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 Każdego roku w mediach pojawiają się informacje na temat zakwitu glonów w 

wodach morskich i śródlądowych, często związany z tym zakaz kąpieli i raczej 

zniechęcający widok zielonego kożucha unoszącego się na powierzchni wody. Jednak 

zjawisko to może  być przyczynkiem podjęcia szeroko zakrojonych badań związanych z 

izolowaniem, identyfikacją i potencjalnym wykorzystaniem substancji aktywnych 

zawartych w surowcach roślinnych. Badania takie stały się tematem pracy doktorskiej 

mgr Karoliny  Korzeniowskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra 

Wieczorka. Tematyka pracy wpisuje się w trend poszukiwania nowych zastosowań 

ekstraktów roślinnych w kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym, rolnictwie czy też w 

przemyśle spożywczym, a przede wszystkim w opracowanie nowych efektywnych 



metod pozyskiwania i oznaczania tych ekstraktów z materiałów, które powszechnie 

uważane są za odpad.     

Przedstawiona do oceny praca doktorska liczy 183 strony, 28 tabel  oraz 49 rysunki. 

Łącznie cytowanych jest 200 pozycji literaturowych,  z których większość  ukazała się w 

ostatnim 10-leciu, a ponad 70 w ostatnich 5-ciu latach, co świadczy o aktualności 

podjętej tematyki badawczej. Dysertacja została podzielona na dziesięć rozdziałów 

obejmujących między innymi:  cześć teoretyczną, tezy i cel pracy,  część doświadczalną, 

opracowanie i dyskusję wyników, podsumowanie i wnioski,  bibliografię. Na początku 

rozprawy umieszczono spis stosowanych skrótów, akronimów i symboli, a na jej końcu 

spis rysunków i tabel, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz dorobek 

naukowy.   

Część literaturowa została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym 

Doktorantka przedstawiła informacje związane ze stresem oksydacyjnym, aktywnością i 

zdolnością przeciwutleniającą. W kolejnym scharakteryzowano związki fenolowe oraz  

algi jako źródło związków przeciwutleniających. Następnie omówiono metody 

wydzielania i oznaczania wybranych związków biologicznych z materiału roślinnego.  

Proporcja części literaturowej do części poświęconej omówieniu i dyskusji wyników jest 

prawidłowa, układ dysertacji w tej części jest logiczny i zrozumiały. Zagadnienia 

przedstawiane w części literaturowej są trafnie dobrane i ciekawie wprowadzają 

czytelnika w omówienie i dyskusję wyników. Są również logicznie uporządkowane oraz 

świadczą o dobrej znajomości problematyki badawczej. Podsumowania w formie tabel 

wad i zalet różnych metod badania aktywności antyoksydacyjnej (Tabela 2), 

właściwości biologicznych wybranych związków fenolowych (Tabela 3) czy ekstrakcji 

(Tabela 6) pozwala w prosty sposób objąć zagadnienia, które są opisywane w tym 

fragmencie pracy. Przedstawione w części literaturowej informacje dotyczące głównie 

alg słonowodnych doskonale uzasadniają cel i zakres pracy doktorskiej i podjęcie 

tematu alg słodkowodnych.  

Omówienie literatury jest zwięzłe i związane z tematem pracy, czyta się je z 

przyjemnością. Jednak Doktorantka nie  ustrzegła się drobnych błędów wynikających z 

użycia niepoprawnych nazw niektórych związków nieorganicznych (w spisie skrótów 

na str.16 i na str. 29). Spis skrótów byłby czytelniejszy gdyby miał układ alfabetyczny, a 

nie zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście. Niektóre rozwinięcia skrótów są 

raczej rzadko stosowane w praktyce.  



 Główną częścią przedstawionej pracy doktorskiej jest omówienie i dyskusja 

wyników, obszerna ze względu na szeroki zakres przeprowadzonych badań oraz 

szczegółowe opisy uzyskanych wyników. W pierwszym punkcie tej części Doktorantka 

opisuje i omawia efektywność ekstrakcji z wykorzystaniem różnych rozpuszczalników i 

metod. Wyniki z tej części pracy (opublikowane w czasopiśmie o wysokim IF=4.008 

Algal Research) wskazują, że najwyższą wydajność ekstrakcji obserwuje się przy 

ekstrakcji wspomaganej mikrofalami z użyciem wody jako ekstrahenta. W kolejnym 

rozdziale części doświadczalnej omówione są wyniki oznaczenia związków fenolowych 

metodami spektrofotometrycznymi oraz HPLC. W oparciu o krzywe kalibracyjne 26 

związków fenolowych i ich pochodnych wykonanych z wykorzystaniem HPLC zostało 

zidentyfikowanych i oznaczonych ilościowo 9 związków obecnych w otrzymanych 

ekstraktach. Wyniki wskazują na zależność pomiędzy zawartością związków fenolowych 

i ich pochodnych, a sposobem prowadzenia ekstrakcji. Wyjątkiem był tutaj kwas 

galusowy, którego zawartość w większości próbek była zbliżona. W kolejnym punkcie 

Doktoranta analizuje wyniki badania właściwości przeciwutleniających  ekstraktów 

algowych testami DPPH, ABTS i FRAP. Należy tutaj podkreślić, że Doktoranta nie 

podchodzi bezkrytycznie do otrzymanych wyników, ale bierze pod uwagę ograniczenia 

stosowanych w badaniach metod i wyjaśnia przyczyny pominięcia w dyskusji 

niektórych wyników, co świadczy o jej dojrzałości jako badacza. Wyciągnięte wnioski 

wskazały na kolejny etap badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej 

poświęcony ekstrakcji wieloetapowej połączonej z oczyszczaniem i wzbogacaniem 

próbek. W części poświęconej ekstrakcji wieloetapowej Doktorantka podjęła próbę 

opracowania procedury umożliwiającej oczyszczanie badanych ekstraktów 

(odtłuszczenie i usunięcie cukrów) i ułatwiających analizę pożądanych produktów. 

Część wyników dotyczących odłuszczania  biomasy za pomocą sondy ultradźwiękowej i 

badania zawartości kwasów tłuszczowych dla ekstraktów makroalg została 

opublikowana w Journal of Applied Phycology (IF=3,016). Zbadano również wpływ pH na 

wydajność ekstrakcji i aktywność przeciwutleniającą ekstraktów. Bardziej kwaśne 

środowisko ma korzystny wpływ na wydajność ekstrakcji, większą zawartość związków 

fenolowych i aktywność antyoksydacyjną. W kolejnym rozdziale Doktorantka analizuje 

wyniki badań próbek dla których przeprowadzono ekstrakcję do fazy stałej z 

wykorzystaniem złoża Amberlit XAD-2. Wyniki te wskazują, że proces ten prowadzi do 

polepszenia wszystkich badanych parametrów takich jak zawartość związków 



fenolowych, flawonoidów, zawartości antyutleniaczy i związków redukujących. W 

rozdziale 6 przestawiono wyniki badań ekstraktów z wykorzystaniem HPTLC. Należy w 

tym miejscu podkreślić, że Doktorantka nie podąża ścieżką angażowania coraz bardziej 

wysublimowanych  metod instrumentalnych (i coraz droższych pod względem zarówno 

samej aparatury jak kosztów wykonania jednej analizy, co według mnie jest pójściem na 

tzw. „łatwiznę”), tylko stara się znaleźć zastosowanie relatywnie prostej metody jaką 

jest HPTLC, która pozwoli rozwiązać konkretny problem. W ostatnim rozdziale bardzo 

krótko omówiono wyniki zastosowania procedur, które zostały opracowane w ramach 

niniejszej dysertacji w badaniach innych ekstraktów roślinnych: aronii, pokrzywy, 

skrzypu i kory dębu. Wyniki te w pełni potwierdzają uniwersalność zastosowanej 

metody ekstrakcji w analizie związków fenolowych.  

Za najważniejsze osiągnięcia naukowe dysertacji uważam: 

 Opracowanie efektywnej metody ekstrakcji związków fenolowych z 

ekstraktów algowych 

 Wykazanie przydatności ekstraktów z alg słodkowodnych jako źródła 

cennych substancji antyoksydacyjnych 

 Opracowanie procedury umożliwiającej oczyszczanie, identyfikację i 

wzbogacanie w substancje aktywne ekstraktów 

 Wykazanie uniwersalności opracowanych metod w analizie ekstraktów z 

innych roślin 

Doktorantka udowodniła, że potrafi prawidłowo zaplanować pracę badawczą, 

wnikliwie oceniać wyniki i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski. Dodatkowo 

wyniki badań opisywane są w bardzo klarowny i logiczny sposób.  W całej pracy 

znalazłem jedynie kilka niezbyt poprawnych określeń żargonowych (np. na stronie 96) 

czy skrótów myślowych (np. na stronie 26), odsyłacze do Tabeli 10 mogłyby mieć 

podany numer strony na której ta tabela się znajduje, a w Tabeli 12 kolejność typów 

ekstrakcji mogłaby być taka jak na rysunku 29.  Wszystkie powyższe uwagi uczynione z 

obowiązku recenzenta w najmniejszym stopniu nie umniejszają mojej bardzo wysokiej 

oceny przedstawionej dysertacji. 

W trakcie czytania pracy doktorskiej nasunęło mi się kilka zagadnień, które 

chciałbym omówić z Doktorantką: 

 Czy jest jakaś przyczyna, że część poświęcona analizie ekstraktów z aronii, 

skrzypu, pokrzywy i kory dębu jest omówiona w sposób tak bardzo skrótowy? 



 Chociaż Doktorantka podaje powód dla którego zdecydowała się na wykorzystanie 

złoża Amberlit XAD-2, czy podjęła próby wykorzystanie innego typu złoża w 

ekstrakcji do ciała stałego? 

 W analizie składu ekstraktów najużyteczniejszą metodą jest HPLC, jednak 

chciałbym zapytać czy może Doktorantka podejmowała próby wykorzystania 

innych metod instrumentalnych w tego typu analizie? 

Niezależnie od wspomnianych zagadnień, które są natury dyskusyjnej, chciałbym 

podkreślić, że dysertacja pod względem merytorycznym, graficznym i językowym 

przygotowana jest bardzo starannie. Wspominane przeze mnie pojedyncze błędy, uwagi 

dotyczące układu pracy czy używane określenia w żaden sposób nie odbierają  

przyjemności w jej czytaniu. Podsumowując, przedstawiona do oceny rozprawa 

doktorska spełnia wszystkie merytoryczne i formalne wymogi stawiane pracom 

doktorskim zgodnie z  wymaganiami określonymi w art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W związku z 

powyższym wnioskuję do Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego o dopuszczenie mgr 

Karoliny Korzeniowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Jednocześnie ze 

względu na opublikowanie części wyników w prestiżowych czasopismach takich jak 

Algal Research i  Journal of Applied Phycology oraz wysoką jakość dysertacji chciałbym 

złożyć wniosek o jej wyróżnienie. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


