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Analiza chemiczna surowca roślinnego jest sporym wyzwaniem dla badacza, a jej 

przeprowadzenie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z zakresu metabolomiki komórki 

roślinnej. Metabolity roślinne, ze względu na różnorodność chemiczną, często występują jako 

połączenia, tworząc np. kompleksy flawonoidowo-fenolokwasowe, alkaloidowo-garbnikowe, 

czy alkaloidowo-kwasowe (kwas chemidonowy). Te wzajemne ich interakcje w komórce 

roślinnej lub interakcje ze składnikami ścian komórkowych wymuszają zastosowanie 

odpowiednich technik i parametrów ekstrakcji, co ostatecznie ma znamienny wpływ na profil 

jakościowy i ilościowy ekstraktu. Istotne znaczenie ma również odpowiedni dobór metod 

analitycznych i warunków przeprowadzenia analizy. Odnosząc się do surowca roślinnego, 

często zoptymalizowane warunki analizy zawarte w wielu publikacjach dla tej samej grupy 
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związków są nieadekwatne dla tej samej grupy związków obecnych w innym ekstrakcie 

otrzymanym z tego samego gatunku, ale zebranym, np. z innego stanowiska. Warunki analizy 

muszą zostać ponownie zoptymalizowane, co jest procesem monotonnym, wymagającym 

dużo pracy. Ponadto istotnym elementem warunkującym skład chemiczny roślin jest rosnący 

wpływ człowieka na użytkowanie gruntów, ekosystemy, bioróżnorodność i wymieranie 

gatunków. Działalność człowieka ma swoje odzwierciedlenie w składzie chemicznym gleby, 

wyrażającym się znacznym wzrostem metali ciężkich, pestycydów czy nawozów sztucznych. 

Określa się to jako antropocen, czyli przedział czasowy, w którym wiele warunków i 

procesów na Ziemi jest, czy było gwałtownie i głęboko zmienianych przez wpływ 

działalności człowieka (Ptaszyńska, 2019). Takie zmiany, chociaż niebezpośrednio, również 

będą mieć odzwierciedlenie w potrzebie poszukiwania nowych lub modyfikacji istniejących 

technik analitycznych. 

Badania Doktoranta są kontynuacją działalności naukowej od lat prowadzonej w 

Katedrze Chemii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dotyczącej poszukiwania struktur 

chemicznych pochodzenia roślinnego o wielokierunkowej aktywności z uwzględnieniem 

chromatograficznych metod ich identyfikacji. W świetle przedstawionych prac naukowych 

zasadne jest podjęcie przez Doktoranta badań nad oceną potencjalnego zastosowania kolumn 

ze złożem monolitycznym w analizie surowca roślinnego, pod kątem profilu 

fenolokwasowego i alkaloidowego. Jako gatunki modelowe Doktorant wybrał dziurawiec 

zwyczajny (Hypericum perforatum L.; Hyperici herba) i glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium 

majus L.; Chelidonii radix). Źródła etnofarmakologiczne donoszą o stosowaniu tych 

gatunków w leczeniu/zapobieganiu chorób układu pokarmowego czy chorób o podłożu 

psychicznym. Z tego względu wybór tych gatunków jako obiektu badań uważam za bardzo 

ważny i uzasadniony. Surowce te od dawna były stosowane w polskiej tradycyjnej medycynie 

ludowej. Obecnie istnieje potrzeba naukowego potwierdzenia ich działania z zastosowaniem 

współczesnych narzędzi badawczych, uwzględniając użycie technik analitycznych do 

szybkiego i wiarygodnego określenia składu chemicznego tych surowców. Opracowanie 

warunków analizy chromatograficznej może mieć aspekt aplikacyjny i stanowić narzędzie w 

kontroli jakości surowca czy preparatów na bazie dziurawca lub glistnika. Ponadto obydwa 

gatunki charakteryzują się wielozłożonością metabolomiczną, która pozwala na zastosowanie 

różnych technik analitycznych, bez potrzeby poszerzania zakresu pracy o inne surowce 

roślinne. 

Podstawę ocenianej rozprawy stanowi monografia o układzie edytorskim 

charakterystycznym dla tego typu prac, w której wydzielono: spis tabel, rycin i wykresów,  

wstęp i cel pracy, część teoretyczną, część doświadczalną, wyniki badań i dyskusję, 

podsumowanie i wnioski, literaturę, streszczenia w języku polskim i angielskim, a także 

wykaz publikacji i wystąpień zjazdowych Autora. Rozprawa liczy 159 stron, zawiera 34 

ryciny, 30 tabel i 6 wykresów. Bibliografia liczy 140 pozycji literaturowych. 

W części teoretycznej Doktorant przedstawił rys historyczny odkrycia chromatografii, 

szczegółowo scharakteryzował złoża krzemionkowe stosowane jako faza stacjonarna, głównie 

obierając sobie za przedmiot zainteresowania kolumny monolityczne. Przedstawił proces 

produkcji kolumn chromatograficznych z wypełnieniem monolityczną krzemionką i ich 
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potencjalne zastosowanie w analizie metabolitów roślinnych. Zawarł tu także przegląd 

literatury przedmiotu na temat zastosowania kolumny Chromolith® Performance RP-18e 

(100 x 4,6 mm) w analizie kwasów fenolowych, flawonoidów, lignanów, alkaloidów. 

Piśmiennictwo w pracy stanowi 140 pozycji, z których 61 pozycji powstało po 2010 roku, 

natomiast 5 pozycji zostało opublikowanych w roku 2021. Ujęcie najnowszych pozycji 

literaturowych świadczy o dużym zaangażowaniu Doktoranta i stałej aktualizacji wiedzy z 

danego obszaru.  

Cel pracy, czyli uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy kolumny chromatograficzne z 

wypełnieniem monolitycznym mogą być potencjalnie stosowane do analizy wtórnych 

metabolitów roślinnych, takich jak alkaloidy i kwasy fenolowe został sformułowany w sposób 

czytelny i logiczny. Cel nadrzędny został osiągnięty poprzez realizację celów podrzędnych, 

uwzględniających optymalizację warunków rozdziału chromatograficznego. Jako gatunki 

modelowe, jak wcześniej wspomniano, Doktorant wybrał dziurawiec zwyczajny (Hypericum 

perforatum L.; Hyperici herba) i glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.; Chelidonii 

radix). Według założeń Doktoranta wymiernym efektem przeprowadzonych analiz miało być 

zastosowanie opracowanych metod rozdziału chromatograficznego do analizy metabolitów 

wtórnych w powyższych surowcach, zebranych ze stanowisk zanieczyszczonych metalami 

ciężkimi.  

Pan mgr farm. Michał Staniak celem przygotowania do części eksperymentalnej 

dokonał przeglądu metod i kolumn chromatograficznych stosowanych w analizie chemicznej 

związków biologicznie czynnych z ukierunkowaniem na złoża krzemionkowe monolityczne, 

czego efektem była seria publikacji zamieszczonych w Molecules i TEKA Archives of the 

Commission of Medical Sciences. Artykuły te stanowią źródło informacji w zakresie podjętej 

tematyki, dowodzą dobrego przygotowania Doktoranta do zaplanowanych zadań 

badawczych, od początkowej fazy planowania doświadczeń i stawiania hipotez, aż do 

wykonania pracochłonnych etapów badań, m.in. analiz chromatograficznych. To obszerne 

opracowanie pomogło Doktorantowi w wyborze kierunku badań, jak również w wyborze 

surowców roślinnych uznanych to za modelowe. Doktorant bardzo dobrze opanował warsztat 

metodyczny. Na płaszczyźnie metodologicznej, planując eksperymenty, poruszał się 

swobodnie w obszarze zaawansowanych technik analitycznych, wykorzystując je w 

badaniach chemicznych. Stosował techniki chromatograficzne (wysokosprawna 

chromatografia cieczowa, HPLC-DAD) jak również techniki z zakresu spektroskopii 

(spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie). Doktorant jako priorytetowy kierunek 

badań wybrał analizę chromatograficzną ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

zastosowania kolumn z wypełnieniem monolitycznym do rozdziału kwasów fenolowych i 

alkaloidów, co jest zasadne i prowadzi do otrzymania naukowej podstawy słuszności 

stosowania wybranych technik w analizie farmaceutycznej.  

Głównym przedmiotem badań Doktoranta były surowce roślinne, ich części 

nadziemne i podziemne, takie jak ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.; 

Hyperici herba) i korzeń glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.; Chelidonii radix). 

W celu uzyskania metanolowych ekstraktów alkaloidów i etanolowych ekstraktów 

fenolokwasów zastosowano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE).  
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W pierwszym etapie badań pan Michał Staniak dokonał optymalizacji warunków 

rozdziału chromatograficznego 15 kwasów fenolowych i 7 alkaloidów z wykorzystaniem 

kolumny Chromolith® Performance RP-18e (100 x 4,6 mm), następnie porównał jakość 

rozdziału na 2 kolumnach pochodzących z dwóch różnych generacji, Chromolith® 

Performance RP-18e (100 x 4,6 mm) oraz Chromolith® High Resolution RP-18e (100 x 4,6 

mm). Zoptymalizowaną metodę wykorzystał do analizy ilościowej kwasów fenolowych w 

liściach dziurawca zwyczajnego i alkaloidów w korzeniu glistnika jaskółcze ziele. Istotnym 

elementem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy podwyższona zawartość metali 

ciężkich w próbkach gleby pobranych ze stanowisk silnie przekształconych antropogenicznie 

może mieć wpływ na zawartość analizowanych grup metabolitów wtórnych w porównaniu do 

prób kontrolnych (stanowiska naturalne). Na podstawie analizy wyników badań, stwierdzono, 

że części nadziemne zawierały najwięcej kwasu chlorogenowego i neochlorogenowego. 

Jednak nie zauważono znaczącej różnicy w zawartości kwasów w próbkach zebranych z 

terenów zmienionych antropogenicznie. Niemniej warto wspomnieć, że wartości były nieco 

wyższe w porównaniu z próbą kontrolną, czyli dotyczącą surowca pochodzącego z terenu 

niezmienionego antropogenicznie. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku alkaloidów w 

korzeniu glistnika. Dominującym związkiem we wszystkich próbkach była chelidonina, 

jednak surowiec zebrany ze stanowisk ,,czystych” zawierał mniejsze jej ilości niż zebrany ze 

stanowisk o silnym zanieczyszczeniu metalami. Uzyskane rezultaty zachęcają do 

prowadzenia dalszych badań o charakterze aplikacyjnym, co być może stworzy podstawy do 

poszerzenia działalności naukowej w kierunku opracowania szybkich i wiarygodnych metod 

kontroli jakości analizowanych surowców. Pozwoli to na określenie bezpieczeństwa 

stosowania tych ekstraktów. 

Tematyka realizowana przez Doktoranta cechuje się dużym nowatorstwem, dostarcza 

dowodów naukowych potwierdzających słuszność stosowania analizowanych surowców w 

fitoterapii. Jednocześnie jest dowodem na wykorzystanie natury jako źródła związków o 

potencjale leczniczym w postaci izolatów lub ich pochodnych. Uzyskane wyniki, oprócz 

wartości czysto poznawczej, mają wartość aplikacyjną. W opinii Recenzenta ważnym 

krokiem w dalszej pracy naukowej Doktoranta byłoby ukierunkowanie kolejnych badań na 

profil aplikacyjny i uwzględnienie wybranych surowców jako substancji czynnych formulacji 

leczniczych z uwzględnieniem opracowania dokładnych metod kontroli jakości.  

W czasie pracy badawczej Doktorant zgromadził istotny dorobek naukowy w postaci 9 

publikacji o charakterze oryginalnym i 2 o charakterze przeglądowym, o łącznej wartości 

Impact Factor 34,215 i liczbie punktów wg MNiE równej 850,00. W 3 publikacjach pan mgr 

farm. Michał Staniak jest pierwszym Autorem, natomiast tematyka tych publikacji jest 

bezpośrednio powiązana z tematyką rozprawy doktorskiej. Ponadto Doktorant uczestniczył w 

konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych (17 doniesień naukowych). Na 

szczególną uwagę zasługuje fakt, że część wyników rozprawy została już opublikowana. 

Ocena rozprawy doktorskiej nie byłaby pełna bez wskazania słabszych stron, sugestii i 

postawienia pytań.  
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I. Sugerowane jest nieużywanie określeń: odważenie ok. 1 mg czy ok. 0,1 mg 

wzorca, czy ok. 0,5 g gleby, co w przypadku analizy ilościowej może 

powodować zakłopotanie i rodzić pytanie: ile dokładnie mg substancji 

ostatecznie odważono?  

II. Doktorant do analiz fitochemicznych jako gatunki modelowe wybrał dziurawca 

zwyczajnego i glistnika jaskółcze ziele. Nasuwa się pytanie, jakie były 

podstawy tego wyboru?  

III. Doktorant jako metabolity wtórne wybrał kwasy fenolowe i alkaloidy. 

Dlaczego analizowano te grupy związków czynnych? 

Powyższe uwagi nie umniejszają wartości recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

Przedstawiona praca świadczy o ogromnym zaangażowaniu Autora w rozwiązanie problemu 

badawczego i osiągnięcie założonego celu. Stanowi dużą wartość naukową i poszerza wiedzę 

z zakresu analizy chromatograficznej związków roślinnych o potencjale leczniczym. 

 W związku z powyższym stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca spełnia 

wszystkie wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim i wnoszę do Wysokiej Rady 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem o 

dopuszczenie mgr. farm. Michała Krzysztofa Staniaka do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

Ponadto, uwzględniając elementy nowości i wieloaspektowości wnioskuję o wyróżnienie 

pracy. 

 

 


