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O gólna charakterystyka prac}i

Przedmiotem recenzji jest 157 stronicowe opracowanie, wykonane według wymogów

stawianych eksperymentalnym pracom przyrodniczym, składające się z dziesięciu

rozdziałów, tj. streszczeńa, wstępu, wykazu stosowanych skrótów, części literaturowej, celu

i zakresu pracy, materiałów i metod, wyników i dyskusji, wniosków, bibliografii oraz

materiałów dodatkowych.

Praca doktorska dotyczy badań nad zwirykami ksaahującymi smak i zapach czterech

wybranych waruyw z rodziny kapustowatych, tj. brokułu, brukselki, kalafiora i kalarepy.

W ramach pracy Doktorantka porównała ttzy róine technik ekstrakcji związków lotnych

z brokułu, tj. zagęszczenie aromatu w obecności rozpuszczalnika (SAFE), mikroekstrakcja do

fazy stńej (SPME) i ekstrakcja ciąg}a z jednoczesną destylacją z parą wodną (SDE);

optymalizowała techniki mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME); określała zmiarry w składzie

frakcji zwiry,ków lotnych surowego brokułu, w zalężności od jego przechowywania

i przygotowania; analizowała frakcje zwiqków lotnych i walory sensoryczne w surowej

i gotowanej brŃselce, brokule, kalafiorze i kalarepie, a także iden§fikowńa i oznaczała

zawartoŚĆ glukozynolanów, cukrów oraz zwiryków fenolowych w wymienionych

warzywach. Ponadto, określała rolę glukozynolanów, cukrów, fenoli oraz izotiocyjanianów

w kształtowaniu smaku surowej i gotowanej brukselki, brokufu, kalafiora i kalarepy.

W realizowanych badaniach zastosowała najnowsze metody analityczne, w tym

chromatografię gazową i chromatografię cieczową sprzężone ze spektrometrią mas.

Zagadnienia przedstawione w rozprawie doktorskiej są aktualne iważnę orźv wymagńy dużej



wiedzy i doświadczenia w opanowaniu szeregu rożnych metod badawczych

z vłykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych. W mojej opinii podjęcie

kompleksolvych badań nad lotnymi i nielotnymi związkami ksźałtującymi zapach i smak

wybranych warzyw z rodziny kapustowatych jest trafne i uzasadnione ze względów

poznawczych i praktyc zny ch.

Charakterystyka poszczególnych części pracy

Przedstawiona do recenzji praca doktorska rozpoczyna się ,,Streszczeniem" (w języku

polskim i angielskim) stanowiącym skrótowe omówienie założeń teoretycznych dysertacji

or az najw aźniej s zych o si ągni ęć w ni ej zaw arty ch.

Następny w kolejności rozdział, dwu i pół stronicowy ,,'Wstęp", zavńeru ogólne

wiadomości o smaku, zapachu i właściwościach biologicznych waruyw z rodziny

kapustowatych, w szczegolności dotyczących glukozynolanów i produktów ich rozpadu.

W tej części pracy Doktorantka przedstawiła również uzasadnięnie przeprowadzeńa

badań na brokule, brukselce, kalafiorze i kalarepie. Wymieniając powszechnośó ich

występowania w codziennej diecie jako jeden z argumentów za wyborem tych warzyw

należńo również przedstawić fakty potwierdzające ten dowód (np. dane GUS). Tu pojawia

się również pytanie jak na tle warzyw, które wybrała Doktorantka wygląda spożycie innych

populamych warzyw ztej rodziny, np. kapusty głowiastej lub pekińskiej.

W rozdziale ,,Część literafurowa" składającym się z dzieńęciu podrozdziałów na 23

stronach Doktorantka naszkicowńatło teoretyczne pracy i uzasadnienie celowości zajęcia się

wybranym problemem naukowym. Zarrieściła charakterystykę aromatu i smaku, rolę smaku

i zapachu w ksźahowaniu akceptacji konsumenckiej warzyw kapustowatych, charakterystykę

związkow odpowiedzialnych za właściwości smakowo-zapachowe warzyw kapustowatych,

wpływ zabiegów technologicznych na skład tych związków oraz techniki analityczne

stosowane w analizie z-łviązków smakowo-zapachowych. w kontekście walorów smakowo-

zapachowych szczególnie dokładnie zostńy opisane glukozynolany oraz produkty ich

rozpadu, inne związki siarki, związki fenolowe, cukry i produkty eluymatycznego rozpadu

lipidów. Część literaturowa uzupełniona została trzęma rysunkami i dwoma tabelami

podnoszącymi merytoryczną wartość tego fragmentu pracy. Przegląd literatury opracowany

zostń z uwzględnieniem najnowszych osiągnięó z zakłesu prowadzonych badń oraz zav,ńeta



objaśnienia podstawowych pojęć ułatwiając tym samym lekturę dla mniej wprawnego

czytelnika. Część literaturowa przygotowana zostŃa w oparciu o bogaty zestaw literatury

liczący 158 pozycji, większość w języku angielskimo co może być wykorzystane do napisania

interesującej pracy przeglądowej. Co prawda publikacji takich jest wiele, ale wobec

szybkiego rozwoju nauki w §m obszarze, aktualna praca przeglądowa mogłaby być cenna,

szczegÓInie polskojęzyczna. Podsumowując, we ,,Wstępie" i ,,Części literaturowej",

powołując się na dostępną literaturę, Doktorantka w sposób wyczerpujący przedstawiła tło

teoretyczne podjętego problemu badawczego. W oparciu o zebraną literaturę uzasadniła

aktualność badń na zńązkarni ksźałtującymi smaku i zapachu warzyw z rodziny

kapustowatych oraz produktów z nich otrzymanycho w tym nad rolą glukozynolanów

i produktów ich rozpadu orazzwiązków fenolowych i cukrów.

W następnym rozdzialę Doktorantka przedstawiła cel pracy, którym było

scharakteryzowanie mviązków lotnych i głównych grup związków nielotnych wybranych

warzry z rodziny Brassicaceae i określenie, które związki odpowiadają za smak i zapach

tych warzyw. Sformułowała również hipotezę mówiącą, że glukozynolany i produkty ich

rozpadu nie są głównymi związkarrti odpowiedzialnymi zazapach i smak badanych warzry
l<rzyżov,rych. Aby zrealizować povłyższy cel oraz zweryfikować postawioną hipotezę

Doktorantka zaplanowała osięm zadń badawczych. Reasumując powyższą częśc pracy,

należy wskazać, że Doktorantka poprawnie określiła cel pracy oraz hipotezę badawczą.

Wątpliwości wzbudzajedynie przedstawiona kolejność zaplanowanych zadań, która stwarza

wrażenie braku uporządkowania. Poszczególne zadania powinny następować po sobie

w logicznym porządku tak aby następne wynikaĘ z poprzednich. Według mojej oceny

zaplanowane zadaniapowinny byó złedagowane i przedstawione w następującej kolejności:

- Porównanie trzech technik ekstrakcji (SAFE, SPME, SDE) związkow lotnych z brokułu

w celu określenia ichprzydatności do analizy kluczowychzwiryków zapachowych;

- Optymal i zacj a te chniki S P ME do izo l acj i zvviązkow lotny cW zapacho wych ;

- Identyfikacja kluczowych zwiryków zapachowych obecnych w brokule;

- Określenie zmian w składzie frakcji związków lotnych srrrowego warzywa (na przylładzie

brokufu) w zależności od jego przechowywania i przygotowania do analiry;

- Analiza frakcji zńązków lotnych czterech surowych i gotowanych wybranych warzyw

krzyżovłych: brukselki, brokułu, kalafiora i kalarepy;



- Identyfikacja i oznaczęnię ilościowe glukozynolanów (technika LC-MSA4S), cukrów

(HPLC-RID) oraz związkow fenolowych (LC-MS/MS) w cźerech wybranych warzywach;

- Sensoryczna analiza profilowa surowych i gotowanych czterech wybranych warzyw

Wzyżovłych;

- Określenie roli glukozynolanów, cukrów, fenoli oruz izotiocyjanianów w ksźałtowaniu

smaku surowych i gotowanych czterech wybranych warzywk<rzyżovłych.

Rozdział,,Materiały i metody" składa się z cńernastu podrozdzińów iliczy 19 stron.

Opisano w nim odmiany warzyw wykorzystane w pracy oraz stosowane techniki badavlcze

i analityczne. Jak wskazała Doktorantka, badaniami objęto piętnaście odmian cźerech

warzyw z rodziny kapustowatych, tj. brokułu, brŃselki, kalafiora i kalarepy, pochodzących

z gospodarstw eksperymentalnych firmy SGS Polska oraz brokuł zakupiony w sieci

handlowej Poznania. Przy opisie materiału badawczego Doktorantka informuje, że ,,Odmiany

brokułu, kalarepy i kalafiora zostały zebrane w lipcu 20]7 roku, wszystkie były uprawiane

w jednakowych warunkach glebowych i klimaĘcznych, aby wykluczyć zmiany powodowane

Ęmi czynnikami, Natomiast wszystkie badane odmiany bruleselki zostały zebrane jesieniq tego

samego roklł." (str. 32). Przedstawione informacje są nieścisłe i nasuwają pytanie czy

odmiany brukselki były uprawiane w tych samych waruŃach co pozostałe waruywa aby

mogły spełnić warunek założony przez Doktorantkę, tj. wykluczenie zmienności

wynikających z warunków glebowych i klimatycznych. Ponadto, w opisie brakuje informacji

w jakiej liczbie powtórzeń oraz według jakich nolm były pobierane próby odmian

poszczególnych warzyw.

Na podkreślenie zasługuje zastosowanie przez Doktorantkę nowoczesnych techniki

analitycznych w przeprowadzonych badaniach, tj. chromatografii gazowej sprzężonej

z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS), kompletnej dwuwymiarowej chromatografii

gazowej (GCxGC), chromatografii gazowej połączonej z detektorem olfaktometrycznym

(GC-O) i chromatografti cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Również do ekstrakcji badanych związków Doktorantka wykorzystała najnowsze osiągnięcia

z tego zaktesu, między innymi mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME). Ponadto,

przeprowadziła anaIizę sensoryczną waruyw, a do obrazowania wykorzystała mikroskop

konfokalny. Rozdziń ,,Materiały i metody" zostń uzupełniony o sześć rysunków

ilustĄących schematy przeprowadzonych eksperymentów poprawiając tym sźrmym

przejrzystość tej części pracy.



Zwróceńa uwagi wymaga również fakt, żę zastosowane techniki przygotowania próbek

do analiz oraz metody analityczne były zŁożone i czasochłol7ne oraz potrzebowały dużego

nakładu pracy ńy w pełni umożliwić zrealizowanie założonego celu badawczęgo. Dzięki

temu jednak możliwe było uzyskanie wielu nowych informacji o czynnikach ksztahujących

smak i zapachwarzyw zrodziny kapustowatych.

Według mojej oceny w opisie zastosowanej metodyki badautczej występują pewne

ni e ś ci sło śc i or az zńr al<ło następuj ących informacj i :

- jaka była liczba analizowanych kombinacji w eksperymentach dotyczących optymalizacji

procesu ekstrakcji zńryków lotnych z wykotzystaniem techniki SPME obejmującej cztery

parametry: rcdzaj włókna, temperatura i czas ekstrakcji oraz siłę jonową? Jaką metodę

optymalizacji zastosowano (czy był to system ,,kńdy zkaZdym")?

- str. 42: dlaczego brokuł zostń wybrany do analiry kluczowych związków zapachowych jako

przedstawiciel czterech analizowanych warzyw? Jakie były przesłanki tej decyzji?

- str. 47; Doktorantka informuje, że wszystkie warzywabyły gotowane w ten sam sposób,

podczas gdy w następnych zdaniach, bez dodatkowych wyjaśnień, podaje rożne

sposoby/zakresy rozdrobnienia warzyw ptzed gotowaniem irożnę czasy procesu gotowania;

- juką metodę ekstrakcji zastosowano w eksperymentach określających wpływ sposobu

rozdrobnienia, procesu zarłżanialrozmrńania i rodzaju inhibicji enzymów brokułu na profil

związków lotnych?

, tozdziń ,,Materiały i metody" zawiera szereg istotnych opisów procedur ekstrakcji,

oznaczen i analiz; w wielu miejscach nie przedstawiono jednak jednoznacznej informacji czy

wykorzystane metody zostały opracowana przez Doktorantkę czy zostały zaczerpnięte

z literatur, np.: oznaczenie aktyvmości mirozynazy i białek nitrylospecyficznych (str. 46),

izolacja zńązkow lotnych za pomocą techniki SAFE (str. 48), ekstrakcja związków

fenolowych (str. 50), ekstrakcja cukrów (str. 50-51), analiza sensoryczna (str. 5I), analiza

związków lotnych za pomocą GCxGC-ToFMS (str. 51-52), analiza nńązków lotnych za

Pomocą GC-MS otaz GC-MSA4S (str. 5ż-53), identyfikacja związkow aktywnych

aromatycznie zapomocą GC-O (str. 53), analiza glukozynolanów za pomocą HPLC-MS/MS
(str. 54), analiza cukrów za pomocą HPLC-RID (str. 54-55) oraz analiza związkow

fenolowych za pomocą techniki HPLC-MS (str. 55).

- jakie rodzaje analiz i testy wykorzystano w analizie statystycznej wyników (str. 55)?

- jakie zakresy krzywych kalibracyjnych i wartości Rf wykorzystano w analizach ilościowych

cukrów (str. 54) izńązków fenolowych (str. 55)?



- czy Wmieniona na str. 42 mętoda ekstrakcji SPE była stosowana w analizię kluczowych

związkow zapachowych w brokule surowym i ugotowanym? Czy nie powinna być

wymieniona technika SDE (ze str. 50), a wymieniona metoda SPE stosowana była tylko do

frakcj onowania ekstraktu SAFE (str.49)?

- str. 43: czy naryc.6 nie powinna byó wymieniona również technika SDE?

- na ryc. 8 brakuje wyjaśnienia dla wymienionych w opisie symboli A-A i B-B;

- w pracy nie ma puŃtu 2.1 o którym Doktorantka wspomina na str. 48 w opisie izolacji

związków lotnych za pomocą techniki SPME;

- na podstawie jakich danych do ekstrakcji związków fenolowych zastosowano temperaturę

aż 60oC tak wysoka temperatura w ciągu 20 min ekstrakcji może powodowaó bardzo

intensywną degradację tych związków; proszę wyjaśnić przyczyny zastosowania takich

warunków;

- jakich mieszanin uzywano do rozpuszczęnia liofilizatów przed analizą glukozynolanów

metodą LC-MSA4S?

- według jakich norm i procedur prowadzono analizę sensoryczną (str. 51)? brak odnośników

literaturowych;

Liczący 62 strony rozdziń,,Wyniki i Dyskusja" składa się z ośmiu podrozdzińów

zawierających 36 rysunków i 2 tŃele. Do tego rozdziału przynależy także 11 tabel

zamieszczonych w rozdzialę ,,Materiały dodatkowe" znajdującym się na końcu pracy

doktorskiej . Zebrane w tabelach i na rycinach wyniki nie zawierają danych przedstawiających

wyniki analizy statystycznej, o któĘ Doktorantka wspomina na str. 55 w rozdziale

,,Materiały i Metody". Podanie wyników średnich wraz z wartościami odchylenia

standardowego nie wyczerpuje możliwości w zakresie ich opracowania statystycznego.

Można było bowiem dla części wyników pokusió się o wykonanie artalizy wariancji, co

v,rykazŃoby istotność różnic między nimi. Sądzę, że warto to uwzględnió podczas

opracowania publikacji do druku.

Na podstawie zestawień liczbowych, będących rezultatem pracy organizacyjnej

i analitycznej Doktorantka przedstawiła w poszczególnych podrozdziałach opis własnych

osiągnięć, w wielu fragmentach na tle dostępnej literatury naukowej. Zgodnie z przyjętą

organizacją badań Doktorantka w pierwszej kolejności omówiła wyniki doĘczące doboru

podstawowych parametrów ekstrakcji związków lotnych z surowego brokułu techniką SPME,

tj. rodzaju włókna, czasu, temperatury i siły jonowej, Na początku przeprowadziła dobór



włókna wykorzysĘąc w badarriach najczęściej stosowane typy włókien. W kolejnym kroku

Doktorantka optymalizowała temperaturę procesu ekstrakcji (dlaZO}C,40oC, 60oC i 80oC),

czas ekstrakcji (dla 5, 10, 20 i 30 min) oraz wpływ siły jonowej (dla braku dodatku NaCl,

z dodatkiem NaCl w stęzeniu 5, 10 i 30% oraz wariant określony jako ,,bez H2O"). Na

podstawie uzyskanych wyników Doktorantka wskazała, że optymalnymi warunkami dla

ekstrakcji zńryków lotnych z srrrowego brokułu zapewniającymi maksymalną czułość

i efektywnośó przy możliwie najkrótszyrn czasie ekstrakcji są: temperatura 60oC, włókno

CAR/PDMS/DVB i czas 10 min. W opisie brakuje jednak wskazania optymalnego

rozwięaria dla siły jonowej. W §m miejscu doprecyzowania wymaga również informacja na

temat iloŚĆ testowanych w pracy włókien, ponieważ w części ,,Materiały i Metody" (str. 37)

oraz w częŚci ,,Wyriki i dyskusja" (str. 56) Doktorantka wskazała, żę w badaniach

wykorzystała cńery rodzaje włókien a tymczasem na rysunku 10A i 10B (str. 58) przedstawia

wyniki dotyczące sześciu i cżerech rożnych rodzajów włókien. Wyjaśnienia wymagają

również informacje o testowanych wariantach dla siły jonowej. W części ,,Materiały
i Metody" (str. 44) przedstawiono, ze analizowano próbki bez dodatku jakiegokolwiek

roźworu z próbkami do których dodano 5,20 i 30% NaCl. Tymczasem w części ,,Wyniki
i dyskusja" na ryc. 11 (str. 59) zamieszczono wyniki dla 0, l0 i 30% NaCl i dla próby

oznaczonej mianem ,,bez H2O". Ponadto na str. 59 Doktorantka podaje, że ,,30oń roztwór

NaCl wykazał pozytywny wpłW na elatrakcję aldehydów, powierzchnie pików helaanalu, 2-

helaanalu, nonanalu oraz benzaldehydu wzrosły znaczqco po dodaniu NąCl, w porównaniu

z próbkq z czystq wodq. Stężenie sHadników siarkowych w fazie gazowej było najwyższe

w próbce bez dodatkuwody czy roztworu soli". Niestety, przedstawione wyniki nie zostały

zaprezentowane w pracy. WątpliwoŚci wzbudzają również ryciny 10B i 10C, w których

brakuje słupków wartości dla izotiocyjanianów wymienionych w legendzie do tych

wykresów.

W da|szej częŚci rozdzińu Doktorantka porównywała wpływ technik ińibicji
enzymów (gotowanie, EDTA, ciekły azot), sposobu rozdrobnienia (krojenie, szatkowanie,

blendowanie) oraz mrożenia próbek brokułów na profil zwiry,ków lotnych. W ramach tych

badń Doktorantka ustaliła, że spośród testowanych metod inhibicji enzymów proces

gotowania najsilniej zmniejszył poziom zńązkow lotnych. W przypadku metod

rozdrabniania brokułu wykazńa, że blendowanie w największym zakresie spowodowało

wzrost uwalniania lotnych metabolitów, zwłaszcza izotiocyjanianów, aldehydów i alkoholi.

Dalej wykazała, że w świeżym brokule dominowały izotiocyjaniany i frakcja alkoholi,



natomiast w mrożonych warzywach głównymi rwiązkami były nitryle oraz zaobserwowano

wzrost poziomu aldehydów. Ponadto, w celu znalęzięnia przyczyn indukowanych procesem

mrozenia, Doktorantka przeprowadziła obrazowanie tkanek brokułu ptzy użyciu mikroskopu

konfokalnego i na podstawie uzyskanych wyników stwierdziła, że trudno poprzeć tezę

o zmianie warunków fizykochemicznych w tkance roślinnej z powodu jej degradacji.

Podsumowując, Doktorantka wskazała niezbędność testowania parametrów takich jak sposób

ińibicji enzymów, rozdrabniania i mrożenia prób w procesie optymalizacji ekstrakcji

związków lotnych.

W części dotyczącej wpływu mrozenia na profil zwiry,kow lotnych brokułu Doktorantka

wskazała, że rozdtobnienie w ciekłym azocię jest często stosowaną metodą jako pierwszy

etap ekstrakcji. Ta informacja jest kontrowersyjna poniewaz rozdrobnięnie w ciekłym azocię

uwńa się raczej za jedenz etapów przygotowania próbki do ekstrakcji badanych związków.

W drugiej części rozdzińu,,Wyniki i Dyskusja" Doktorantka porównała skład frakcji

lotnej różnych odmian surowego i gotowanego brokułu, brukselki, kalafiora i kalarepy. Na

wstępie zaznaczyła, że do ekstrakcji zunązków lotnych wykorzystała zopĘmalizowaną

w ramach pierwszej części pracy doktorskiej technikę ekstrakcji SPME. Wątpliwości

wzbudza brak informacji o rodzaju zastosowanego włókna i siły jonowej oraz zastosowanie

temperatury 50oC, chociaż zgodnie z informacjami podanymi na str. 71 zopĘmalizowana

temperatura wynosiła 60'C.

Po ana|izach składu frakcji lotnych różmych odmian surowych i gotowanych warzyw

metodą GCxGC-TofMS uzyskane wyniki dotyczące powierzchni pików oraz ich udzińu

procentowego w całości frakcji lotnej Doktorantka poddała analizie głównych składowych

(PCA). Przeprowadzona analiza wykazała znaczące różnice w jakościowym składzie lotnych

związkow pomiędzy badanymi warzywarni, zarówno w obrębie badanych warzyw jak

również w zakresie ich odmian. Wykazała, że w fazie lotnej surowych brukselek przewużńy

nitryle i izotiocyjaniany, w kalarepie związki określane mianem ,,inne siarkowe", natomiast

w przeanalizowanych odmianach kalafiora i brokułu podkreśliła dominujący udziń

aldehydów. W opisie tej części wyników na ryc. 21 brakuje informacji jakiego rodzaju

materiału dotyczą te wyniki, tj. surowych czy gotowanych warzyw; czy może średniej z obu

materiałów; oraz co ozrtacza litera ,oB" przy nazwach odmian. Natomiast w opisie ryc. 2ż

brakuje informacji jakich związków doĘczy przedstawiona rycina. Ponadto, podtozdziŃ 2.4

pt. ,,Podsumowanie wyników dotyczqcych analizy rwiqzków lotnych w surowych



i ugotowanych warzywach Brassicaceae" nie zawiera treści wynikającej z §rtułu tego

podrozdziaŁu a przedstawia walory zastosowanych techniki i metod.

W trzecim etąie rozdziału,,Wyniki i Dyskusja" Doktorantka opisuje bardzo ciekawe

i istotne wyniki dotyczące oznaczenia kluczowych związków zapacholvych w surowym

i gotowanym brokule. W oparciu o analizę GC-O wykazała obecność 30 związków

aktywnych zapachowo w srrrowym i 7 w ugotowanym brokule należących do związków

siarki, aldehydów, alkoholi, pirazyn, tioli i ketonów. Aromat Ęchzwiązków został opisywany

jako: siarkowy, kapustowaty, zielony, gnilny, jełki, czosnkowy, kiszony, cebulowy,

grzybov,ty, kwaśny, ziemis§, zielonego groszku, bulionowy, kwiatowy oraz kompotu.

Podsumowując tę cześć badń, Doktorantka podkreśla, że zaprezentowane wyniki stanowią

pierwsza próbę oznaczęnia kluczowych związków aromatycznych w srrrowym i ugotowanym

brokule. Wskazała również, żę aromat brokułu jest ńożony i bardzo duża liczba związkow

bierze r;rdziń w jego ksźahowaniu. Stwierdztła ponadto, że siarczki (siarczek dimetyu,

disiarczek dimetylu, trisiarczek dimeĘlu, tetrasiarczek dimetylu oraz S-

metylometanotiosulfonian) i tiole (metanotiol i pentanotiol) były zńązkami w największym

stopniu odpowiedzialnymi zanieprzyjemny zapach surowego i ugotowanego brokułu podczas

gdy izotiocyj aniany nie były źródłęm nieakceptowanych zapachów.

W kolejnym etapie, Doktorantka zaprezentowała wyniki charakteryzujące zależności

pomiędzy zawartością cukrów, glukozynolanów, fenoli i izotiocyjanianów

a akceptowalnością konsumencką analizowanych warzyw. W pierwszej części przedstawiła

profil i zawartość poszczególnych grup badanych związków w surowych i ugotowanych

warzywachrÓżnychodmian. W oparciu o analizy LC-MS/MS wykazała,że uzyskane stężenia

glukozynolanów w analizowanych odmianach brokułu, brŃselki, kalafiora i kalarepy były

zbliżone do wyników zaprezęntowanych we wcześniejszych publikacjach. Zaobserwowała

również, że brukselka była najbogatszym źrodłem glukozynolanów w obrębie badanych

w pracy warzyw i charakteryzowńa się około dziesięciokrotnie wyższym poziomem tych

związków w porównaniu do pozostałych badanych warzyw. Wykazała również, że w obrębie

analizowanych glukozynolanów glukobrasycyna była jednym z głównych związków z tej

grupy substancji we wszystkich badanychwarzywach. Natomiast, glukorafanina dominowała

w brokułach, glukoerucyna w kalarepie, a synigryna była głównym glukozynolanem

w brukselce i kalarepie. Ponadto, znalazła znaczący spadek stężenia glukozynolanów

w większości badanych odmian po ich ugotowaniu. Doktorantka przeprowadziła również

analizę głównych składowych glukozynolanów analizowanych w surowych i gotowanych



odmianach brokułu, brukselki, kalafiora i kalarepy. Wykazńa podobieństwo w składzie

glukozynolanów w brokule i kalafiorze oraz odmienność składu glukozynolanów brukselki

i kalarepy. Uwńam, że te bardzo ciekawe wyniki powinny zostać dokładniej omówione

i zinterpretowane w ptzedłożonej pracy doktorskiej.

W przypadku analizowanych metodą HPLC-zuD cukrów najbogatszym źródłem tej

grupy związkow była brŃselka a najuboższym brokuł, natomiast zastosowany proces

gotowania obnizń tch zawartość w analizowanych warzywach. Ostatnią grupą związków

charakteryzowanych w tej części pracy były związki fenolowe analizowane metodą HPLC-

MS/MS. W oparciu o wymienioną metodę w analizowanych warzywach Doktorantkaznalazła

łącznie trzynaście związków fenolowych . Zastrzeżenia budzi fakt nie przedstawienia wartości

jonów pseudomolekularnych i jonów fragmentacyjnych na podstawie których zgodnie

z informacjami przedstawionymi w części ,,Wyniki i Dyskusja" przeprowadzono

identyfikacj e związkow. Należałoby przedstawić sposób/drogę identyfikacji poszczególnych

związków, np. 4-hydroksybenzoesanu-O-glukozydu, kwasu 4-hydroksybenzoesowego i 1-0-

sinapoylo-beta-D-glukozy. Ponadto, proszę o wyjaśnienie występowania w badanych

próbkach związku określonego w pracy j Ńo ,,lałas kofeinowy" (str. 104)

Na podstawie uzyskanych wyników Doktorantka stwierdziła, że brokli, zawięrŃ

największe ilości związków fenolowych natomiast kalarepa charakteryzuje się najniższym

poziomem tychzwiązków. Wykazńaróvłnież, że zastosowany proces gotowania spowodował

zmniejszenie całkowitej zawartości związków fenolowych w większości badanych odmian.

Jedynie w jednej odmianie brokułu i dwóch odmianach brukselki zaobserwowała wzrost

poziomu związków fenolowych oraz w jednej odmianie brukselki brak istotnych zmian

zwartości tych zwiagków po gotowaniu. Jako wyjaśnienie tego zjawiska Doktorantka

wskazńa na obróbkę termiczną, która osłabiając strukturę ścian komórkowych komórek

roślinnych powoduje zwiększone uwalnianie tych zńązków i szereg reakcji biochemicznych

prowadzących do zmian jakościowych i ilościowych fttozńązków. Ta bardzo ciekawa

koncepcja wymaga głębszego wyjaśnienia oraz określenia dlaczego opisane zjawisko zostało

zaobserwowane tylko w części badanych odmian. Powstaje również pytanie czy zastosowana

w pracy doktorskiej metoda ekstrakcji i analizy umożliwiła analizę wszystkich zvńązkow

fenolowych występujących w badanych warzywach. W związku z powyższym, nasuwa się

również kolejne pytanie o formy występowania związków fenolowych w warzywach

kapustowatych oraz możliwości ich analizy tak aby uzyskane wyniki były jak najbardztej

zbliżone do rzeczywistego stanu. Wyjaśnienia wymaga również fakt, dlaczego
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w analizowanych warzywach Doktorantka nie znalazła związków kwercetyny, chociaż jak

wspomniała na str. 22 w rozdziale ,,Część literaturowa" warzywa kapustowate zawierają dużą

ilośó glikozydów flawonoidowych, wśród nich glikozydy kemferolu i kwercetyny.

W kolejnych cźerech podtozdzińach części ,,Wyniki i Dyskusja" Doktorantka opisała

ocenę sensoryczną surowych i ugotowanych warTry (brokułu, brukselki, kalafiora

i kalarepy). Wykazała, które odmiany chałakteryzowały się najwyższymi notami w ogólnej

ocenie smaku i zapachu w obrębie danego warzywa. Niestety, tę bardzo ciekawe i ważne

wyniki nie zawierają podsumowania i wnioskowania.

W końcowych podrozdziŃach części ,,Wyniki i Dyskusja" Doktorantka przedstawiła

korelację pomiędzy atrybutami smakowymi a stężeniem analizowanych związków.

W przeprowadzonej analizie wykorzystała skład jakościowy i ilościowy cźerech najbardziej

istotnych z sensorycznego punktu widzenia grup związków obecnych w warzywach

kapustowatych, tj.: glukozynolanów, izotiocyjanianów, cukrów i związków fenolowych. Na

podstawie uzyskanych wyników Doktorantkawskazńa że istnieje wysoki stopień złożoności

smaku analizowanych warzyw. Dowodzi tównież, źe trudno znależc liniowe zależności

jednoznacznie wskazuj ące zwiryki odpowiedzialne za gotycz warzyw kapustowatych. Jedyną

wyrńną obserwacją wskazywanąprzez Doktorantkę, był wpływ stężenia glukozynolanów na

gorycz brukselki.

Pracę podsumowuje pięć prawidłowo sformułowanych wniosków wynikających

z ptzeprowadzonych eksperymentów. Brakuje natomiast wniosku charaktetyzującego całą

pracę oraz odnoszącego się do postawionej hipotezy.

Ocena formy językowej i technicznej strony pracy doktorskiej.

W tekście pracy występuje §zereg błędów stylistycznych i literolvych oraz pomyłek,

które powinny zostaó poprawione w czasie przygotowania manuskryptów do publikacji

w czasopismach naukowych. PoniZej przedstawiam spis najwazniejszych znich:
- w spisie treści (str. 3) rozdziń,,Cel i zakres pracy" został oznaczony rzymską liczbą ,,I|'
a powinien być określony liczbą ,,III"; w konsekwencji pozostałe również powinny zostac

poprawiane;

- str. 15, wiersze 22-23; zdanię: ,,Zwiqzki o gorzkim smaku majq zróżnicowanq strukturę

chemicznq, tak samo jak ich pochodzenie oraz próg detekcji." jest niejasne i wymaga

poprawy;

tt



- str. 20, wersy 2-3: brak referencji;

- str. 22, lO4, 153: proszę użyc w całej pracy jednej formy zapisu dla 3,4',5,7-

tetrahydroksyflawonu; w polskiej literaturze występują rożnę zapisy tego flawonoidu:

kemferol, kaemferol czy kaempferol; w mojej ocenie prawidłową formą jest kemferol;

- str. 23. w.ersy 11-1ż; zdanie: ,.Cukry w roślinie stanowiq przede wszystkimformę, w której

energia .iesl produkowąna i transportowana z jednej częŚci roŚliny do innej." jest niejasne

i wl,maga poprawy;

- str . 26, wersy lż-16 i 17 -I9: brak referencj i;

- stt.27 , wersy 15-18: brak referencji;

- str. 28, wersy 3-8: brak referencji;

- str. 28. wefsy 27-3O; zdante,. ..Dla przykładu próg wyczuwalności disiarczku bis-(2-meĘlo-

3-furylu) w wodzie wynosi 2x1O-t4 (Buttery i in. l984), nłiqzek ten jest głównq składowq

aromatu gotowanej wołowiny, podczas gdy próg wyczuwalności dla etanolu wynosi l0 mg/L

(Belitz i in. 2009)." jest niejasne i wymaga poprawy;

- str. 33. wersy l4-16: brak referencji;

- str. 34-35. wiersze 30-3 1 i 1 : zdanie: ,.... andosteronu, Hormon ten jest niewyczuwalnym dla

części osób, druga grupa określa jego zapach jako nieprzyjemny, tj. moczu czy potu, a trzecia

grupa badanych olcreśliła go jako słodki, hłiatowy," jest niejasne i wymaga poprawy;

_ str. 46, wersy 16-17; czy sy{uacj a zawalia w następuj ącym zdaniu jest możliwa: ,.Surowy

brokuł został zmielony, a w rozdrobnionej tkance umieszczono pH metr.";

- str. 46, wersy 22-23; zdanie: .J,odygi wstępnie krojone były na mniejsze częŚci, które

pozbawi one były kwiatostanł. " wymaga poprawy:

- str. 51 : dwa ostatnie podrozdziały części ,.Materiały i metody" mają przydzielony ten sam

numer porządkowy .,1 3";

- str. 53, wersy 1-3; zdanię ,,Zbieranie analizę danych przeprowadzono za pomocq

oprogramowania Agilent Technologies MassHunter Workstation." jest niejasne i wymaga

poprawy:

- str. 55, wersy 19-21; zdante,. ,,Zwiqzki obecne w knżdej próbce identyfikowano na podstawie

czasu retencji standardowej i/lub masy czqsteczkowej oraz informacji strukturalnych

z detektora MS podczas eksperymentow MS/MS." jest niejasne i wymaga poprawy;

- str. 59. niejasny opis ryc. 1 1;

- str. 64: brak roku wydania dla referencji Valette i in.;

- str, 66. wersy 8-9 i 12-13 zawterająte same informacje;



- str. 76, wersy 18-24, zdanię: ,Jak wspomniano wcześniej, wszystkie warzwa wykorzystane

w tym eksperymencie były przechowywane w -20'C przed analizq, jak zostalo to opisane

w punkcie 2.3. mogło mieĆ znaczqcy wpty*a na tak duzq ilość nitryli, W przypadku

ugotowanego warzywa, we wszystkich odmianach wzrosło stężenie izotiocyjanianu 2-

meQlobuĘlu, ilość izotiocyjaniąnu allilu spadła w odmianie Oviedo i Charlotte (wzrosła

w odmianie Liria). Sumaryczna ilość izotiocyjanianów wzrosła w ugotowanych warzywach,

w stosunku do surowych." jest niejasne i wymaga poprawy;

- str. 77, wersy 7-8; zdante,. ,W fazie lotnej surowych brukselek przeważały nitryle,

izotiocyjaniany stanowiły drugq w kolejności grupę." wymaga poprawy;

- str. 84, wersy 18-22; zdanle; ,Jr{a podstawie tego doświadczenią zrezygnowano

z zastosowania techniki SDE, przede wszystkim z powodu występowania arte.faktóu,,

powodowanych aplikacjq wysokiej temperatury, pojawiły .się tu zwiqzki powstajqce w e.fekcie

reakcji termicznych, jak np, aceĘlopyrolina (o zapachu popcornu)." wymaga poprawy:

- str. 87, wers 12: powinno byc ryc. ż3;

- str.94, 10-11; zdanie:,.Wyjqtkowo problematyczna była identyfikncja tych zwiqzków,

w większoŚci przypadków ich obecność została po raz pierwszy stwierdzona w tym warzlłvie."

wymaga poprawy;

- str. 96, 97,98,99, 10l, l02, 103: opisy tycin 27,28,29,30,32,33 i 34 powinien być

sformułowany tak jak w przypadku innych rycin, np. ryc. 35, 36, itd.; nie powinien zaczynac

się od słow ,,Wylcres przedstawiajqcy";

- str. 98, wersy 13-16; zdante ,,We wszystkich odmianach surowych warzw najwyzsze

stężenie spośród występujqcych glukozynolanów odnotowano dla glukobrasycyny - 9,26

mg/L00g ś.m. w odmianie Charlotte, 18,53 mg/l00g Oviedo oraz l8,85 mg/tOOg w odmianie

Liria." wymaga poprawy;

- Str. 101, wersy 15-17; zdanie:,,Było to proawdopodobnie spowodowane zastosowanq

technikq analitycznq -TLC (Lee i in. l970), metoda HPLC-IR pozwoliła na zdecydowanie

do kł a dni ej s zy s p o s ó b o znac z e ń." wymaga poprawy;

- str. 103, wers 2; zdanie: ,,Dominowała tutaj glukoza, w surowych warzlłvach;" wymaga

poprawy;

- Str. 109, wers 1; zdanie: ,,Nieco inaczej oceniono te same odmiany, ale ugotow(lnego

w ar zlĄ,v a." wymaga poprawy;

- w recenzowanej pracy doktorskiej występuje kilka sposobów zapisu referencji w tekście, np.

Vermeulen i współpracownicy (str, 88); Engel'a i in. (str. 90); Kjaer i współpracownicy (str.



90); Buttery i in. (str. 90); Hansen i wsp. (str. 90); Rosa i in. (str. I0I); Zabaras'a

i współpracowników (str. 115); tymczasem, zgodnie z obowiązującymi zasadami sposób

zapisywania referencji w tekście pracy powinien być jednolity;

- opis tabeli S1 (str. 1ż9-|40)jest nieprecyzyjny; nie zawiera informacji o jednostkach miary

w jakich przedstawione zostały wyniki; nie wyjaśniono również co oznaczająróżmokolorowe

oznaczenia dla przedstawionych wyników inazw związków;

- opis tabel S2, 53, S4 i 55 (str. 14I-I47) nie zawiera wyjaśnienia skrótu,,IR" oraz informacji

jaka miara zmienności zostŃa przedstawiona w tych tabelach; czy po znaku ,,t" zostało użyte

odchylenie standardowe (SD)? Ponadto, w tabeli S5 użyto określenia ,,po* aręa" zalniast

,.powierzchnia piku"; poza tym, zgodnie z obowiązującymi zasadami, opis tabel i rysunków

powinien zawięrac wszystkie niezbędne informacje oraz Wczerpujący opis wszystkich

użylych skrótów i znaków tak aby można było śledzić zawar:tośó tabel i rysunków bez

odnoszenia się do podstawowego teksfu pracy naukowej;

- opis tabeli 57 (str. 151) nie zawietawyjaśnień dla uzytych znaków ,,lł",,,ł" i,,-,,i
- opisy tabel S8, 59 i S10 (str. 15ż-156) zawierają błędne odnośniki liczbowe dla

poszczególnych warzyw, np. w opisie tabeli 38 doktorantka przypisuję oznaczenie 1A dla

brokułu, 1B dlabrŃselki, 1C dlakalafiora orazlD dlakalarepy,tymczasemwtabelach użyła

oznaczeń 8A, 88, 8C i 8D. Identyczna sytuacja występuje w tabeli 59 i S10; ponadto, tabele

te nie zawierają informacji jaka miara zmienności zostńa w nich przedstawiorra; czy po znaku

".t" zostało uży.te odchylenie standardowe (SD)?

- opis tabeli S10 (str. 155-156) nie zawiera informacji jakiej grupy związków doĘczy;

- zapis wartości liczbowych powinien być w miarę możliwości jednolĘ co do ilości cyfr po

przeciŃu; przykładowe nieścisłości to: str. 70,,,.,.pomiędzy 6,5 a 7,00 ..."; str. 98, ,,od 31,76

mg/l00 8 ... do ]79,6 mg/l00 g ...";

- literówki na str. II,12, 17, 18,22,33,42,43, 52,60,73,96,113 i 119;

podsumowanie i ocena końcowa

Oceniając merytorycznie przedłożoną do recenzji pracę doktorską mgr inZ. Martyny

Natalii Wieczorek stwierdzam, że Autorkawykazała się wystarczającą znajomością tematyki

badań, poprawnie zaplanowała i wykonała eksperymenty uzyskuj ąc dużą ilość wartościowych

wyników. Szczególnie nalezy podkreślić batdzo duży zakłes różnorodnych i czasochłonnych

analiz oraz identyfikację wielu związków lotnych i nielotnych ksztahujących smak i zapach

wybranych warzyw z rodziny kapustowatych co wskazuje na zdobycie trudnej umiejętnośó

1,4
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posługiwania się wieloma najnowszymi systemami analitycznymi, w tym GC-MS/MS,

GCxGC, GC-O i LC-MS/MS.

Praca zańera elementy nowości naukowej, zwłaszcza w zakresie identyfikacji

kluczowych związkow ksźahujących aromat srrrowego brokułu, badań nad wpływem

rozdrabniania, hamowania reakcji enzymatycznych oraz temperatury na profil zwirykow

lotnych badanych waruyw oraz badń dotyczących optymalizacji techniki SPME. Na

podkreślenie zasługuje również próba wyjaśnienia zależności pomiędzy atrybutami

smakowymi a składem ilościowym i jakościowym glukozynolanów, izotiocyjanianów,

cukrów i związków fenolowych.

Praktyczna wartość pracy doktorskiej mgr inż. Martyny Natalii Wieczorek wynika

z aktualności badanego zagadnienia dotyczącego scharakteryzowania związkow

odpowiedzialnych za właściwości smakowo-zapachowe warzyw zrodziny kapustowatych, co

może mieć istotnę znaczenie dla właściwej selekcji odmian warzyw na etapie ich doboru do

uprawy oraz modelowania procesów technologicznych w kieruŃu uzyskania akceptowalnych

cech sensorycznych przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnych wartości

prozdrowotnych.

Podsumowując stwierdzam, ze recenzowana praca doktorska jest oryginalnym

osiągnieciem naukowym a przedstawione uwagi i pytarria mają pomóc w przygotowaniu prac

do opublikowania w czasopismach, gdzie obowiązują określone reguły, których należy

kons ekwentn ie pr ze str ze gać.

Uwagi końcowe

Stwierdzam, że praca doktorska mgr inZ,. Martyny Natalii Wieczorek pt. ,,Zwięki
odpowiedzialne za właściwości smakowo-zapachowe wybranych warzyw z rodziny

kapustowatych" spełnia wymagania stawiane przez Ustawę pracom na stopień doktora

i niniejszym wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Nauki o Zywności i Zywieniu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie mgr inż. Martyny Natalii

Wieczorek do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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