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Recenzja 

 

Produkty bezglutenowe w obecnych czasach mają bardzo duże znaczenie. Z badań 

epidemiologicznych wynika, że około 1% polskiej populacji nie toleruje glutenu. 

Nietolerancja organizmu ludzkiego na gluten najczęściej objawia się reakcją alergiczną, 

autoimmunizacyjną czy immunologiczną. Osoby z nietolerancją glutenu muszą, więc 

stosować dietę z określonymi produktami. 

Dlatego też rozprawę doktorską pt.: Zawartość związków polifenolowych i wybrane 

właściwości żywności bezglutenowej wzbogaconej o dodatki prozdrowotne przyjęłam do 

oceny z dużym zainteresowaniem, z uwagi na realizowaną bardzo ważną prozdrowotną 

tematykę. 

Oceniana praca doktorska jest w postaci zbioru pięciu tematycznie spójnych artykułów 

naukowych, opublikowanych w latach 2019-2020 w czasopismach o międzynarodowym 

zasięgu. Sumaryczny wskaźnik Impact Factor IF cyklu publikacji wchodzących w skład 

rozprawy doktorskiej wynosi: 7,354/380 pkt MNiSW. W dwóch publikacjach Doktorantka 
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jest pierwszym autorem, w kolejnych dwóch jest drugim natomiast w jednej publikacji 

wchodzącej w skład cyklu jest ósmym. Dołączone do pracy doktorskiej oświadczenia 

Współautorów publikacji potwierdzają znaczącą rolę Pani Magister w realizację prac 

wchodzących w skład cyklu. Do każdej publikacji Doktorantka przygotowywała przegląd 

literaturowy, nadzorowała i przeprowadzała badania, przygotowywała i edytowała tekst 

publikacyjny.  

Taka forma rozprawy doktorskiej jest zgodna z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (D.U.2017, poz. 

1789). 

 

Układ pracy 

Przedstawiona do oceny praca doktorska Pani mgr Gabrieli Widelskiej napisana jest bardzo 

starannie i składa się z 114 stron. Zawiera ona rozdziały-komentarze takie jak, m.in.: wykaz 

publikacji wchodzących w skład dysertacji doktorskiej, wprowadzenie, cel pracy, część 

eksperymentalna (publikacje pełnotekstowe), wnioski, streszczenie w j. polskim, angielskim 

oraz bibliografię. W dysertacji jest także rozdział dotyczący całościowego rozwoju 

naukowego i zawodowego Doktorantki. Pracę kończy rozdział zawierający oświadczenia 

Współautorów. 

W posumowaniu stwierdzam, że struktura pracy doktorskiej nie budzi moich zastrzeżeń, gdyż  

są w niej obecne wszystkie niezbędne rozdziały oraz ich kolejność jest właściwa i logiczna. 

 

Część literaturowa - teoretyczna 

Przedstawiona jest na 13 stronach i zredagowana została na podstawie przeglądu bieżącej 

literatury, tematycznie związanej z częścią badawczą pracy. Doktorantka podzieliła ją na dwie 

główne części. W pierwszej - Doktorantka przedstawia wiadomości na temat żywności 

funkcjonalnej. Autorka przekonuje Czytelnika, że żywność funkcjonalna może być 

wykorzystana w profilaktyce lub leczeniu wielu chorób. Zwraca uwagę, że żywność 

funkcjonalna może zawierać prozdrowotne dodatki, głównie pozyskiwane ze świata roślin, 

takie jak minerały i witaminy, błonnik pokarmowy, kwasy omega-3. Autorka przybliżyła 

także wiadomości związane z metodą otrzymywania żywności funkcjonalnej.   

Druga część dotyczy polifenoli. Autorka dokonała charakterystyki budowy chemicznej oraz 

szczegółowo omówiła prozdrowotne działanie związków polifenolowych.   
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W podsumowaniu stwierdzam, że ten syntetyczny rozdział dysertacji Pani mgr 

Gabrieli Widelskiej świadczy o doskonałym teoretycznym Jej przygotowaniu i wysokim 

zaangażowaniu w proces realizacji pracy.  

 

Cel pracy 

Główne cele badawcze ocenianej pracy są bardzo jasno sformułowane i obejmują trzy spójne 

wątki badawcze. W ramach pierwszego z nich: Doktorantka przy pomocy swojego Promotora 

prof. dr hab. Anny Oniszczuk – wybitnego specjalisty w tym obszarze nauki, zaprojektowała 

bezglutenowe produkty wzbogacone związkami polifenolowymi, które mogą stanowić 

potencjalną żywność funkcjonalną. Kolejne dwa wątki badawcze dotyczyły wytworzenia 

zaprojektowanych produktów bezglutenowych (makaron, kaszki, przekąski) oraz dokonania 

ich analiz jakościowych i ilościowych. Założony interdyscyplinarny cel badań wymagał 

konsultacji/współpracy z Katedrą Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej oraz Katedrą 

Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

Podjęcie przez Doktorantkę wyżej wymienionych wątków badawczych uważam za 

uzasadnione i bardzo ważne z punktu widzenia zarówno naukowego jak i aplikacyjnego.  

Realizując trzy spójne wątki pracy doktorskiej, Pani Magister uzyskała bardzo rzetelne 

wyniki i można sądzić, że w ich otrzymanie włożyła sporo pracy. O ważności wyników 

świadczą publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, np. Molecules  (IF= 

3,267/ MNiSW 100 pkt) oraz współpraca z zagranicznymi (Algieria) i polskimi ośrodkami 

naukowymi (Uniwersytet Przyrodniczy).  

 

Ocena metodologii badań i wnioski 

Poprawność merytoryczna realizowanych eksperymentów w ramach rozprawy doktorskiej, 

została zweryfikowana przez niezależnych Recenzentów w procesie peer review, dlatego też 

w niniejszej ocenie dokonam analizy innych aspektów.  

 Szczegółowe zapoznanie się z wynikami przedstawionymi w poszczególnych 

publikacjach tworzących spójny cykl pracy doktorskiej potwierdziło moje przypuszczenie, że 

Doktorantka bardzo sprawnie porusza się w obszarze, nie tylko przygotowywania materiału 

do badań - makaronów, kaszek i przekąsek bezglutenowych, ale także w obszarze analizy 

farmaceutycznej i statystycznej. Do badań jakościowych i ilościowych wytworzonych 

produktów stosowała bardzo nowoczesną metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej z tandemową spektrometrią mas w oparciu o działanie potrójnego kwadrupola                  

z jonizacją typu elektrorozpylanie (HPLC-ESI-MS/MS). Każda publikacja zaliczona do cyklu 
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dostarcza nowych informacji dotyczących przygotowywania, analizy bezglutenowych 

produktów wzbogacanych antyoksydantami. W tym miejscu warto podkreślić, że Doktorantka 

w każdej publikacji, nie tylko przedstawiła swoje wyniki, ale także zamieściła dojrzałą pod 

względem naukowym ich dyskusję. 

Pierwsza publikacja cyklu jest z kategorii prac przeglądowych. Doktorantka w tej publikacji 

przedstawia właściwości prozdrowotne wtórnych metabolitów roślinnych. Ukazuje w tej 

pracy ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu różnych chorób zwłaszcza układu oddechowego. 

Ponadto charakteryzuje znaczne możliwości modyfikacji i zastosowanie w obecnych czasach 

żywności funkcjonalnej.  

Publikacja ta jest doskonałym preludium do pracy doświadczalnej wykonywanej przez Panią 

Magister w ramach doktoratu, świadczy też o dużej wiedzy teoretycznej w obszarze żywności 

– produktów bezglutenowych. 

Druga publikacja zawiera wyniki, które otrzymała Doktorantka analizując makaron 

przygotowany z semoliny ryżowej i bobiku. Do produktu dodano mąkę kasztanową  

w różnych stężeniach. Wybór mąki kasztanowej uważam, za bardzo słuszny, gdyż owoce 

kasztanowca są produktami znanymi z właściwości prozotrowotnych (zwierają skrobie, 

białko, nieznaczną ilość tłuszczy oraz polifenole). Doktorantka w wytworzonym 

bezglutenowym makaronie z dodatkiem mąki kasztanowej oznaczyła jakościowo i ilościowo 

kwasy polifenolowe metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej  

z tandemową spektrometrią mas w oparciu o działanie potrójnego kwadrupola z jonizacją 

typu elektrorozpylanie (HPLC-ESI-MS/MS). Natomiast aktywność przeciwrodnikową 

oznaczyła metodą spektrofotometryczną z wolnym rodnikiem (DPPH).  

Zamieszczone w publikacji wyniki zrobiły na mnie duże wrażenie, gdyż Pani Magister 

oznaczyła aż 13 kwasów fenolowych w bezglutenowym makaronie o zawartości mąki 

kasztanowej 50%. Ponadto stwierdziła, że kwas izoferulowy był dominujący w każdej próbce 

niezależnie od stężenia mąki kasztanowej w produkcie.  

Najwyższą aktywność antyrodnikową odznaczał się bezglutenowy makron z dodatkiem 50% 

mąki kasztanowej.  

Trzecia publikacja dotyczy bardzo ważnego problemu w obszarze technologii żywności 

prozdrowotnej, a mianowicie właściwości fizyko-chemicznych produktów bezglutenowych. 

Aby produkty bezglutenowe miały właściwy wygląd, często dodaje się w procesie ich 

wytwarzania gumy ksantanowej.  
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Celem badań Doktorantki była ocena wpływu stężenia gumy ksantanowej na właściwości 

fizykochemiczne makaronu bezglutenowego oraz na całkowitą zawartość związków 

polifenolowych i aktywność antyoksydacyjną.  

Analizując publikację Impact of xanthan gum addition on phenolic acids composition and 

selected properties of new gluten-free maize-field bean pastaphenolic acids composition and 

selected properties of new gluten-free maize-field bean pasta mogę stwierdzić, że 

Doktorantka właściwie opisała procedurę technologiczną makaronu bezglutenowego  

z dodatkiem gumy ksantynowej w stężeniu od 0,25% do 1% całkowitej mieszaniny oraz 

przeprowadziła właściwą analizę jakościową, ilościową metodą HPLC-ESI-MS/MS  

i statystyczną wyników, stosując program Statistica 12.0. 

Podsumowując ten etap badań, Doktorantka jednoznacznie stwierdziła, że dodatek gumy 

ksantynowej w 1% wpływał negatywnie na zawartość polifenoli i aktywność antyoksydacyjną. 

Optymalne stężenie dodatku w produkcie bezglutenowym wynosi do 0,75%.  

Moim zdaniem jest to bardzo cenny i wartościowy wniosek dla producentów/technologów 

makaronów bezglutenowych.  

Cel badawczy czwartej publikacji, która wchodzi w skład cyklu pracy doktorskiej był 

wieloetapowy: po pierwsze Doktorantka postanowiła opracować bezglutenową kaszkę  

o różnej zawartości sproszkowanego owocu aronii (od 5 do 20%), po drugie zoptymalizować 

proces wytwarzania - ekstruzji, po trzecie dokonać analizy jakościowej i ilościowej oraz 

określić właściwości antyoksydacyjne związków polifenolowych w opracowanym produkcie 

bezglutenowym.  

Cel badań bardzo intersujący i wymagający sporej wiedzy od Doktorantki, gdyż badania łączą 

kilka obszarów naukowych, a mianowicie syntezę, wytwarzanie oraz analizę. Metodyka  

i wyniki badań zostały starannie i rzetelnie przedstawione w publikacji w międzynarodowym 

czasopiśmie Open Chemistry. Doktorantka dowiodła, że zastosowane warunki wytwarzania: 

temperatura, ciśnienie, wilgotność czy szybkość obrotów ślimaka mają znaczący wpływ nie 

tylko na właściwości fizykochemiczne produktu-kaszki, ale także na wartości odżywcze  

i prozdrowotne. Kaszka z 20% dodatkiem owoców aronii okazała się najlepszym produktem 

pod względem zawartości kwasów fenolowych i właściwości antyoksydacyjnych.  

W piątej publikacji, która wchodzi w skład cyklu pracy doktorskiej Pani Magister 

postanowiła: (i) opracować recepturę bezglutenowych przekąsek (chrupek) na bazie kaszki 

kukurydzianej z dodatkiem wybranych owoców – liofilizowane truskawki, suszone owoce 

aronii i czarnego bzu, (ii) dokonać oceny ich właściwości fizycznych oraz tekstury.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań Doktorantka opracowała sporo wniosków, m.in., że 

najkorzystniejszy dodatek owocowy w przekąskach wynosi 15%, natomiast za optymalną 

prędkość obrotową ślimaka ekstrudera uznała 120 rpm.  

  

Podsumowanie 

Moim zdaniem do najważniejszych osiągnięć Doktorantki w obszarze analizy 

farmaceutycznej, można zaliczyć, że: (i) najodpowiedniejszą metodą analityczną oznaczania 

związków polifenolowych po ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) jest metoda  

HPLC-ESI-MS/MS, (ii) wytwarzanie produktów bezglutenowych metodą ekstruzji jest 

optymalne, gdyż nie wpływa negatywnie na labilne kwasy polifenolowe, (iii)  parametry 

technologiczne zastosowane podczas procesu wytwarzania (głównie prędkość obrotowa 

ślimaka) mają wpływ na właściwości fizyko-chemiczne produktów bezglutenowych oraz 

ilościową zawartość kwasów fenolowych, (iv) w produkcie bezglutenowym musi być dobrane 

optymalne stężenie gumy ksantynowej. 

Powyższe uogólnione przeze mnie wnioski bardzo dobrze odzwierciedlają najistotniejsze 

elementy naukowe, poznawcze i aplikacyjne pracy badawczej Pani magister Gabrieli 

Widelskiej.  

Jestem przekonana, że Doktorantka w pełni zrealizowała zaplanowany program badań,  

a uzyskane przez Nią wyniki zawierają elementy nowości naukowej. Na szczególną uwagę 

zasługuje profesjonalizm badawczy Doktorantki, który zapewnił wysoką jakość i rzetelność 

wyników oraz umiejętność ich prawidłowej interpretacji. 

 Rozprawa doktorska Pani mgr Gabrieli Widelskej jest pracą nowatorską  

i wartościową i wnosi elementy poznawcze w obszarze tematyki – żywności 

bezglutenowej, czyli spełnia ustawowe wymogi stawiane pracom doktorskim.  

  

Wnioskuję do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk 

farmaceutycznych w Lublinie o kontynuowanie dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.                                                                                     

 

  


