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RECENZJA
rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Karasióskiego pt:
..$cenariusz ana|itycuny b*dania specjacji cynku w tkankach roś|inhałdowych''

Promotor pracy: Prof. dr hab. Ewa Bulska

Tematyka pracy dotyczy specjacji cynku

w

prÓbkach tkanek roślinna

przykładzie roślinhałdowych. Doktorant zaproponował, zgodnie z ĄĄułem dysertacji,

scenariusz postępowania
badania specjacji cynku.

z

Z

wykorzystaniem wie|u technik analitycznych

w

ce|u

całą pewnościątematyka rozprawy doktorskiej jest

odpowiedzią na aktua|ne zapotrzebowania związane z wykorzystaniem analityki w
badanu rÓznego rodzaju indywiduÓw występujących w poszczegÓlnych elementach
ekosystemÓw.

Opiniowana rozprawa doktorska liczy 145 stron i podzielona jest na
następujące rozdziały: Wstęp, CzęśĆliteraturowa, Cel pracy, Część

eksperymentalna, Dyskusja iwnioski, Bib|iografia, Uzupełnieniem pracy sq: Wykaz
skrotÓw' $treszczenie oraz $pis rysunkÓw zamieszczone na jej ko cu.

We Wstępie mgr Jakub Karasi ski przedstawił podstawowe informacje na
temat istoty i znaczenia oznaczania poszczegÓ|nych form chemicznych danego
pierwiastka w probkach środowiskowych' W tej częścipracy zamieściłtakże swego
rodzaju streszczenie przeprowadzonych w ramach realizacji pracy doktorskiej bada

oraz częśĆz głÓwnych wnioskÓw. Moim zdaniem umieszczenie tego typu informacji
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we Wstępie jest zbędne, zwłaszcza, że znakomita ich częśĆznajduje się

W

Streszczeniu.

W skład Części|iteraturowej wchodzą trzy podrozdziaĘ. W pierwszym Doktorant
podaje charakterystykę analizy specjacyjnej jej definicje oraz opisując
poszczegó|ne jej etap.

Drugi podrozdział dotyczy opisu i charakterystyki roś|inhałdowych, ktÓre stanowiq
materiał badawczy W pracy doktorskiej. Doktorant przedstawia
dokładny budowę mońologiczną roślini związane

w sposÓb bardzo

z nią wykształcone mechanizmy

obronne przed toksycznym wpływern metali. Towarzyszq temu takŻe informacje na

temat mozliwych zawańościmeta|i w glebach hałdowych. W tym podrozdziale
zawarty jest ponadto podrozdział doĘczący tzw' hiperakumulatorÓw, czyli rcŚ|in
pobierających znaczne i|ościmetali z gleby'

W trzecim podrozdzia|e mgr Jakub Karasiński podaje opis warsztatu ana|itycznego,
czy|i technik ana|itycznych moz|iwych do wykorzystania przy oznaczaniu zwiqzkÓw
cynku w prÓbkach materiału roślinnego'

Cała CzęŚĆ literaturowa to bardzo dokładne, przygotowane W oparciu

o

wykorzystanie |icznych Źrodet bibliograficznych {174} studium |iteraturowe' Świadczy
ona o bardzo gruntownym, teoretycznym przygotowaniu Doktoranta do realizacji
zadań badawczych w ramach pracy doktorskiej,

W ko|ejnym rozdziale recenzowanej pracy mgr Jakub Karasiński okreś|ace|
badań

- wykorzystanie

wybranych technik anali$cznych w badaniu specjacji cynku w

materiale roślinnym i sfuorzenie swego rodzaju scenariusza pozwalającego na jak

najdokładniejsze określenie występowania poszczegÓ|nych zwiqzkÓw cynku w

tkankach roś|in. Podaje

on takze plan badań,

ktorego realizacja pozwo|i na

osiągnięcie postawionego ce|u.

Częśćeksperymenta|na rozpoczyna się od omówienia

i

charakterystyki

stanowiska badawczego, czyli stosowanych odczynnikÓw, aparatury.

W

osobnym

podrozdzia|e Doktorant podaje sposób uprawy' wykorzystywany w badaniach, roślin.
Ko|ejne podrozdziały dotyczą opisu badań, z wykorzystaniem poszczegÓ|nych

technik analitycznych, W badaniach specjacji cynku mimo, .i w Ęfiu|e
przypadku kilku z
podrozdziału 8 Doktorant twierdzi' że
',selsnu?''. W
prezentowanych technik analitycznych zamieszczony jest w osobnym podrozdziale
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opis lvyznaczania optyma|nych parametrow prowadzenia poszczegÓ|nych.iej etapow'

Tak, ,,wyznaczanie optyma|nych parametrów'',

a nie jak

podaje

Doktorant

,,optyma|izacji'' (podrozdziały 7.1. i8.1'}' Nie zauważyłem bowiem, by w tego typu

badaniach wykorzystywano jakieko|wiek narzędzia statystyczne służącedo
optymalizacji. Każdy z podrozdziałÓw dotyczący zastosowania poszczególnych
procedur ana|itycznych stosowanych

w badaniach specjacji kończy się

krÓtkim

podsumowaniem otzymanych wyników. Rozumiem cel tego typu uktadu pacy, a|e
niestety częśĆz tych wnioskÓw znajduje swoje powtórzenie w rozdzia|e Dyskusja

i

Wnioski.

To właśnieten rozdział jest zwieńczeniem rozprawy. Doktorant przedstawia
jako podsumowanie zaproponowany scenariusz specjacji cynku w materiale
roś|innym. Pragę pcdkreŚliĆ, Źe sformułowane wnioski sq bardzo wywaŹone, ale

zarazem

i

przekonujące, gdyŻ popańe bardzo rzete|nie zap|anowanymi

i przeprowadzonymi badaniami.

W

ramach realizacji pracy mgr Jakub Karasiński rozwiqzał cary szereg

prob|emÓw. Do Jego podstawowych osiągnięc na|eŹy zaliczyÓ:

1. wykazanie użytecznościnowoczesnych technik ana|itycznych w badaniach
specjacji;

2, opracowanie procedur analitycznych służqcych w oznaczaniu zawańgści
zwiqzkow cynku w próbkach maieriału roś|innego;

3. wyznaczenie optymalnych

parametrÓW procesu ekstrakcji związkÓw cynku z

prÓbek materiału roś|innego;

4, i przede wszystkim

CIpracowanie, bardzo szczegÓtowego

i

rozbudowanego,

scenariusza ana|itycznego, ktÓrego zastosowanie pozwo|i na specjację cynku
w próbkach tkanek roślin.

Pragnę podkreś|ić,że soktorant w pełni wykorzystat dostępnośĆdo aparatury
analitycznej. Stosowane techniki rozdzie|cze (GC, HPL0 i lC) w połączeniu z
rÓżnego rodzaju detektorami {przede wszystkim M$ a|e takze UV Vis}. Dodatkowo
na|eży takze uwypukliĆ fakt interdyscyp|inarnego charakteru badań prowadzonych w
ramach realizacji pracy doktorskiej.

Chciałbym jednak zwrÓcii uwagę na pewne drobne niedociqgnięcia

i

prosic

o wyjaśnienie pewnych kwestii.
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Uwagi merytoryczne

1.

Tytuł podrozdziatu 8.1.2. CzęŚci eksperymentalnej sugeruje, ze czynnikiem, ktÓry

ujednorodniał probkę był ciekty azat'

*

,,Ekstrakcja po homogenizacji ciekłym

azotem''' Czy tak było faktycznie? Proszę o komentarz'

2" Na

21

stronie

podany jest na.iczęściej występujący szereg zmniejszania

zawartości meta|i w poszcuegÓlnych tkankach roś|in- od korzenia do nasion.

Czy znane są

3.

4.

5.

Doktorantowi rośliny, w przypadku ktÓrych

te zaleŻnościsą

diametra|nie inne? Od czego moie za|eŹeĆ ta zależność?

Na stronie 29 Doktorant przytacza jako jony metali symbole Cd{ll} itd. Czy tego
typu oznaczenia są poprawne?

Na stronie 59 Doktorant podaje ,,..' jako ślepeproby.,.,", z chęcią usłyszałbym
opinie Doktoranta na temat terminÓw,,ś|epa prÓba'' i ,,ślepaprÓbka''.
W Tabe|i 5 (strona 60) podane są wyniki całkowitej zawartości {czy stęŹenia???}

z

wańościami niepewności' Czym podyktowana jest rÓŹna liczba cyfr
znaczących przy podawaniu wańości niepewności? Przy okazji, w tego typu
wraz

oznaczeniach powinno podaĆ się |iczbę próbek na podstawie ana|izy, ktÓrych
ob|iczano wartościwyniku jako wartośĆŚrednią" Tego typu informacji nie
znalazłem aniw pracy aniw opisie do tabeli'

6' W
7.

8'
9,

tabe|i

6

{strona s4}

w

kolumnie zatytułowanej ,,objętośĆotrzymanego

ekstraktu'' podawane wyniki mają wymiar masy" Proszę o komentarz.

$trona 69

-

czy podany wspÓłczynnik kore|acji d|a funkcji przedstawionej na

rysunku 7 ma faktycznie wańośĆR=0,9910? Jest to funkcja ma|ejąca"

Rysunek ,,2

*

_ nieco

niezrozumiały jest podpis pod rysunkiem.
Dotyczy on bardziej opisu procedury niż tego co przedstawiono na rysunku.
Rysunek 30

-

strona 79

strona 108

-

ana|iza prezentowanych widm byłaby zdecydowanie

prostsza i przejrzystsza gdyby ośoX miała ten sam zakres m/z.
10. Bibliografia * zdziwiony jestem, iz w spisie literatury Doktorant nie urnieściłpracy

swojego wspołautorstwa opublikowanej w Chemical Papers 68 (3) 2g1-29g
(2014} _ jak najbardziej związanej z tematyką badań.
Pozostałe uwagi (redakcyjnei

1. $tr. 15 * Doktorant odwołuje się do definicji flory ga|mowej umieszczonej na
stronie 31 pracy, choÓ w rzeczywistościjest ona na stronie 33.

Prof. dr hab. inż. Piotr Konięczka
Katedra Chęmii Analitycmej, Wydział Chemiczlt1,., Politechnika Gdańska
e-n:ail:

piotr.konieczka@pe.gda.pl
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tr"
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Moim zdaniem można była się pokusiĆ o umieszczenie rysunku 4 (str' 25) w
wersj i po|skojęzycznej.

Należy unikaĆ tytułow rozdziałÓMpodrozdziałÓw w postaci akrcnimÓw np.
Ą,4'1.,4.4.3,

4."

r
\*t "

strona 56 - stwierdzenie ,,...kaŹdy w stężeniu 10 pgll...'', raczej ,,o stęieniu'''
$trona 90 - odwdanie do rysunku 1 i strona 96 odwołanie do rysunku 18 -

m-

oba odwotania są btędne idotyczą na pewno rysunkÓw o innych numerach.
$trona 109, tytuł podrozdziału 1 1 .3" :''Chromatagorafia .. '"???

7"

Bibliografla

-

brak konsekwencji w sposobie podawania literatury: od pozycji

37 nastąpiła zmiana formatu cytowania |iteratury: z nr tomu-rok-zakres stron

na nr tonru.zakres stron*rok. Zauważyłem i zaznaczyłem w maszyncpisie
btędne nazwy ki|ku z czasopism jak i błędne ich skroty.
*. Ki|ka

bĘdÓw typowo redakcyjnych

-

|iterÓwki

- zaznaczyłem w maszynopisie

otrzymanej pracy.

Wymienione powyzej uwagi nie zmieniają mojej wysokiej oceny merytorycznej pracy.

Pragnę podkreślic, bardzo przejrzysty sposÓb przedstawiania danych, jak i wysoko
oceniĆ graficzną stronę pracy'

Moim zdaniem opracowane procedury analityczne, mCIgą byĆ

z

powodzeniem

zastosowane w badaniu specjacji cynku, a zaproponowany scenariusz moŻe zna|eźĆ

zastosowanie praktyczne * oczywiściew przypadku dostępności do nowoczesnych
technik anali$cznych.

Praca w mojej ocenie spełnia aktualne wymagania merytoryczns
iformalne Ustewy o Stopniaeh i Tytule Naukowym; wnoszę więc
o dopuszczenie mgr Jakuba Karasiftskiega do kotejnycb etapów pnewadu
daktorskiego.
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Dr hab. Halina Polkowska-Motrenko, prof. IChTJ
Instytut Chemii i Technik Jądrowej, Warszawa

Warszawa, 20-02-2015 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Karasińskiego pt.: Scenariusz analityczny
badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych
Niniejsza recenzja została przygotowana na zlecenia Rady Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Praca doktorska mgr Jakuba
Karasińskiego została wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bulskiej. Promotorem
pomocniczym był dr Marcin Wojciechowski. Praca poświęcona jest opracowaniu procedur
analitycznych umożliwiających badanie specjacji cynku w tkankach roślinnych. Praca ma
charakter doświadczalny.
Opiniowana praca liczy 145 stron, została podzielona na cztery rozdziały: Wstęp,
Część literaturowa, Cel pracy i Część eksperymentalna. W skład tego ostatniego rozdziału
wchodzą Dyskusja wyników i wnioski. Praca zawiera także spis literatury, wykaz skrótów,
rysunków i tabel.
We Wstępie (str. 5 i 6) Autor w sposób zwięzły i przekonywujący przedstawił motywy
podjęcia badań i ich główny cel, jakim było opracowanie specyficznej procedury analitycznej
pozwalającej na badanie, w postaci jakich związków cynk występuje w próbkach roślinnych,
a także metody badań pozwalające zrealizować postawiony cel. Założono, że opracowana
procedura pozwoli na uzyskanie informacji na temat metabolizmu cynku i jego transportu
pomiędzy częścią podziemną i nadziemną rośliny oraz umożliwi porównanie specjacji cynku
w różnych populacjach roślin hałdowych. Do badań wykorzystano roślinę Plantago
lanceolata

L.

(babka

lancetowata)

wyhodowaną

z

ziaren

pochodzących

z

hałd

pokopalnianych z okolic Bolesławca oraz niezanieczyszczonych obszarów centralnej Polski.
Rozdział Część literaturowa (str. 7 - 47) stanowi przegląd literatury światowej
dotyczącej analizy specjacyjnej oraz roślin hałdowych. Rozdział ten podzielony jest na
podrozdziały. W podrozdziale „Analiza specjacyjna” mgr Jakub Karasiński przedstawił
schemat analizy specjacyjnej i omówił skrótowo poszczególne etapy tej analizy. Podrozdział
3 poświęcony jest hałdom pokopalnianym i porastającej je roślinności. Mgr Karasiński
zdecydował stosować w swoich badaniach rośliny porastające hałdy powstałe w wyniku
wydobycia rud cynku i ołowiu w okolicach Olkusza (tzw. rośliny galmanowe). Autor
przedstawił dane dotyczące zwartości metali i pH hałdy cynkowo-ołowiowej w Bolesławcu i
procentowe zawartości rozpuszczalnych form metali dostępnych dla roślin. Autor w sposób
1/5

wyczerpujący opisał

budowę roślin

wyższych,

zwracając uwagę na mechanizmy

przenoszenia metali w roślinie oraz wpływ metali na rozwój rośliny i mechanizmy
adaptacyjne roślin. Kolejny podrozdział (str. 34 - 47) poświęcony metodom instrumentalnym
stosowanym w badaniach specjacji metali w próbkach roślinnych stanowi w istocie
kompendium wiedzy na temat aktualnie stosowanych metod analizy specjacyjnej metali w
tkankach

roślinnych.

Doktorant

wyczerpująco

przedstawił

szeroką

gamę

technik

instrumentalnych w sposób świadczący o bardzo dobrej ich znajomości. Autor przedstawia
także zaczerpnięte z literatury wyniki badań specjacji wielu metali w roślinach, co świadczy o
Jego dobrej orientacji w tym temacie. Rozdział Część literaturowa bardzo dobrze
odzwierciedla interdyscyplinarny charakter pracy.
W rozdziale Cel pracy (str. 48 – 49) mgr Karasiński przedstawia szczegółowo
zagadnienia, które są przedmiotem badań i sposób ich realizacji. Do badań specjacji cynku
w roślinach zastosowano techniki łączone HPLC ICP MS i HPLC ESI MS po ekstrakcji
związków cynku i ich rozdzieleniu metodą chromatograficzną. Wybór takiej procedury został
podyktowany stworzeniem możliwości badania specjacji cynku bez odnoszenia się do
substancji wzorcowych.
Rozdział III Część eksperymentalna zawiera opis aparatury, metodyki prowadzenia
badań, metod analitycznych stosowanych przez Doktoranta oraz uzyskane wyniki, ich
dyskusję i wnioski. Rozdział podzielony jest na podrozdziały dotyczące aparatury i
odczynników (podrozdział 5), badanego materiału roślinnego (podrozdział 6), procedury
określania całkowitej zawartości Zn w materiale roślinnym (podrozdział 7) oraz metod
badania specjacji cynku (podrozdział 8, 9, 10 i 11).
Na uwagę zasługuje bogaty warsztat eksperymentalny Doktoranta, a także
wielostronne i wnikliwe dokumentowanie poprawności wyciąganych wniosków. Mgr
Karasiński przekonywująco uzasadnił wybór Plantago lanceolata L. (babki lancetowatej) jako
materiału do badań rozpowszechnieniem tej rośliny oraz przystosowaniem do życia na
skażonych terenach hałd pogórniczych. Doktorant zastosował do wykonania oznaczeń
całkowitej zawartości cynku w materiale roślinnym technikę ICP MS. Procedura analityczna
polegała na mineralizacji materiału roślinnego kwasem azotowym(V) w polu mikrofalowym w
podwyższonym ciśnieniu i oznaczeniu ilościowym Zn w otrzymanym roztworze metodą ICP
MS. Etap pomiaru został przez Doktoranta bardzo starannie zoptymalizowany zarówno, jeśli
chodzi o parametry pracy spektrometru, jak i eliminację możliwych interferencji. Natomiast
etap mineralizacji budzi zastrzeżenia. Z literatury wiadomo, że wynik oznaczania
pierwiastków w materiale roślinnym metodą ICP MS z reguły bardzo silnie zależy od składu
czynników stosowanych do mineralizacji. J. Sucharova i I. Suchara (Anal. Chem. Acta, 576
(2006) 169-176) wykazali na podstawie analizy 10-ciu CRM o matrycy roślinnej, że wynik
oznaczenia Zn tą metodą zależy od zawartości Si w analizowanym materiale i sposobu jego
2/5

mineralizacji. W ocenianej pracy Doktorant sprawdził poprawność zastosowanej procedury
analizuję CRM INCT-MPH-2 Mieszanina Ziół Polskich. Wydaje się, że oparcie walidacji na
analizie jednego CRM nie jest wystarczające. Niemniej Autor wykazał w sposób nie budzący
wątpliwości, że Plantago lanceolata L. akumuluje cynk w tkankach, przy czym zawartość
cynku w częściach poziemnych jest wielokrotnie wyższa niż w częściach nadziemnych.
Wskazują na to wyniki oznaczeń całkowitej zawartości Zn w tkankach roślin hodowanych na
pożywce wzbogaconej w cynk. Do analizy specjacji Doktorant zastosował dwie procedury
ekstrakcji, tj. jednoetapową ekstrakcję roztworami buforowymi o pH od 4,1 do 10 ze
świeżego materiału roślinnego poddanego homogenizacji w ciekłym azocie oraz ekstrakcję
CO2 w stanie nadkrytycznym. Autor bardzo starannie przeanalizował i zoptymalizował
warunki ekstrakcji, co jest niewątpliwą zaletą pracy i osiągnięciem Doktoranta. Należy
podkreślić, że właściwy dobór warunków ekstrakcji ma podstawowe znaczenie dla
poprawności analizy specjacyjnej. W celu rozdzielenia i oznaczenia związków cynku
obecnych w ekstraktach mgr Jakub Karasiński zastosował wysokosprawną chromatografię
cieczową dwuwymiarową: wykluczania – kationowymienną, kationowymienną - wykluczania
oraz anionowymienną - kationowymienną. Autor bardzo wyczerpująco przedyskutował
stosowaną metodykę badań i uzyskane wyniki. Niewątpliwym osiągnięciem Doktoranta, a też
elementem nowości naukowej, jest wykazanie, że zamienne stosowanie obu rodzajów
chromatografii pozwala na określenie mas cząsteczkowych związków cynku, określenie ich
polarności i powiązanie otrzymanych sygnałów z konkretnym składnikiem poszczególnych
frakcji. Doktorant wykazał, że ze wzrostem pH ekstrahenta rośnie różnorodność form cynku,
ale maleje wydajność ekstrakcji. Ważnym osiągnięciem jest wykonane przez mgr
Karasińskiego porównanie wyników ekstrakcji jednoetapowej buforami i ekstrakcji CO 2 w
stanie nadkrytycznym. Opracowaną metodykę badań (scenariusz analityczny) Doktorant
zastosował do porównania dwóch populacji rośliny Plantago lanceolata L. – roślin hałdowych
i z terenów niezanieczyszczonych.
Doktorant podjął też próbę określenia dokładnych mas cząsteczkowych i struktury
rozdzielanych związków cynku za pomocą techniki HPLC ESI MS. Zastosowanie tej techniki
pozwoliło jednak jedynie na potwierdzenie masy cząsteczkowej związków we frakcji o
najdłuższym czasie retencji. Nie udało się zarejestrować widm mas dla składników frakcji
zawierających wielkocząsteczkowe (HMW, ~350000 j.m.a) i niskocząsteczkowe (LMW, 3000
– 4000 j.m.a.) związki cynku. Autor wyczerpująco przedyskutował otrzymane wyniki.
Podsumowanie pracy zawarte jest w podrozdziale: Dyskusja i wnioski. Mgr Jakub
Karasiński przedstawił w nim syntetycznie wyniki swoich badań, możliwości ich
zastosowania, a przede wszystkim wykazał osiągnięcie zamierzonego celu pracy.
Spis literatury obejmuje 178 pozycji, jest więc bardzo obszerny i wskazuje na dużą
wiedzę mgr Jakuba Karasińskiego i bardzo dobrą znajomość literatury tematu.
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Uwagi krytyczne
Moim zdanie w pracy brakuje wyników ilościowych zawartości Zn w poszczególnych
formach specjacyjnych oraz porównania z oznaczoną całkowitą zawartością Zn w
analizowanej tkance roślin. Dane te pozwoliłyby ocenić wydajność zastosowanych procedur
ekstrakcji i ogólnie opracowaną procedurę analizy specjacyjnej. Brakuje też danych
dotyczących powtarzalności wyników badań specjacji. Bez znajomości powtarzalności trudno
będzie ocenić, czy różnice w wynikach analizy specjacyjnej są spowodowane zmiennością
osobniczą, czy też wynikają z precyzji metody.
Pewien mankament stanowi dowolność stosowania słownictwa przez Autora. Na
przykład Doktorant na str. 15 wprowadza definicję roślin hałdowych jako zbiorowiska roślin
porastających gleby charakteryzujące się wysoką zawartością cynku i ołowiu, podczas gdy
na str. 33 w ten sam sposób definiuje rośliny galmanowe, przy czym to druga definicja jest
ogólnie przyjęta.
W pracy jest też sporo błędów redakcyjnych i językowych. Np. tytuł rozdziału 8 brzmi:
Badanie specjacji selenu z wykorzystaniem układu HPLC ICP MS. Na stronie 59 pkt. 4
brzmi: części nadziemne (K) roślin hałdowych (H)…..- kod HZn100L. Wydaje się, że powinno
być: części podziemne (K) roślin hałdowych (H)…..- kod HZn100K.
Na str. 61 Autor stwierdza, że „wyniki określenia całkowitej zawartości cynku w
tkankach wskazują, że rośliny populacji hałdowej akumulują nieco więcej cynku w swoich
tkankach.” Jednak omawiając uzyskane wyniki (Tabela 5, str. 60) stwierdził, że „zawartość
cynku w liściach roślin obu populacji nie różni się statystycznie” i również, że „akumulują w
korzeniach podobne ilości tego pierwiastka”.

Podsumowanie recenzji
Przedstawiona mi do recenzji rozprawa „Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w
tkankach roślin hałdowych” mgr Jakuba Karasińskiego prezentuje wysoki poziom naukowy.
Autor zaprojektował i zrealizował obszerny i kompleksowy program badawczy, co pozwoliło
mu na zrealizowanie zamierzonego celu. Mgr Jakub Karasiński wykazał przy tym dużą
samodzielność i sprawność w prowadzeniu badań oraz interpretacji ich wyników. Należy tu
podkreślić interdycyplinarny charakter pracy. Na podkreślenie zasługuje także nawiązanie
przez Doktoranta współpracy z Wydziałem Biologii UW, gdzie prowadzono hodowlę roślin
oraz z Zakładem Technologii Organicznej i Procesów Rozdziału Instytutu Chemii
Przemysłowej w Warszawie, gdzie wykonano ekstrakcje CO2 w stanie nadkrytycznym.
Będąca przedmiotem pracy procedura analizy specjacyjnej cynku w tkankach roślin
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opracowana została po raz pierwszy. Niewątpliwym osiągnięciem mgr Jakuba Karasińskiego
i zarazem nowością naukową jest zastosowanie przez Autora zamienne wysokosprawnej
chromatografii

cieczowej

dwuwymiarowej:

wykluczania

–

kationowymienna,

kationowymienna - wykluczania oraz anionowymienna – kationowymienna połączonej z
detekcją ICP MS. Opracowana metoda rozdzielcza pozwala na rozdzielenie i określenie mas
cząsteczkowych związków cynku, określenie ich polarności i powiązanie otrzymanych
sygnałów z poszczególnymi formami tego pierwiastka. Osiągnięciem Doktoranta jest także
porównanie ekstrakcji jednoetapowej po homogenizacji w ciekłym azocie z ekstrakcją CO 2 w
stanie nadkrytycznym.
Oryginalnym dorobkiem mgr Jakuba Karasińskiego jest też zbadanie specjacji cynku
w częściach nadziemnych i podziemnych rośliny Plantago lanceolata L. oraz porównanie
specjacji cynku w populacji hałdowej i naturalnej tej rośliny, a także próba identyfikacji
rozdzielonych form cynku metodą HPLC ESI MS. Dotychczas w literaturze przedstawiono
jedynie wyniki frakcjonowania cynku w roślinach.
Zrealizowany przez mgr Jakuba Karasińskiego szeroki program badawczy dostarczył
wiele wartościowych wyników. Doktorant zgromadził także i wnikliwie przeanalizował bogatą
literaturę przedmiotu.
Praca napisana jest poprawnym językiem, a błędy językowe i redakcyjne, wynikające
najprawdopodobniej z pośpiechu przy redagowaniu pracy, nie obniżają w istotny sposób
poziomu merytorycznego rozprawy.
Reasumując, przedstawiona rozprawa mgr Jakuba Karasińskiego spełnia warunki
stawiane pracom doktorskim określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym
i wnoszę o dopuszczenie Autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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