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Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr farm. Grzegorza Drozda 

pt.” Analiza śladowa wybranych pierwiastków w surowcach o właściwościach leczniczych, 

pozyskanych z obszarów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.” 

 

 

Opis ogólny 

   

 Rozprawa doktorska Pana mgr farm. Grzegorza Drozda ma formę monografii. Rozprawa 

składa się z jedenastu rozdziałów (Wstępu, Celu pracy, Przegląd literatury, Materiałów i metod, 

Rezultatów, Dyskusji, Podsumowania i wniosków, Piśmiennictwa, Spisu rysunków i tabeli oraz 

streszczeń w języku polskim i angielskim), część z nich została podzielona dodatkowo na podroz-

działy. Rozprawa liczy 133 stron tekstu, zawiera łącznie 44 rysunki, schematy oraz zdjęcia. W pra-

cy znajduje się 25 tabel. Bibliografia liczy 130 pozycji. Rozprawa została napisana w większości 

klarownym, poprawnym językiem. Natomiast występują drobne nieścisłości jeśli chodzi o styl cy-

towania literatury w tekście. 

W części wstępnej doktorant omówił definicje pierwiastków śladowych, metali ciężkich, ich 

źródła w środowisku, oraz graniczne zawartości metali ciężkich w glebie. Następnie zostały 

omówione przykładowe tereny skażone metalami ciężkimi oraz roślinne strategie i mechanizmy 

tolerancji metali ciężkich. Również szczegółowo zostały omówione metody analizy pierwiastków 

śladowych m.in.: atomowa spektrometria absorpcyjna, bezpłomieniowa spektrometria absorpcji 

atomowej, spektrometria absorpcji atomowej w kuwecie grafitowej i spektrometria emisyjna ze 

wzbudzeniem w plazmie. Doktorant wykazał się dojrzałością wskazując zarówno zalety jak i wady 

wspomnianych technik, wskazał, także zastosowanie tych metod w wykrywaniu metali w materiale 

pochodzenia roślinnego lub grzybowego. 

Metodyka, jeśli chodzi o zastosowane metody analityczne, sprzęt odczynniki, została 

przedstawiono w sposób nadzwyczaj szczegółowy i wyczerpujący. Także, lokalizacja i 

charakterystyka obszaru badawczego została opisana w sposób wyczerpujący. Natomiast 

problematyczna jest część dotycząca zbioru materiału roślinnego, która została potraktowana w 

sposób zbyt skrótowy. Brak informacji ile liści brzozy wchodziło w skład poszczególnych prób. W 

jaki sposób wybierano osobniki (losowo?), jaki był wiek drzew z których zbierano materiał, jaki był 



wiek liści (młode czy dojrzałe). Należy zaznaczyć iż wiek rośliny może mieć istotny wpływ na 

akumulację metali ciężkich (wpływ mają m.in. takie cechy jak: zmiana partnerów grzybowych 

podczas dojrzewania drzewa, rozrost systemu korzeniowego – z jednoczesnym zwiększeniem 

powierzchni przez którą mogą być pobierane metale, wraz z wiekiem rośnie także ilość tkanek w 

których mogą być odkładane metale). Doktorant pisze: „w przypadku ziela babki lancetowatej, 

surowiec przed mineralizacją został podzielony na kwiaty, łodygi oraz liście.” U tego gatunku 

łodyga to krótkie kłącze znajdujące się pod powierzchnią. Mogę jedynie przypuszczać, że pod 

nazwą „łodyg” doktorant miał na myśli bezlistne szypułki kwiatostanowe, natomiast używając 

nazwy „kwiaty” miał na myśli całe kwiatostany. Bardzo proszę o doprecyzowanie. 

Należy zaznaczyć, iż wspomniane krytyczne uwagi nie pomniejszają wartości 

merytorycznej dysertacji.  

Ocena merytoryczna 

W ocenie rozprawy naukowej najważniejszy jest oryginalny problem naukowy oraz jak problem ten 

został rozwiązany. Głównym celem w recenzowanej rozprawie, była ocena wpływu 

zanieczyszczenia antropogenicznego metalami ciężkimi gleb na ich akumulację w wybranych 

surowcach leczniczych polegająca m.in. na: 

• ocenie wpływu punktowych źródeł zanieczyszczenia na zawartość metali ciężkich w 2 

modelowych gatunkach roślin leczniczych;  

• określeniu stopnia bioakumulacji metali toksycznych w roślinach w zależności od ich 

bio-przyswajalności oraz zawartości w glebie; 

• optymalizacji metod mineralizacji surowców roślinnych oraz przygotowania próbek gle-

bowych do analiz śladowych;  

• optymalizacji i porównaniu użyteczności dwóch głównych technik – ASA oraz ICP w 

analizie środowiskowych próbek gleb i roślin. 

Należy zaznaczyć, iż tematyka recenzowanej dysertacji jest nie tylko interesująca ze względów 

naukowych ale i aplikacyjnych oraz społecznych. Wydobycie rud cynku i ołowiu oraz obróbka tych 

rud z jednej strony przyczyniły się do rozkwitu miast na Górnym Śląsku z drugiej strony wiązały 

się z negatywnym odziaływaniem. Wystarczy wspomnieć niezwykle wysoką śmiertelność niemow-

ląt oraz dużą ilość patologii ciąży i uszkodzeń płodów w niektórych dzielnicach Bytomia (Bobrek, 

osiedle Arki Bożka), które wiązały się z skażeniem metalami ciężkimi. Huta Cynku „Miasteczko 

Śląskie” jest wciąż działającym zakładem, który produkuje zanieczyszczenia. W 2021 roku doszło 

do zrzutu zanieczyszczonej ziemi (cynkiem, ołowiem oraz kadmem) pochodzącej z terenu huty w 

pobliże domów mieszkalnych. Warto wspomnieć, iż nadal jednak okoliczna ludność zbiera grzyby 

w sąsiedztwie huty. Mimo, że stwierdzono wyraźne przekroczenie dopuszczalnych norm określają-

cych maksymalną zawartość metali w grzybach, zwłaszcza kadmu (Pająk 2016). Mieszkańcy okolic 



wspomnianej huty oraz hałd (Piekary Śląskie) są narażeni a metale ciężkie emitowane w wyniku 

pylenia wtórnego powierzchni. Do zatrucia może dojść, także przez spożywanie roślin, pola upraw-

ne są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie hałd (Piekary Śląskie). Należy zaznaczyć iż pro-

blem skażenia metalami ciężkimi terenów na Górnym Śląsku i w rejonie Olkusza był poruszany 

przez szereg autorów, natomiast doktorant skierował swoją uwagę na mało poznany aspekt: obec-

ność metali ciężkich z tych terenów w surowcach o właściwościach leczniczych. 

Doktorantowi udało się zoptymalizować procedurę mineralizacji próbek gleb oraz materiału ro-

ślinnego z wykorzystaniem mieszaniny utleniającej opartej na stężonym kwasie azotowym perhy-

drolu i wodzie dejonizowanej, zarówno dla mineralizacji mikrofalowej jak i bloku grzewczego. 

Obydwie metody okazały się skuteczne, co potwierdziła analiza materiału certyfikowanego.  

Po przetestowaniu różnych technik Pan Drozd stwierdził, iż optymalną techniką pod kątem ana-

lizy pierwiastkowej w badanych próbkach gleb i roślinnych okazała się spektrometria emisyjna ze 

wzbudzeniem w plazmie. Ten wynik uważam za bardzo ważny gdyż doprowadzi do oszczędności 

czasu i środków w przyszłych badaniach. 

Doktorant stwierdził wysoką korelację zawartości metali ciężkich pomiędzy glebą a surowcem 

Plantago lanceolata co wskazuje na możliwości wykorzystania tego gatunku jako bioindykatora 

środowiskowego. 

U Betula pendula stwierdził wysoki stopień adsorpcji na powierzchni liści pyłów co czyni brzo-

zę atrakcyjną jako gatunek użyteczny w fitoremediacji powietrza obszarów zurbanizowanych oraz 

przemysłowych. Temat ten wymaga dalszych badań uwzględniających wiek liści i stopień erozji 

wosków na ich powierzchni. 

Za bardzo interesujące uważam stwierdzenie srebra w badanym materiale, warto kontynuować 

ten wątek badawczy. 

Uważam, że doktorant rozwiązał oryginalny problem badawczy, jaki przed sobą postawił. 

Najważniejszą konkluzją wynikającą z recenzowanej dysertacji jest potrzeba wykluczenia 

zbioru surowców o właściwościach leczniczych z terenów poprzemysłowych związanych z 

górnictwem i hutnictwem rud cynku i ołowiu. 

 

Podczas czytania rozprawy nasunęło mi się kilka pytań: 

Czy doktorant mógłby omówić: 

• rolę wosków kutykularnych w absorpcji metali ciężkich, 

• podobieństwa pomiędzy roślinami z siedlisk suchych a roślinami wodnymi pod kątem 

absorpcji i akumulacji metali ciężkich, 

• przykłady organów lub struktur w których rośliny akumulują metale ciężkie. 

  



Podsumowując stwierdzam, że dysertacja doktorska mgr farm. Grzegorza Drozda spełnia warunki 

stawiane przed rozprawami doktorskimi określone w artykule 13 Ustawy z dnia 14.03.2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 

1228, poz. 455, Dz. U. z 2011 r. Nr 84, Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) z późniejszymi zmianami. 

Wnioskuję do Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 


