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Dr hab. Katarzyna Dzida                                                                            Lublin, 14.03.2019 r. 

Zakład Żywienia Roślin 

Instytut Produkcji Ogrodniczej 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

Recenzja 

Rozprawy doktorskiej mgr farm. Mai Podolskiej 

pt. „Wpływ chronicznego i ostrego stresu jonami Sr2+ na zawartość wybranych 

pierwiastków (makro i mikroelementów) i niektórych metabolitów wtórnych  

w soi Glycine max (L.)” 

wykonanej w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

pod kierunkiem Pana dr hab. n. farm. Ireneusza Sowy, prof. UM 

i Pana dr hab. Sławomira Dreslera, prof. UMCS 

 

 

 Recenzja została wykonana w oparciu o uchwałę Rady Wydziału Farmaceutycznego      

z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podjętą w dniu 

24.05.2018 r., zgodnie z wymogami Uchwały z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych            

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.  2017 r., poz. 1789 ze 

zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 

roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. z 2018 roku poz. 261), w powiązaniu z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 

1669).  

 Wybrany temat i przeprowadzone badania dotyczące wpływu wywołanego stresu 

jonami Sr+2 na zawartość głównych makroelementów, strontu oraz wybranych metabolitów 

wtórnych w soi uważam za uzasadnione. Wzrastające zainteresowanie uprawą tej rośliny             

z rodziny Fabaceae związane jest przede wszystkim z jej bogatym składem chemicznym, 

poprzez który nasiona soi mają wiele zalet dietetycznych i zdrowotnych. Nasiona zawierają 
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cenne białka o bardzo dobrym składzie aminokwasowym, lipidy, składniki mineralne oraz 

fitoestrogeny. Fitoestrogeny sojowe to grupa związków niesteroidowych o budowie i funkcji 

podobnej do naturalnych estrogenów. Zdaniem wielu autorów zdolność oddziaływania                 

z receptorami estrogenowymi jest podstawą działania prewencyjnego i mechanizmu 

hamowania przez omawiane związki rozwoju nowotworów sutka i prostaty. Wykazano, iż 

izoflawony hamują działanie części enzymów istotnych w procesie karcinogenezy i promują 

kierowanie komórek nowotworowych na ścieżkę apoptozy. Wiele dodatnich cech przypisuje 

się izoflawonom, między innymi, że chronią przed osteoporozą, wpływają dodatnio na gęstość 

kości, mogą przeciwdziałać rozwojowi i być pomocne w leczeniu cukrzycy typu 2.  

Tematyka pracy wpisuje się w aktualną problematykę badawczą, która skupia się na próbie 

rozwiązania problemów zdrowotnych poprzez stosowanie naturalnych związków 

występujących w roślinach, między innymi w soi, do których należą izoflawony. Związki te 

określane są jako fitoestrogeny, ponieważ wykazują powinowactwo do części receptorów 

estrogenowych. Dzięki tym właściwościom izoflawony sojowe mogą być stosowane przy 

leczeniu dolegliwości związanych z menopauzą jako alternatywa konwencjonalnej terapii 

hormonalnej, dlatego też podjęcie przez Doktorantkę zagadnień związanych z regulacją 

izoflawonów w roślinie soi należy ocenić pozytywnie. 

Wybór materiału był trafny, chociaż ze względu na wysokie wymagania wzrostu i rozwoju soi, 

w Polsce roślina ta nie jest uprawiana na szeroką skalę. Natomiast uprawa soi mająca na celu 

pozyskanie świeżej masy nie stanowi problemu. 

 

Formalna ocena pracy 

Przedłożona do oceny praca składa się ze 102 stron wydruku, zawierającego oprócz tekstu         

43 rysunki oraz 11 tabel. Opracowanie składa się z 8 głównych rozdziałów, tj.: wstęp i cel 

pracy, część teoretyczna, część doświadczalna, wyniki i dyskusja, podsumowanie i wnioski, 

wykaz piśmiennictwa oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Rozprawa ma układ 

klasyczny, gdzie Autorka udowadnia potrzebę rozwiązania danego problemu badawczego. 

Poszczególne rozdziały i podrozdziały recenzowanego opracowania są ze sobą ściśle 

powiązane i stanowią logiczną całość. Bibliografia składa się ze źródeł publikowanych                  

w języku angielskim i polskim oraz stron internetowych, które pod względem formalnym              

i merytorycznym są cytowane w sposób właściwy, z małymi wyjątkami. Dysertacja napisana 

jest poprawnym językiem polskim, z dużą starannością. Opracowania graficzne uzyskanych 

wyników oraz fotografie rośliny badawczej wzbogacają opracowanie, ułatwiają odbiór 

przekazywanych informacji i świadczą o dobrym przygotowaniu naukowym Doktorantki. 
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Wykaz skrótów i akronimów umieszczony na początku dysertacji powinien stanowić raczej 

załącznik niniejszej pracy. 

 

Merytoryczna ocena pracy 

Rozdział „Wstęp i cel pracy” zawiera omówienie zagadnienia będącego przedmiotem 

opracowania oraz uzasadnienie podjęcia tematu. Autorka zapoznaje czytelnika z rośliną 

badawczą, akcentując jej walory zdrowotne. Następnie precyzyjnie określa cel pracy, który 

realizuje w oparciu o przeprowadzony w 5 etapach eksperyment. 

„Część teoretyczna” to typowy przegląd literatury liczący 37 stron i dotyczący 

najważniejszych informacji na temat soi i strontu. Autorka dokonała szczegółowej 

charakterystyki rośliny badawczej przedstawiając jej skład chemiczny, znaczenie w medycynie 

i dietetyce. Następnie dokonała opisu czynników stresowych, które mają wpływ na zawartość 

metabolitów wtórnych w soi. W drugim podrozdziale „Części teoretycznej” omówiono 

występowanie strontu, jego znaczenie w leczeniu osteoporozy, który pobudza procesy 

kościotwórcze, a hamuje procesy kościogubne oraz przedstawiono znaczenie strontu dla roślin. 

Niestety w rozdziale tym znalazło się kilka nieścisłości wymagających korekty na etapie 

przygotowywania wyników badań do publikacji: 

- podana systematyka soi wymaga korekty, w celu lepszej czytelności należy zmniejszyć ilość 

synonimów zwłaszcza na poziomie rodzaju i gatunku. Systematyka powinna być poparta 

źródłem naukowym, według jakiego autora została przedstawiona; 

- nazwy łacińskie gatunku powinny być pisane kursywą, nazwy rodzin nie (str. 9). 

- mało precyzyjne podpisy rysunków: rys 1. - należy dołączyć objaśnienia kropek 

występujących na mapie; rys. 2. – należy konkretnie nazwać te zdjęcia. 

- str. 15. błędna nazwa herbicydu: jest „glifosfat” a powinno być „glifosat”; 

- czy stwierdzenie „podejście do roślin GMO w ostatnim czasie uległo bilansowaniu” jest 

miarodajne jeżeli poparte jest jednym źródłem literatury; 

- rys. 4. pomyłkowo przedstawiono Fe na wykresie wśród makroelementów, pierwiastek ten 

powinien być zamieszczony wśród mikroelementów; 

- pomyłka w numeracji podrozdziału zarówno w spisie treści jaki w tekście, dwa razy jest 1.2.4.; 

- rys. 14. zbędne oznaczenia w nawiasach (A) i (B); 

- str. 35. stwierdzenie „fermentowane za pomocą Mucor, Bacteria lub Aspergillus” budzi 

wątpliwość, czy zastosowanie Mucor i Aspergillus do fermentacji daje pewność, iż                        

w uzyskanym produkcie nie pozostaną wydzielane przez te drobnoustroje toksyczne metabolity 

wtórne; 
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- podrozdział 2.1. Stront w roślinach (str. 41), powinien być zamieszczony w spisie treści. 

Trzeci rozdział pracy zatytułowany: „Część doświadczalna” liczy 9 stron i składa się      

z 5 podrozdziałów, zawiera wykaz aparatury i odczynników wykorzystanych                                     

w przeprowadzonym doświadczeniu. Zamieszczono w nim również schemat doświadczenia 

uprawowego oraz pomiar biomasy i zawartości chlorofilu. W kolejnym podrozdziale „Części 

doświadczalnej” zamieszczono szereg metod, przy pomocy których analizowano materiał 

badawczy oraz różne techniki, które służyły do oznaczenia metabolitów wtórnych oraz 

wybranych składników mineralnych w materiale doświadczalnym.  

Analiza schematu badań nasuwa kilka wątpliwości wymagających wyjaśnienia: 

- w metodyce brak jest dokładnego sprecyzowania w jakim czasie prowadzono doświadczenia 

i w ilu powtórzeniach przeprowadzono każdą serię; 

- które metabolity wtórne oznaczono oraz jakie makro- i mikroelementy.  

- brak źródeł literatury według, których wykonywano analizy; 

- rys. 17. - brak zdjęć z ostatniego etapu badań soi, które byłyby dopełnieniem dokumentacji 

fotograficznej doświadczenia. 

W rozdziale „Wyniki i dyskusja” zamieszczono uzyskane wyniki badań 

skonfrontowane z najnowszą literaturą naukową. Rozdział ten, mimo znacznej liczby wyników 

i analizowanych zależności, dzięki jej usystematyzowaniu, charakteryzuje się przejrzystością. 

Realizując jeden z postawionych celów jakim był pomiar wielkość biomasy i zawartości 

chlorofilu pod wpływem zastosowanej dawki strontu Autorka stwierdziła zmniejszenie 

uzyskanej biomasy soi pod wpływem chronicznego stresu, natomiast stres ostry spowodowany 

jednorazową dawką strontu nie różnicował biomasy zarówno pędów nadziemnych, jak i korzeni 

w porównaniu z kontrolą. Nie stwierdzono wpływu stresu strontu na zawartość chlorofilu. Na 

szczególną uwagę zasługuje analiza roślin na zawartość fitoestrogenów. Wyodrębniono sześć 

związków z grupy izoflawonów: daidzeina, daidzyna, malonylodaidzyna, genisteina, genistyna, 

malonylogenistyna oraz jeden kumestrol, który należy do kymestanów. Ekspozycja roślin soi 

na stront w istotny sposób wpływała na zawartość fitoestrogenów w organach roślin. Wpływ 

ten był widoczny zarówno w przypadku stresu chronicznego, jak i ostrego. Stwierdzono, że 

stres ostry istotnie indukował akumulację wszystkich izoflawonów w łodygach oraz genisteiny 

w liściach soi, w porównaniu z kontrolą oraz stresem chronicznym. Prezentowane badania 

wskazują, że stres chroniczny w mniejszym stopniu obniżał zawartość fitoestrogenów                  

w liściach i korzeniach w porównaniu z krótkotrwałym stresem ostrym. Jednak, znamiennym 

jest fakt, że ostry stres Sr 5-krotnie zwiększył akumulacje izoflawonoidów w łodygach                  

w porównaniu z kontrolą, czy roślinami uprawianymi w chronicznym stresie Sr. Kolejnym 
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zagadnieniem, które analizowała Aurtorka był wpływ stresu Sr na zawartość alantoiny w soi. 

Stwierdzono, że obecność strontu w pożywce zarówno w przypadku stresu ostrego, jak                   

i chronicznego stymuluje akumulację alantoiny w korzeniach. W obu przypadkach stosowania 

strontu stwierdzono 3-krotny wzrost zawartości alantoiny w korzeniach w porównaniu                  

z kontrolą. Stymulujący wpływ ostrego stresu Sr, w przeciwieństwie do stresu chronicznego na 

zawartość alantoiny odnotowano w łodydze. Natomiast dodatek Sr do pożywki nie różnicował 

zawartości alantoiny w liściach. Stres środowiskowy w kształtowaniu się alantoiny w organach 

roślin może być bardzo znaczący i w sposób istotny zwiększać zawartość tego związku                 

w roślinach. Wpływ strontu na jego akumulację i zawartość wybranych makroelementów w soi 

to kolejne zagadnienie, które badała Pani mgr farm. Maja Podolska. Stwierdzono, że                      

w przypadku stresu ostrego, stront w bardzo łatwy sposób był transportowany do części 

nadziemnych, a jego akumulacja zmniejszała się w kierunku liść>łodyga>korzeń. Na wysoką 

translokację strontu do pędów naziemnych, w roślinach rosnących w stresie ostrym wskazuje 

także współczynnik translokacji (WTL), który wynosił 8,15. W przypadku stresu chronicznego 

nie obserwowano wysokiego poziomu transportu strontu do części nadziemnych (WTL=0,89). 

Ponadto stwierdzono, że krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenie strontu powodowała 

istotnie większą akumulację tego pierwiastka w porównaniu ze stresem chronicznym. 

Otrzymane rezultaty świadczące o wysokiej mobilności strontu i jego łatwym przemieszczaniu 

do części nadziemnej. Ekspozycja roślin na stront w istotny sposób wpływa na zawartości 

wapnia w soi. Stres ostry w sposób istotny zwiększał jego akumulację w liściach, łodydze oraz 

w korzeniach w porównaniu z kontrolą. W przypadku stresu chronicznego obserwowano 

wzrost zawartości wapnia w porównaniu z kontrolą jedynie w przypadku łodygi. Akumulacja 

magnezu nie była w istotny sposób zależna od stresu Sr. Zawartość potasu w liściach soi także 

nie była zależna od ekspozycji roślin na stront, natomiast stres chroniczny Sr indukował 

akumulację potasu w korzeniach.  

Nieliczne uchybienia w rozdziale „Wyniki i dyskusja” na etapie przygotowywania wyników 

badań do publikacji, wymaga korekty:  

- str. 55. – brak jednostki przy podaniu dawki strontu 870?; 

- brak zależności jak wpływał stront na zawartość innych mikroelementów w soi, ważnych dla 

rozwoju rośliny i zdrowia człowieka. 

Dyskusję przeprowadzono syntetycznie. Zweryfikowano uzyskane wyniki badań              

z danymi literaturowymi, wskazano na różnice, zależności i prawidłowości wynikające                  

z biofortyfikacji soi strontem. 
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Główną część rozprawy zamyka rozdział „Podsumowanie i wnioski”, w którym 

Autorka konsekwentnie starała się udzielić odpowiedzi na postawione tezy. Odpowiedzi te 

zawarte są w trzech głównych podtytułach i obejmują najistotniejsze stwierdzenia                            

z przeprowadzonych badań. Uważam, że należy je przeredagować, gdyż często są 

powtórzeniem wyników. Część z nich można byłoby połączyć.  

„Wykaz piśmiennictwa” składa się z 132 pozycji, w tym tylko 2 w języku polskim,                    

a pozostałe w języku obcym. Dobór literatury jest właściwy. 

 

Ocena strony edytorskiej rozprawy 

W pracy zanotowano błędy o mniejszym znaczeniu dotyczące usterek edytorskich, 

niefortunnych sformułowań, cytowanej literatury, które zostały poczynione z obowiązku 

recenzenta. Część z nich zamieszczam poniżej. Błędy te nie zmniejszają wartości poznawczej 

i aplikacyjnej rozprawy, a poczynione uwagi mają pomóc Autorce w przygotowaniu pracy do 

druku w czasopismach naukowych. 

Niektóre pozycje literatury nie zostały zamieszczone w spisie i odwrotnie lub błędnie cytowane: 

- w tekście: Yuan, Jie, i Xiang 2000 – brak w spisie;  

- w tekście: Sung, Park, i Chang 2006; w spisie Sung 2006 

- w tekście: Wójciak-Kosior i in. 2016, a powinno być: Wójciak-Kosior, Sowa, i Strzemski    

  2016; 

- w tekście Wang i in. 2017-  brak w spisie; 

- Autorka cytuje niektóre pozycje literatury podając inicjały imion autorów – niepotrzebnie; 

- brak w spisie cytowanych pozycji internetowych; 

- należy zweryfikować poprawność pisowni jednostek: % należy pisać bez spacji, a inne    

  jednostki np. g (gramy) ze spacją; 

- w całej pracy należy zachować jednakowy sposób pisania nagłówków tabel (całym słowem 

lub skrótem) oraz powoływania się na rysunki i tabele w tekście – powinno być: jeżeli używa 

się w zdaniu to całym słowem bez pogrubiania, jeżeli w nawiasie to skrót najczęściej z małej 

litery (rys. 1, tab. 1). 

 

Wniosek końcowy 

Rozprawę doktorską Pani mgr farm. Mai Podolskiej oceniam pozytywnie. Pracę należy 

uznać za samodzielne rozwiązanie problemu badawczego przy wykorzystaniu różnych 

materiałów i badań analitycznych, które wymagały dużego nakładu pracy. Uzyskane wyniki są 
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wartościowe pod względem naukowym. Praca jest opracowaniem oryginalnym i świadczy         

o dużej wiedzy Doktorantki i znajomości warsztatu badawczego.  

Stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa mgr farm. Mai Podolskiej ma 

charakter oryginalnej pracy twórczej i spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.      

z 2017 r. poz. 1789). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi 

szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, składam formalny 

wniosek do Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie mgr farm. Mai Podolskiej do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  

 

 

 

 

 


