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Obecne badania naukowe skupiają się na poszukiwaniu nowych leków pochodzenia 

naturalnego, które działałyby zarówno skutecznie jak leki syntetyczne, jak i 

charakteryzowałyby się mniejszą liczbą działań niepożądanych. Ocena surowca roślinnego, 

który można byłoby wykorzystać do zrealizowania tego celu, wymaga przeprowadzenia 

wielokierunkowych badań nad składem fitochemicznym oraz aktywnością biologiczną 

ekstraktów i wyizolowanych metabolitów. Istotnym problemem w analizie surowca 

roślinnego pod kątem zawartości związków chemicznych i aktywności biologicznej jest 

odpowiedni dobór metody jak i optymalnych warunków oznaczania związków czynnych. 

Analiza fitochemiczna surowca roślinnego jest dużym wyzwaniem dla analityka, a jej 

przeprowadzenie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia z zakresu metabolomiki komórki 

roślinnej. Na skład chemiczny roślin mają również wpływ warunki środowiskowe oraz 

działalność człowieka, efektem której jest np. wzrost metali ciężkich, pestycydów czy 

nawozów sztucznych w glebie.  
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Badania Doktorantki 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 Doktorantkę badań nad oceną wpływu zawartości metali ciężkich 

w glebie na profil polifenolowy w wybranych surowcach leczniczych. Jako gatunki 

modelowe Doktorantka wybrała dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.; Hyperici 

herba), pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica L.; Urticae folium) i krwawnik pospolity 

(Achillea millefolium L.; Millefolii herba). Źródła etnofarmakologiczne donoszą o stosowaniu 

tych gatunków w leczeniu chorób układu pokarmowego, moczowego czy chorób o podłożu 

psychicznym oraz zapobieganiu im. Z tego względu wybór tych gatunków jako obiektu badań 

uważam za bardzo trafny, 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 techniki 

analityczne do szybkiego i wiarygodnego określenia składu chemicznego. Opracowanie 

warunków analizy chromatograficznej może mieć aspekt aplikacyjny i stanowić narzędzie w 

kontroli jakości surowca czy preparatów na bazie dziurawca, pokrzywy czy krwawnika. 

Ponadto wyselekcjonowane do badań 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: Wstęp, Przegląd literatury,  

Część doświadczalną, Rezultaty, Dyskusję, Podsumowanie i wnioski, Piśmiennictwo, Spis 

tabel, Spis rysunków, Streszczenie. Rozprawa liczy 130 stron, zawiera 54 rysunki, 20 tabel. 

W bibliografii znajduje się 159 pozycji literaturowych. 

W części teoretycznej Doktorantka szczegółowo scharakteryzowała wpływ stresu 

środowiskowego i zawartości metali na wtórny metabolizm roślinny. Dokonała 

charakterystyki fitochemicznej i fitofarmakologicznej analizowanych gatunków. 

Piśmiennictwo w pracy, nie dość, że obfite, co zaznaczono powyżej, stanowi ujęcie nowszych 

pozycji literaturowych i świadczy o stałej aktualizacji wiedzy z danego obszaru.  

Cel pracy, czyli uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zwiększona zawartość metali 

toksycznych w roślinie stymuluje biosyntezę wtórnych metabolitów z grupy polifenoli, został 

sformułowany w sposób czytelny i logiczny. Cel nadrzędny został osiągnięty poprzez 

realizację celów podrzędnych, uwzględniających optymalizację warunków rozdziału 

chromatograficznego, analizę ilościową dominujących metabolitów z grupy polifenoli oraz 

rozważania nad zależnością pomiędzy ilością metali toksycznych w roślinie a ilością 

polifenoli. Jako gatunki modelowe Doktorantka wybrała dziurawiec zwyczajny (Hypericum 

perforatum L.; Hyperici herba), pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica L.; Urticae folium) i 

krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.; Millefolii herba). Według założeń Doktorantki, 

wymiernym efektem przeprowadzonych analiz miało być zastosowanie opracowanych metod 

rozdziału chromatograficznego do analizy związków fenolowych i porównanie ich zawartości 



3 

 

w surowcach zebranych ze stanowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi z ich zawartością 

w surowcach zebranych ze stanowisk czystych ekologicznie.  

Pani mgr farm. Ewelina Drozd celem przygotowania do części eksperymentalnej 

dokonała przeglądu literatury z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń metalami na 

zwartość polifenoli w roślinach, składu chemicznego i aktywności biologicznej wybranych 

gatunków modelowych. Dokonując charakterystyki fitochemicznej surowców, szczegółowo 

opisała związki polifenolowe, co jest zasadne w świetle prowadzonych eksperymentów.  

Stanowi to dowód dobrego przygotowania Doktorantki do części eksperymentalnej, od 

początkowej fazy planowania doświadczeń i stawiania hipotez, aż do wykonania 

pracochłonnych etapów badań, m.in. analiz chromatograficznych.  

Głównym przedmiotem badań Doktorantki były surowce roślinne, części nadziemne, 

takie jak ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.; Hyperici herba), pokrzywa 

zwyczajna (Urtica dioica L.; Urticae folium) i krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.; 

Millefolii herba). Surowiec pochodził z terenów zlokalizowanych na Wyżynie Śląsko-

Krakowskiej charakteryzujących się wysokim stopniem dewastacji (wydobycie i przerób rud 

cynku i ołowiu). Celem porównania wpływu zanieczyszczeń na zawartość metabolitów w 

surowcu, Doktorantka pozyskała również surowiec z terenów czystych ekologicznie, m.in. z 

Mircza i Nasiłowa. Aby uzyskać wodno-metanolowe ekstrakty związków fenolowych, 

zastosowano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE).  

W pierwszym etapie badań pani magister Drozd dokonała optymalizacji warunków 

rozdziału chromatograficznego 6 kwasów fenolowych i 14 flawonoidów, w tym formy 

aglikonowe i glikozydowe oraz hyperforyny reprezentującej grupę floroglucynoli. 

Zoptymalizowaną metodę wykorzystała do analizy ilościowej badanych metabolitów. 

Doktorantka bardzo dobrze opanowała warsztat metodyczny. Na płaszczyźnie 

metodologicznej, planując eksperymenty, poruszała się swobodnie w obszarze 

zaawansowanych technik analitycznych, wykorzystując je w badaniach chemicznych. 

Stosowała techniki chromatograficzne (wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC-

DAD; ultrasprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrem mas, UPLC-MS), 

jak również techniki z zakresu spektroskopii (spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w 

plazmie). Doktorantka jako priorytetowy kierunek badań wybrała analizę chromatograficzną 

związków fenolowych, co prowadzi do otrzymania naukowej podstawy słuszności stosowania 

wybranych technik w analizie farmaceutycznej. Opis metod jest kompletny, wyniki zostały 

przedstawione czytelnie i odpowiednio zilustrowane w postaci chromatogramów, tabel i 

wykresów.  

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 dominującymi związkami w pokrzywie były kwas chlorogenowy, 2-

kawoilojabłkowy i rutozyd, w dziurawcu zaś kwas neochlorogenowy, chlorogenowy i 

glikozydowe pochodne kwercetyny, natomiast w krwawniku kwas chlorogenowy i 3,5-
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dikawoilochinowy. Na podstawie analizy uzyskanych danych zauważono znaczące różnice w 

zawartości kwasów w większości próbek zebranych z terenów zmienionych antropogenicznie. 

Warto wspomnieć, że wartości były wyższe w porównaniu z próbą kontrolną, czyli 

obejmującą surowiec pochodzący z terenu niezmienionego antropogenicznie. Podobna 

tendencja wystąpiła w przypadku flawonoidów oraz hyperforyny w dziurawcu. 

Dominującymi związkami we wszystkich próbkach były kwasy chlorogenowy i 

neochlorogenowy. Surowiec zebrany ze stanowisk ,,czystych” zawierał mniejsze ilości tych 

substancji niż zebrany ze stanowisk o silnym zanieczyszczeniu metalami. Uzyskane rezultaty 

zachęcają do prowadzenia dalszych badań o charakterze aplikacyjnym, co być może 

przyczyni się do stworzenia podstawy do poszerzenia działalności naukowej w kierunku 

opracowania szybkich i wiarygodnych metod kontroli jakości analizowanych surowców. 

Pozwoliłyby one na określenie bezpieczeństwa stosowania tych ekstraktów. 

Tematyka realizowana przez Doktorantkę 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, po 

opublikowaniu, będą ważnym źródłem informacji dla producentów surowca zielarskiego, 

dyskwalifikującym obszary zanieczyszczone w kwestii siedlisk roślin leczniczych. Ponadto, 

istotną kwestią w jakości surowca zielarskiego jest problem wahań w zawartości metabolitów 

wtórnych, który jest uzależniony m.in. od warunków glebowych. Uzyskane wyniki badań są 

kolejnym dowodem wskazującym na zmienność surowca roślinnego pod wpływem różnych 

czynników i potrzebę stałego monitorowania każdego sortu surowca. 

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

postawienia pytań.  

I. Sugerowane jest używanie precyzyjnej nomenklatury, a więc nieużywanie 

określeń: odważono dokładnie około 20,0 mg czy ok. 0,1 mg/ml wzorca, co w 

przypadku analizy ilościowej może powodować zakłopotanie i rodzić pytanie: 

ile mg substancji ostatecznie odważono?  

II. Doktorantka do analiz fitochemicznych jako gatunki modelowe wybrała 

dziurawiec zwyczajny, pokrzywę i krwawnik. W opinii Recenzenta niedosyt 

pozostawia dość oględne uzasadnienie wyboru gatunków. Nasuwa się pytanie, 

jakie były podstawy tego wyboru? Z kolei uwzględniając metabolity wtórne, 

powstaje pytanie dlaczego te grupy związków. Zapewne tereny wykopalnicze 

są siedliskiem dla innych gatunków, które również są cenne leczniczo. 

III. Nasuwa się drobna uwaga odnośnie Rysunków 4, 5 i 7. W opinii Recenzenta w 

opisie zabrakło precyzji. Poprawniej byłoby użyć stwierdzenia „budowa 

morfologiczna” lub „pokrój morfologiczny”. Ponadto zabrakło informacji skąd 

pochodzą zdjęcia, czy np. z prywatnej kolekcji Doktorantki. 

Powyższe uwagi nie umniejszają wartości recenzowanej rozprawy doktorskiej. 

Przedstawiona praca świadczy o ogromnym zaangażowaniu Autorki w rozwiązanie problemu 
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badawczego i osiągnięcie założonego celu. Stanowi dużą wartość naukową i poszerza wiedzę 

z zakresu analizy chromatograficznej związków roślinnych o potencjale leczniczym. Zakres 

projektu dowodzi jej wysokich umiejętności na płaszczyźnie metodologicznej, umiejętności 

interpretacji danych i prowadzenia dyskusji. Ponadto tematyka wpisuje się w aktualne i ważne 

badania nad lekiem pochodzenia roślinnego.  

 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. Eweliny Drozd do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


