwieniowych, promieniochronnych oraz na 
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ocenie bezpieczeństwa stosowania ekstraktów w wybranych preparatach 

kosmetycznych.  

Wszystkie podjęte badania przez Doktorantkę są znaczące i mają duży 

wpływ na rozwój dyscypliny, którą reprezentuje. Na szczególną uwagę 

zasługują badania dotyczące przebarwień skóry. Jest to nie tylko problem 

estetyczny ale bardzo istotny z punktu widzenia oceny stanu zdrowia skóry 

oraz oceny negatywnego wpływu promieniowania ultrafioletowego. Jak 

wiadomo melanina jest dostarczana przez melanocyty do komórek naskórka, 

gdzie następnie gromadzi się dookoła jądra komórkowego i tym samym 

poddaje ochronie nasz materiał genetyczny keratynocytów (komórki 

naskórka) przed wpływem czynników zewnętrznych a przede wszystkim 

przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Melanogeneza jest 

procesem złożonym i regulowanym przez wiele czynników. Zaburzenie 

poszczególnych etapów syntezy i transportu melaniny powoduje powstanie 

przebarwień lub odbarwień skóry. Doktorantka w swoich badaniach podjęła 

się nie tylko badania procesów obejmujących rozjaśniania  przebarwień 

skórnych ale również badania zdolności wybranych składników na proces 

hamowania procesu melanogenezy. W swoich badaniach Pani Marcelina 

przeprowadziła również testy cytotoksyczności na liniach komórkowych 

prawidłowych komórek skóry oraz została przeprowadzona ocena wpływu 

ekstraktów badanych analitów na inne linie komórkowe, co niewątpliwie 

stanowi element nowości niniejszej dysertacji. Wysnuto również wniosek, 

wynikający z przeprowadzonych badań, iż przedmiotowe ekstrakty (w tym 

metabolity wtórne) mają potencjalnie właściwości przeciwnowotworowe na 

liniach komórek czerniaka A375 oraz istotne właściwości z punktu widzenia 

działania kosmetycznego.  

Należy podkreślić, że jedną z istotniejszych kwestii w aspekcie 

chemicznym jest rzetelna interpretacja uzyskanych wyników analitycznych. 

Wymaga ona uwzględnienia możliwości oznaczania przemian badanego 

związku, wykrywanie m.in. wtórnych metabolitów oraz oceny interferencji  

i błędów tzw. fazy przedanalitycznej, ściśle związanej np. z etapem pobierania 

i przygotowania materiału roślinnego do badania. Niewątpliwie, jednym z 
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kluczowych elementów warunkujących wiarygodny wynik badania jest etap 

izolacji związków aktywnych z matrycy biologicznej. Wszystkie tego typu 

tkanki biologiczne są uważane za skomplikowaną matrycę i należą do grupy w 

której wykrywanie oraz oznaczanie analitów jest utrudnione i wymaga tzw. 

narzędzi analitycznych w postaci zróżnicowanych m.in. technik 

ekstrakcyjnych i separacyjnych.   

Podjęte badania obejmowały optymalizację i badanie wydajności 

procesu ekstrakcji z wykorzystaniem metod: wytrząsania, ekstrakcji z 

wykorzystaniem ultradźwięków, maceracji oraz przyspieszonej ekstrakcji 

rozpuszczalnikiem. Zastosowanie do analizy jakościowej i ilościowej 

chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas (HPLC-ESI-QTOF-

MS) pozwoliło na wiarogodną identyfikacje związków aktywnych w wyciągach 

glikolowych obu gatunków krwawnika - Achillea millefolium oraz Achillea 

Biebersteinii (m.in. kwasu chinowego, kwasu 3-, 4- oraz 5-kawoilochilowego, 

kwasu kawowego, kemferolu i innych). Pierwszy raz opisana w literaturze i 

podjęta przez Doktorantkę próba wykorzystania w badaniach ekstraktów 

wodno-glikolowych (woda:glikol propylenowy) testowanych w układach (1;1, 

(HG1:1), 4:1 (HG4:1), 6:1(HG6:1)  z wykorzystaniem ekstrakcji wspomaganej 

ultradźwiękami zakończyła się sukcesem i pozwoliła na większą wydajność 

procesu w porównaniu do innych układów, co niewątpliwie pozwoliło na 

kompleksowe badanie właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z 

wykorzystaniem dwóch rodników DPPH oraz ABTS i innych. Ponadto 

wykonano badanie wpływu ekstraktów na aktywność enzymu tyrozynazy z 

wykorzystaniem metodologii opartej na zastosowaniu tyrozynazy grzybowej, 

tyrozynazy mysiej, oraz badanie zawartości wydzielania melaniny przez 

komórki nowotworowe mysiego czerniaka B16F10, ocenie poddano również 

możliwość zastosowania analizowanych wyciągów w preparatach 

farmaceutycznych. 

Należy uznać, że zaprezentowane badania w pracy doktorskiej Pani 

mgr inż. Marceliny Strzępek-Gomółki są kompleksowym podejściem do 

bardzo trudnego zagadnienia, które niewątpliwie ma znaczenie dla 
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reprezentowanej dziedziny oraz szerokiego grona naukowców na całym 

świecie jak również dynamicznie rozwijającego się rynku kosmetycznego. 

 

Układ pracy i poruszane zagadnienia 

 

Podstawę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Marceliny Strzępek-

Gomółki stanowi cykl trzech spójnych tematycznie publikacji naukowych 

(praca przeglądowa oraz dwie prace eksperymentalne), które opublikowano 

w czasopismach naukowych, charakteryzujących się istotnym 

współczynnikiem oddziaływania (ang. Impact Factor) oraz należą do cennych 

czasopism z zakresu nauk farmaceutycznych i chemicznych.  Na niniejszy cykl 

składają się następujące prace: 

 

1. Marcelina Strzępek-Gomółka, Katarzyna Gaweł-Bęben, Wirginia 

Kukula-Koch, Achillea Species as Sources of Active Phytochemicals 

for Dermatological and Cosmetic Applications, Oxidative Stress 

and Skin Health, Longevity, volume 2021, rok 2021, 

https://doi.org/10.1155/2021/6643827 

2. Marcelina Strzępek-Gomółka, Katarzyna Gaweł-Bęben, Apostolis 

Angelis, Beata Antosiewicz, Zuriyadda Sakipova, Kaldanay 

Kozhanova, Kazimierz Głowniak, Wirginia Kukula-Koch, 

Identification of Mushroom and Murine Tyrosinase Inhibitors from 

Achillea biebersteinii Afan. Extract, Molecules 2021, 26(4), 964; 

https://doi.org/10.3390/molecules26040964 

3. Katarzyna Gaweł-Bęben, Marcelina Strzępek-Gomółka, Marcin 

Czop, Zuriyadda Sakipova, Kazimierz Głowniak, Wirginia Kukula-

Koch, Achillea millefolium L. and Achillea biebersteinii Afan. 

Hydroglycolic Extracts–Bioactive Ingredients for Cosmetic Use, 

Molecules, rok 2020, volum25 (15), 3368; 

https://doi.org/10.3390/molecules25153368 
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Należy również podkreślić, że wymienione wyżej czasopisma znajdują 

się w tzw. wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z łącznie 

przypisaną liczbą punktów MNiSW: 300,0. Ponadto łącznym IF: 15,4 (30.08. 

2021), co niewątpliwie świadczy o bardzo dobrym dorobku naukowym 

Doktorantki. Wszystkie załączone przez Autorkę publikacje, przedstawione w 

rozprawie doktorskiej są pracami oryginalnymi oraz zostały synterycznie 

opisane w formie 40-stronnicowego syntetycznego opisu, opatrzone 

stosownymi oświadczeniami od polskich współautorów zaświadczających 

wiodący udział Doktorantki w badaniach i opracowaniu wyników w postaci 

publikacji naukowych.  Wkład Doktorantki został oceniony na zakres od 60 do 

80% w zależności od publikacji. Doktorantka opisała w swoich oświadczeniach 

szczegółowo zakres swojego wkładu w publikacje wchodzące do cyklu 

niniejszej dysertacji. Dodano również informację, że przeprowadzone badania 

zostały częściowo sfinansowane z projektu narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej. 

Wszystkie publikacje [1-3] wchodzące do cyklu zostały już ocenione 

przez recenzentów oraz edytorów poszczególnych czasopism. Fakt, że prace 

oraz wyniki badań są opublikowane w bardzo dobrych czasopismach 

świadczy o ich wysokiej wartości oraz dużym zainteresowaniu ze strony 

naukowej.  

 W pierwszej pracy [1] Doktorantka - Pani mgr inż. Marcelina Strzępek-

Gomółka przedstawiła wnikliwy przegląd literaturowy zatytułowany Achillea 

Species as Sources of Active Phytochemicals for Dermatological and Cosmetic 

Applications, Oxidative Stress and Skin Health, który stanowi bardzo obszerny 

opis i charakterystykę właściwości leczniczych przedstawicieli różnych  

gatunków krawnika z rodzaju Achillea i związków pochodnych. Bardzo 

interesującym rozdziałem w niniejszej publikacji jest rozdział 4 zatytułowany: 

Dermatological and Cosmetic Properties obejmujący szczegółową 

charakterystykę składników kosmetycznych w oparciu o (Cosmetic ingredient 

database (CosIng) z grupy Achillea materiał ten stanowi swoiste kompendium 
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wiedzy na temat wykorzystywanych związków w obszarze kosmetologii i 

dermatologii. 

W kolejnych pracach opublikowanych w Molecules 2020 i 2021, 

Autorka zaprezentowała wyniki doświadczalne dotyczące szeregu prac 

eksperymentalnych obejmujących analizę materiałów roślinnych, ich 

przygotowanie do procesu izolacji najistotniejszych składników aktywnych 

gdzie wykorzystała szeroki wachlarz dostępnych metod ekstrakcyjnych, 

oceniła właściwości biologiczne otrzymanych wyciągów  oraz frakcji poprzez 

wartość IC50. W pracy udowodniono, że wydłużenie czasu ekstrakcji oraz 

wzrost temperatury znacząco wpływa na właściwości antyoksydacyjne. 

Najwyższe wartości IC50 otrzymano w warunkach gdzie temperaturze 

wynosiła 80 °C i w czasie 10 min. Najmniej efektywnym procesem okazała się 

maceracja prowadzona w temperaturze pokojowej mimo długiego czasu. 

Doktorantka również jako pierwsza wykorzystała w swoich badaniach enzymy 

tryrozynazy grzybowej oraz mysiej w procesie badania rodzaju substancji 

odpowiedzialnych za aktywność hamowania tyrozynazy. Badania wykazały, że 

frakcje oznaczone jako 25 i 27 wykazały zdolność do prawie całkowitej 

inhibicji zastosowanego enzymu (mysiej tyrozynazy), a przeprowadzony test 

wydzielania melaniny na linii komórkowej B16F10 potwierdziło hamowanie  

wydzielania barwnika na poziomie ok. 50% przy przeżywalności ok. 95%. 

Należy podkreślić, że tego typu badania nie były prowadzone w 

ekstraktach Achillea Biebersteinii, co niewątpliwie świadczy o wnikliwym 

podejściu naukowym Doktorantki oraz Promotorów niniejszej dysertacji. 

Ponadto po raz pierwszy w badanym materiale Achillea Biebersteinii 

oznaczono glukozyd fraksetyny, szaftozyd oraz kwas ferulowy.  

W pracy Molecules 2020 pani mgr inż. Marcelina Strzepek-Gomólka  

skupiła się na rozszerzeniu badań aktywności tyrozynazy oraz badaniu 

bezpieczeństwa i toksyczności ekstraktów wodno-glikolowych z suszonych 

części nadziemnych krwawnika. W badaniach należycie zostały wykorzystane 

testy toksyczności ekstraktów na liniach prawidłowych ludzkich 

keratynocytów HaCaT oraz komórek ludzkiego czerniaka A375. Dzięki tym 

badaniom, pierwszy raz w literaturze przedstawiono badanie aktywności 
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monofenolazy dla gatunku Achillea, wyznaczono współczynnik SPF dla 

gatunków A. millefolium oraz A. biebersteinii, przedstawiono wyniki 

obejmujące badanie aktywności przeciwczerniakowej ekstraktów z obu 

gatunków krwawnika.    

Wartość merytoryczna pracy Pani mgr inż. Marceliny Strzępek-

Gomółki oceniam bardzo wysoko. Przedstawione badania świadczą o dużej 

dojrzałości naukowej Doktorantki, do umiejętności podejmowania wyzwań 

naukowych oraz wyszukiwania nowości badawczych. Na podkreślenie 

zasługuje również fakt umiejętności łączenia tematyki chemicznej z innymi 

dziedzinami naukowymi. Współpraca Doktorantki z naukowymi ośrodkami z 

Panią Promotor dr hab. n. farm. Wirginią Kukuła-Koch, prof. UM z Katedry i 

Zakładu Farmakognozji, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Panią 

Promotor dr Katarzyną Gaweł-Bęben z Katedry Kosmetologii, Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaowocowała interdyscyplinarną 

współpracą oraz cennymi wynikami mającymi duży wpływ na 

reprezentowane dziedziny, jak również ich praktyczne, gdzie Pani Marcelina 

ma już duże doświadczenie bowiem brała udział w kilku projektach 

obejmujących opracowanie produktu kosmetycznego.  

Niezależnie od tej oceny, poniżej przedstawiam kilka komentarzy i 

zapytań do co do treści pracy oraz dyskutowanych wyników, do który 

Doktorantka może odnieść się podczas publicznej obrony lub w dalszych 

swoich pracach badawczych. 

W dyskusji Doktorantka podaję tezę, że najlepszy układ ekstrakcyjny 

obejmuje wykorzystanie ekstraktów wodno-glikolowych. Czy podczas badań 

wykorzystywano inne mieszaniny ekstrakcyjne i badano ich wydajność 

(oceniano)? Czy stosowano plany doświadczalne w celu optymalizacji 

warunków izolacji metabolitów wtórnych? Zastosowanie glikoli w ekstraktach 

z roślin, jest bardzo cenne, jednakże należy pamiętać o rodzaju związku z 

grupy ,,glikoli”. Poproszę o interpretację, który z nich jest najwłaściwszy i 

dlaczego? Czy w badaniach izolacyjnych rozważano zastosowanie ekstrakcji 

wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym? Niewątpliwie skróciłoby to 

czas przygotowania ekstraktów z różnych gatunków krwawnika. 
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Ponadto wątpliwość budzi podawanie wyników stężeń (Molecules 

2020) [3] Section 3.3 dla metody HPLC-ESI-Q-TOF bez podania kluczowych 

parametrów walidacyjnych metody oznaczania poszczególnych składników. Z 

punktu widzenia chemii analitycznej wartości te powinny być przedstawione, 

jako cechy metody analitycznej, co oczywiście nie jest uwagą krytyczną do 

niniejszych wyników bowiem było to w ocenie recenzentów danego 

czasopisma. Poproszę o szersze zinterpretowanie załączonej w opisie 

publikacji tezy odnoszącej się do techniki ekstrakcji ASE dotyczącej degradacji 

związków aktywnych podczas procesu ekstrakcji. 

Poproszę ponadto o skomentowanie bardzo cennego, zamieszczonego 

w niniejszej dysertacji wniosku, odnoszącego się do potencjału uwzględnienia 

właściwości przeciwczerniakowych krwawnika. Czy podjęto już kolejne 

badania? 

Podczas recenzji zauważono również drobne błędy drukarskie oraz 

skróty myślowe m.in. str. 11 ,,ako” powinno być ,,jako” i inne,  skróty 

myślowe str. 17. ,,otrzymany ekstrakt należy następnie oddzielić od 

otrzymanego ekstraktu”, str. 21 ,,posadzeniu komórek” i inne. 

   

Podsumowanie 

 

Reasumując należy podkreślić, że zamierzone cele Doktorantka 

osiągnęła z powodzeniem, publikacje wchodzące w skład niniejszej dysertacji 

stanowią znaczącą pozycję naukową, a przedłożoną  do oceny rozprawę 

cechuje niewątpliwie wysoki poziom naukowy, praktyczny i poznawczy. 

Sformułowane wnioski stanowią dużą wartość naukową, co przekłada się na 

zastosowanie badanych materiałów roślinnych oraz ich oddziaływania w 

procesach dermatologiczno-leczniczych. 

Dysertacja została napisana poprawnie językowo i stylistycznie, są 

jedynie bardzo drobne potknięcia w postaci skrótów myślowych w 

dołączonym do publikacji opisie jednakże nie ma to wpływu na bardzo 

wysoką ocenę pracy doktorskiej. Właściwie dobrano literaturę, metody 

analityczne i narzędzia badawcze. Praca obejmuje trafnie postawione 
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hipotezy badawcze oraz rzetelnie zrealizowane i omówione wyniki. 

Przeprowadzona dyskusja wyników został oparta o źródła literaturowe i 

dostępną wiedzę. 

Dodatkowo otrzymane wyniki stanowią bardzo cenne narzędzie i 

znaczący wpływ na dyscyplinę naukowa reprezentowaną przez Doktorantkę. 

Wszystkie te uwagi składają się na wysoką ocenę niniejszej dysertacji. 

 

Wniosek końcowy 

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny rozprawy doktorskiej Pani mgr 

Marceliny Strzępek -Gomółki stwierdzam, że spełnia ona warunki określone w 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 

595, z poźn. zm.). Na tej podstawie wnoszę do Rady ds. Stopni naukowych w 

dyscyplinie nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o 

dopuszczenie Pani mgr inz. Marceliny Strzępek-Gomółki do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego w celu nadania stopnia naukowego doktora w 

dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki 

farmaceutyczne.  

Ponadto, biorąc pod uwagę poziom naukowy rozprawy doktorskiej,  

a przede wszystkim znaczenie podjętych badań i ich aspekt aplikacyjny, 

wnioskuję o wyróżnienie pracy doktorskiej Pani mgr inż. Marceliny Strzepek-

Gomółki. 

 

Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, Prof. UJ 
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