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Zawartość pierwiastków w surowcu roślinnym warunkuje jego przydatność 

farmaceutyczną. Pierwiastki biologicznie czynne wspomagają działanie farmakologiczne 

roślin, natomiast w komórce roślinnej uczestniczą w syntezie związków czynnych. 

Klasyfikacja surowca zielarskiego wyodrębnia surowce mineralizujące, takie jak pokrzywa 

zwyczajna (Urtica dioica L.) czy skrzyp polny (Equisetum arvense L.), których użyteczność 

jest zależna od odpowiedniej zawartości minerałów. Wyniki badań naukowych prowadzonych 

w wielu ośrodkach na całym świecie jasno wskazują na wahania w zawartości minerałów w 

roślinach w zależności od wielu czynników, np. gleboklimatycznych. Oprócz pierwiastków 

pozytywnie wpływających na funkcjonowanie organizmu, rośliny mogą kumulować 

pierwiastki, których podwyższona zawartość może okazać się toksyczna.  

 

Badania Doktoranta są kontynuacją jego działalności naukowej od lat prowadzonej w 

Katedrze Chemii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dotyczącej analiz chemicznych 
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próbek pochodzenia roślinnego z uwzględnieniem metod chromatograficznych i spektralnych. 

W świetle przedstawionych prac naukowych zasadne jest podjęcie przez Doktoranta badań 

nad oceną wpływu zawartości metali ciężkich w glebie na profil mineralny w wybranych 

surowcach leczniczych. Tematyka badań jest aktualna i poszerza wiedzę na temat jakości 

surowca zielarskiego. Jako gatunki modelowe Doktorant wybrał babkę lancetowatą (Plantago 

lanceolata L.; Plantaginis lanceolatae folium) i brzozę brodawkowatą (Betula pendula Roth.; 

Betulae folium). Źródła etnofarmakologiczne donoszą o stosowaniu tych gatunków w 

leczeniu/zapobieganiu chorób układu moczowego czy chorób o podłożu zapalnym. Przetwory 

z liści brzozy ze względu na słabe działanie napotne przez lata były stosowane w chorobach 

dróg oddechowych. 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 techniki analityczne do 

szybkiego i wiarygodnego określenia składu chemicznego. Opracowanie warunków analizy 

chemicznej może mieć aspekt aplikacyjny i stanowić narzędzie w kontroli jakości surowca 

czy preparatów zarówno z liści brzozy, jak i babki lancetowatej.  

Podstawę ocenianej rozprawy stanowi monografia o układzie edytorskim 

charakterystycznym dla tego typu prac, w której wydzielono: Wstęp, Cel pracy, Przegląd 

literatury, Materiały i metody, Rezultaty, Dyskusję, Podsumowanie i wnioski, Piśmiennictwo, 

Spis rysunków i tabel, Streszczenie. Rozprawa liczy 137 stron, zawiera 44 rysunki, 25 tabel. 

Bibliografia liczy 129 pozycji literaturowych. 

Podstawą ukierunkowania badań fitochemicznych na zawartość substancji 

mineralnych w surowcu z uwzględnieniem czynników siedliskowych była szczegółowa 

kwerenda danych naukowych z obszaru zainteresowań badawczych. W części teoretycznej 

Doktorant szczegółowo scharakteryzował występowanie metali ciężkich w środowisku, opisał 

roślinne strategie i mechanizmy tolerancji na metale ciężkie, jak również dokonał przeglądu 

literatury z zakresu zawartości metali w roślinach. Dość szczegółowo wprowadził czytelnika 

w metody stosowane w analizie pierwiastków śladowych. Piśmiennictwo w pracy stanowi 

129 pozycji.  

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

toksycznych w środowisku wpływa na ich akumulację w roślinach został sformułowany w 

sposób czytelny i logiczny. Cel nadrzędny został osiągnięty poprzez realizację celów 

podrzędnych, uwzględniających optymalizację metod analitycznych pomiaru pierwiastków 

śladowych w glebie i roślinach, optymalizację metod mineralizacji próbek gleby i surowca 

roślinnego. Jako gatunki modelowe Doktorant wybrał babkę lancetowatą (Plantago 

lanceolata L.; Plantaginis lanceolatae folium) i brzozę brodawkowatą (Betula pendula Roth.; 

Betulae folium). Według założeń Doktoranta, wymiernym efektem przeprowadzonych 

eksperymentów miało być zastosowanie zoptymalizowanych warunków mineralizacji i 

technik pomiaru pierwiastków do analizy panelu związków mineralnych w surowcach 

zebranych ze stanowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz w surowcach 

pozyskanych ze stanowisk czystych ekologicznie.  
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Pan mgr farm. Grzegorz Drozd celem przygotowania do części eksperymentalnej 

dokonał przeglądu literatury z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń metalami środowiska 

na ich zawartość w roślinach, jak również opisał metody stosowane w analizie pierwiastków 

śladowych, co jest zasadne w świetle prowadzonych eksperymentów. Stanowi to dowód 

dobrego przygotowania Doktoranta do części eksperymentalnej, od początkowej fazy 

planowania doświadczeń i stawiania hipotez, aż do wykonania etapów badań. 

Głównym przedmiotem badań Doktoranta były surowce roślinne, części nadziemne, 

wspomnianych gatunków roślin, babka lancetowata (Plantago lanceolata L.; Plantaginis 

lanceolatae folium) i brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.; Betulae folium). Surowiec 

pochodził z terenów zlokalizowanych w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, 

charakteryzujących się wysokim stopniem dewastacji (działalność górnicza i hutnicza). 

Celem porównania wpływu zanieczyszczeń na zawartość pierwiastków w surowcu, Doktorant 

pozyskał również surowiec z obszaru czystego ekologicznie zlokalizowanego w gminie 

Mircze.  

W pierwszym etapie badań dokonał optymalizacji warunków mineralizacji i 

optymalizacji metody FL-AAS i GF-AAS, uwzględniając, m.in. wybór analitycznej długości 

fali, wybór kierunku odczytu sygnału, dobór komory do nebulizacji, przepływ argonu, dobór 

mocy cewki indukcyjnej generującej plazmę. Zoptymalizowane metody wykorzystał do 

analizy ilościowej pierwiastków. 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 takie jak spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie oraz atomowa 

spektrometria absorpcyjna. Opis metod jest kompletny, wyniki zostały przedstawione 

czytelnie i odpowiednio zilustrowane za pomocą 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 pierwiastków takich jak Ca, Mg, K, Zn, Fe, 

Cu, Cd, Ag, Mn, Pb, Ni, Cr, As w analizowanym surowcu roślinnym w porównaniu do prób 

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

podwyższone zawartości metali ciężkich we wszystkich próbkach, wartości przekraczały 

dopuszczalne normy dla ziół określone normą Światowej Organizacji Zdrowia. Zauważono 

znaczące różnice w zawartości srebra, kadmu, ołowiu i cynku w próbkach zebranych z 

terenów zmienionych antropogenicznie, wartości te były wyższe w porównaniu z próbą 

kontrolną, czyli surowcem pochodzącym z terenu niezmienionego antropogenicznie. Tutaj 

warto wspomnieć, że surowiec pochodził z hałd, których wiek można określić od 40 do 100 

lat. Mimo tego wartość metali ciężkich w surowcu przekraczała normy WHO, co świadczy o 

powolnym procesie renaturalizacji.  

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. Uzyskane wyniki, oprócz wartości czysto poznawczej, mają wartość 
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aplikacyjną. W opinii Recenzenta, po opublikowaniu, będą ważnym źródłem informacji dla 

producentów surowca zielarskiego, dyskwalifikującym obszary zanieczyszczone w kwestii 

siedlisk roślin leczniczych. Ponadto, istotnym problemem w jakości surowca zielarskiego jest 

kwestia wahań w zawartości metabolitów wtórnych, która jest uzależniona m.in. od 

warunków glebowych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Autora dysertacji są kolejnym 

dowodem wskazującym na zmienność surowca roślinnego pod wpływem różnych czynników. 

Odpowiednie proporcje pierwiastków śladowych warunkują prawidłowy przebieg procesów 

biochemicznych, nie dopuszczając do dysfunkcji w tkankowej przemianie materii. Z tego 

względu niezwykle ważne jest stałe monitorowanie zawartości pierwiastków w każdym sorcie 

surowca, jak również ich zawartości w podłożu wzrostowym. 

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

postawienia pytań.  

I. Sugerowane jest używanie dokładnej nomenklatury botanicznej z 

uwzględnieniem, przynajmniej przy pierwszej wzmiance, autora nazwy, czyli 

dla babki lancetowatej to będzie Linneusz (Plantago lanceolata L.), dla brzozy 

brodawkowatej to będzie Roth (Betula pendula Roth). 

II. Doktorant do analiz fitochemicznych jako gatunki modelowe wybrał babkę 

lancetowatą i brzozę brodawkowatą. W opinii Recenzenta niedosyt pozostawia 

brak uzasadnienia wyboru tych właśnie gatunków. Nasuwa się pytanie, jakie 

były powody, dla których mgr Drozd zdecydował się na analizę tych 

gatunków?  

III. W opinii Recenzenta w części teoretycznej zabrakło krótkiej charakterystyki 

fitochemicznej i fitofarmakologicznej badanych gatunków roślin.  

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. Zakres 

projektu dowodzi jego 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. Grzegorza Drozda do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


