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owadów
pojedynczych zwią.zków zidentyfikowanych we frakcjach iipidowych
v'ryznaczył.
autor
owadów
i ich mieszanin oraz dla ekstraktow kutykulu*y.L i wewnętrznych
bakterii zarówno grami
grzybów
minimalne stęzenia, które hamują wzrost kolonii
dodatnich i gram-ujemnYch -MIC.

Dla

i w efekcie wrykazał',zęlarwy
Autor w badaniach zastosow aŁ szczep Conidiobolus coronatlłs
mikozy. W cęlu poznania \^pły\Mu
badanych owadów sązupełnie nie odporne na ten rodzĄ
owadów na ich aktywnośĆ
poszczegó|nyctr zwiików zidentyfikówanych w ciele badanych
i ich mieszaniny na
biologiczną a w s)czegóIności to, jaki wpływ mają te związki
vtaret< Gołębiowski przeprowadzit
wrażliwośÓ owadow na iiretc;e grzybiczei bakiervjne ai
poszazegóIne zwiwki, jak
bardzoszęroki zakres badań' Przedmiotem badania były zarowno
owadow takie jak:
i ich mięszaniny oraz ekstrakty uzyskane z kutikuli iitant<i wewnętrznej
mieszaniny, estry metylowe
kwasy tłuszczowe i ich mieszaniny, alkoholę alifaĘczne i ich
jakto autor określił- ,,związki nietypowe dla
kwasów tłuszczowych i ich mies'ani,,y orazlipidowych imago i
owadów,,, a takze ekstrakty kutykularn e i z wewnętrznych frakcji
stadiów preimaginalnych.
na odpomośćna
Biorąc pod uwagę badania wpływu ozrLaczaflych zwiazków chemicznych
których rozwój dokonuje
infekcje gdrzyb\czei bakteryjne.ciekawi mnie, czy Iarwy owadów,
gatunkow gr9* i bakterii)
się w środowisku glebowym (gdzie znajduje się duża iiczba
wydzielając może inne
nie mają lepiej rfrsp"c;aii'o.ianyct' .,,ecńanizmów obronnych -

zwtazkrchemiczne - przeciw tym infekcjom'
jego pracach naukowych z tego
Proponowatbym autoiowi tyctrciekawych badan w dalszych
jaja owadów na wymienione infekcje.
zakresu poszukania substarrcji uodparniających
gatunki chrzwzc.z, oraz błonko. i
Jako errtomolog - amator więlokrótnie ńoaowJtem różne
duiej wilgotności) do
łuskoskrzydłych, gdzie zdatzało mi się dopowadzió (wskutek np.
glebie gdzie.znajdowały się jaja
niekontrolowanęgo rozwoju pleśnina ioślinach, czry w
rozw9j embrionu nię został
owada. Pomimo rozwoju g,,yanina powierzchni skórupti ;aia
ani chorób bakteryjnych.
zai<łoconyi otrzymywj.ńrui*y nie wykazujące mikoz
zwią-zków
Moie to świadczye o występowaniu uua*vór. przez dr Marka Gogłębiowskiego
komórki jajowej.
równiez na powierzchni, a moŻei w warstwach węwnętrznych

z zastosowaniem nowoczesnych
Pragnę podkreślićwysoki poziom oznaczefi ata7itycznych
pozwalającymi na ustaienie
technik analityczny"i' * .'nuaach sprzężonych z ina\izatorami
Dla przyktadu można wymienić
bez wątpliwościbudowy chemicznej uaaa"vcn zuliązków.
tłuszczowych
sposób ustalania położeniawięanpodwo3nych w nięnasycorrych'kwasach
pop,,", ana|izęproduktu reakcj i tyctr kwasów z disiarczkiem dimetylu.

głównie ana|lzy chemiczne
Szeroko przeprowadzone eksperymenty naukowe - Y tym
Godnym uznania jest to,
pozwoliły autorowi na uzyskanie olbrzymiej wr-e.cz |tczby danych.
ale właściwieje
że autor nie Ęlko podjął się interpreiac3i Lt tcznych-wyników atlaliz,
pracy jest opracowanie w postaci
zinterpretował i poddaŁ ocenie statystycńej."oEfektem tej
Światowym obiegu w postaci artykułów
szeroko dostępĘ literatury naukowej
jaką odgrywają związkt za'warte w
przeglądowych. Autor opisał w nich zarowno skład i ro1ę,
aLetakżę sposób okręŚlania
tzw. kutykuiamej frakcji lipidowej badanych gatunków owadów,
badania wpĘrvu kwasów
wraz1iwości owadów na infekcje grzybiLze i-bakteryjne, wyniki
grzybów. Cennym jest to,
tłuszczowych na wzrost i patogenic zność,entomopatogenicznych
w pobieraniu materiału do badań,
zę autor szczegółowo opisu;e równiez stsowanąmetodykę
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dotyczące o7a|aczaria
przygotowanie próbek do analiz oraz same czynnoŚci analityczne
metody ekstrakcji to
poszczególnych grup zwtązków chemicznych. Siosowanę przęz autora
wprowadzanej (SI)
ekstrakcja do fazy,tu.1o,'u,,,ej (SPME), analiza próbki bezpośrednio
przygotowaniu próbek 1
chromatografia kolumnowa fiako technika preparaĘ"vr.rra w
cieczowej
izolowaniu frakcji), klasyczna już technika wysokosprawnej chromatografii
jak
HPLC, cienkowarstwowej chromatografti cieczówej TLC i oraz techniki sprzężone
postaci związków
GC/MS' W wielu p,'ypudku.h autor prowadził oznaczarie analitu w
oznaczanych
pochodnyc]npoprzeztzw. deryvatyzację. Wynikało to z polarnego charakterv
i.
śc
zalno
zw iązków, a1akzę zapewne z p otr zeby obniżeni a grarricy o znac

chemiczne
Nie bardzo mogę zgodzić, się jednak z autorem, że wykryte przez niego zwiękt
jako
insektycydy.
występujące w tkankach owadów mogąbyć w perspekĘr,vie wykorzystane
oprócz aspektów
W podsumowaniu wyników swojej piacyator pi''ó' ,,Niniejsze osiągnięcie
znaczenię
również
poznawczych z dzićdziny patológii o*uao* może mieć w przyszłości
lub iako środki
praktyczne dzięki wykorzystani,s' związków owadzich jako bioinsektycydy
p,,"ći*g,,ybiczeczyewentualrieprzeciwbakteryjne.''
pracy'
Nie wynika to bezpoŚrednio z wniosków, które autor wyciągnął z wynikó1swojej
dla grzybów i bakterii,
Zapevtnewiele z tychsubstancji ma właśóiwościtoksyczne nie tylko
precyzyjtlych badan w
ale i dla owadów. Problem jeónak w tym, Że vtymaga to bardziej
(bądź ich brak) wpływają n1
odniesieniu do badania jak'poszczególne z Ęch związków
wynika to z ptzedstawionej
określone funkcje o.gu,.i"''ó owadów. A tego (przynajmniej

dokumentacji badawczej) autor nię rozwaŻaŁ.
Że zv,łtryki te będą
Nota benę mozna zrozvrrieć z kontekstu powyższego stwierdeznia,
Pralctycznie wszystkie
uzyskiwane z owadów w celu ich stosowania jako bioinsektycydy.
syntetycznie lub
wytworzenia
do
zidentyfikowane i opisane przezautora związkiiąmozliwe
juŻ sąotrzymywane.
W najmniejszym stopniu nie umniejsza to jednak faktu, Że autor v'rykazał' w sposób
grzybiczych i bakteryjnych, co
bezdyskusyjny rolę tych zwią.zków w zapobieganiu infekcji
uwaŻarn, że badania te są
uwiLzam za niezwykie cenne doniesienie ,,u.,ko*"' Co więcej,
dyskusji'
warte kontynuow ania, auzyskane nowe wyniki badan dalszej, szerokiej

funkcji
Poza głownym celem swoich badań poświęconym oznaczaliu i określeniu
wewnętrznej
i tkance
przeciwgrzybowych i przeciwbakteryjnyóh ,*ią,ko* 1 kutykuli
obszarach jak np.:
innych
w
badanych owadÓw uń, p,,"p'o-ua'ii ciekawe badania

o

Przeprowadzenie analiz chemicznych oraz badanie aktywności biologicznej

o

Badania doĘczyły także oznaczaria metabolitów wtórnych entomopatogenicznych

o

zv,liązków
Przeprowadzenię oznaczeń' oraz badanie aktywności biologicznej
nie podaje
pochodzenia roŚlinnego. Jędnakie w opisie teJ aktywności aut91
pochodzenia
informacji, czy badan|ate dotyczyły wptywu otrzymanych sub{ancl.r
owadów.
roślinnego.,u ukty-,,ośćchorób gizybiczych i bakteryjnych u badanych

lnstvtut Chemii

zvviązków występujących w owadach.
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Wartym podkeślenia je{t poszukiwanie związkow pochodzenia roślinnego do
zwalczania np. stonki ziemniaczanej. Autor wspomina o swojej aktyr'vności w tym
zakresie w badaniu wosków w}.twarzanychprzez ziemniaka.

Oznaczarie aktywnych przeciwgrzybiczo

i

przeciwbakteryjnie zwirykow w

nicieniach, tkance dorsza oraz wybranych gatunkach krewętki bahyckiej.

wydawaÓ się' że autor podjął również w swojej aktyvności
odmienne od głównej tematyki badawczej badania w zakresie: opracowania
naukowej.oznaczartia
lotnych kwasów tłuszczawych w wodzie powierzchniowej, badania
metody
mechanizmów sorpcji cióczyjonowych, zastosowania TMSD do otrzymywania pochodnych
niektórych leków ptzeciwzipalnych, oznaczania produktów rozkładu wybranych cieczy
jonowych w prócesach oczyszczaria ścieków, a takŻe oznaczania związkow
perfluorowanych takich j ak perfluorowane kwasy karboksylowe'
Ciekawe badania dotyciyłyiównież badań w zakresie ustalania struktur wybranych układów
polisacharydowych - w-tym struktury chemicznej produktów degradacji o-polisacharydów
p,,", rodzaj Salmonella. Ciekawie brzmi również badanie składu chemicznego
Listorycznych materiałów artystycznych z Muzeum Narodowego W Krakowie oraz
oznaci,ar,ie zawartoŚci polonu w tytoniu uprawianym w naszym kraju.
Bardzo pozy.tywnie ocęniam te badania.

Nieco

zaskakując

e, moze

Kilka uwag do autorefęratu

W autoreferacię autor niekiedy stosuje

Żargon lub slang. Wynika to zapewne

z rutyny i

komunikacji werbalnej w prowadzonych badaniach - co jest powszechne w pracach
pojawiaÓ. Przykładem może być
laboratoryjnych,
-tzw.ale w publikacjach nie powinno się
opisywanie
,'kwasów wewnętrznych'' zamiast kwasów występujących w tkance
wewnętrznej owada' a takŻe np. określenielipidów z tych tkanek jako: ,,wewnętrznych
fratcjitipidówych''. Nie powinno teŻbyÓ napisane: ,,w artalizowanych gatunkach owadów',
,,zwiryk|w pochodzeniJ owadziego", ,,biologiczne metody kontrolowania szkodli!\rych
owadó#'itd.
jest bardzo ważnym zadarięm
,,Identyfikacja nietypowych dla owadów związkow
naukowym,- poniewaŻ moie dostarczyÓ ,,nowych'' związków wykazujących aktywnoŚć
biologiczną...,'Identyfikacja niczego nie dostarczy. Natomiast moze pomóc w zrozumieniu
gatunków owadów i spełnić cel autora, czyli pomóc w
ich róti w fizjologii badanych
-ozniczonych
związków, które będą miały właściwoŚci
wykryciu tvctr spośród
gązapobiegaó wirozom i bakteriozom.
przeciwgrzybicze i/lub pomo _autor
pisze niestarannie: (str. 29) ,,Niewielkie iloŚci
W niektórych miejscach
fenylopropionowego zidentyfikowano na powierzchni kutykuli larw i śladowe iloŚci w
wewnętrznych frakcj ach lipidowych'''
Mylone jeit pojęcii o,ili,, i oznaczanie. Ana\izuje się probki, a rwiryki chemicznę
autor napisał (str. 43 autoreferatu i inne) ',...W analizie związkow
,inu",u.-ora przyt<ładu
-owadzi€go...'',
pochodzenia
,,'..ana|izy metabolitów wtómych entomopatogenicznych

gtzybow,,,,,ana|izakutykularnychwoskówbakłazant,itd.

Proponuję autorowi, aby zwrócił uwagę w dalszym publikowaniu uzyskanych, bardzo
cennyclr wyników badań na staranność w redagowaniu tekstu i stosowaniu precyzyjnych,
jednoztacznych określeń w tekŚcie o charakterze naukowym.
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ocena aktywności organizacyi nej

od 2013 roku dr Maręk gołębiowski jest członkiem komitetu redakcyjnego (EditorialBoard)
samego roku
czasopisma Advancęs ń Materials Science and Applications i od tego
Joumal
członkiem komitetu redakcyjnego (Senior EditorialBoard) czasopisma American
of Current Biology.
od 2009 roku jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowe go.
Habilitant j est ręcenze ntem f3 publikacj i naukowych o cyrkulacji międzynarodowej.
Staż naukowy zagranicą

_

28.IO.}O1,3 przebywaŁ na rocznym stażu naukowym w
Interdisciplinary Centęr for Nanotoxicity' Jackson State University, USA

w

okresie od 3.II.}OIf

Ocena pracy dvdaktycznej

Dr Marek Gołębiowski jest współautorem elęktronicznego skryptu p.t: ,'Analiza zywności,,,
skierowanego dla studentów ochrony Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego.
Wtórne
Prowadzi liczne wykłady i kursy jak np.: Metody walidacji, Ekologia biochemiczna,
liczne,
takŻe
a
i
inne'
metabolity roŚlin, Elementy w1edzy o ochronie środowiska
specjalistycznę\aboratoriadydaktyczneocharakterzeana].tĘcznym,
Podyplomowe
Prowadzi również zajęciapózaku,so*e, takie jak: Międzywydziałowe Studia
molekularnej,' Anal-iza śladowa,,Współczesne metody u,,uiityt.i z elementami diagnostyki
wykłady.

Dr Marek Gołębiowski uczestni czy w Programie operacyjnym: Kapitał Ludzki. Kosmiczna
szans
Edukacja. Ronvój wyksŹałcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie
w systemie
edukacyjnych i zapeńienie wysokiej jakóści usfug edukacyjnych świadczonych
oświaty.9. 1 .2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Ponadto był opiekunem jednenastu studentów i lekarzy w toku specjalizacji.

Ściśle
Pan dr Marek Gołębiowski jest głownym autorem szesnastu publikacji naukowych
języku
w
są
publikacje
zwięarrych z tęmatem jego rozprawy habilitacyjnej. Wszystkie
a,,gietski* iukazały się * i'asopismach naukowych o cyrkulacji międzynarodowej.
Sńaryczny impaci factor tych publikacji wynosi 38,8l6 co uwazam za imponujący wynik.
w zakresie
Nalezy podk."siie, ze cytowane pubtikacje prezentują wysoki poziom naukowy
licńy
,,o*yóL. doniesień w zakresie ana\iz cńemicznych dotyczących oznaczania duŻej
w
głownie
tym
zlviązków występujących w kutykuli oraz tkance wewnetrznej owadów' w
ich formach preimaginalnYch.
roku po
Pozostałe p..utit.a"3! autoia w liczbie 33 opublikowane w okresie od f007 do 2014
w odniesieniu
uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych również zasługują na uznanie
autora.
dopoziomu niukowego prezentowanęgo w nich dorobku naukowego
do parametrów
Dorobek naukowy dr-Marka Gołębiowskiego jest znaczący i w odniesieniu
naukometr
I

y

czny ch wYno si
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zlat2014 i2015):98,580
W tym w odniesieniu do publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe w zakresie
prezentowanej rozprawy habilitacyjnej : 3 8,8 i 6
Liczba c1towań publikacji (wg Web of Science) _ bez autocytowań wynosi 28I, w tyn w
Impact factor (nie wliczając publikacji

odniesieniu do omawianej tematyki z obszaru rozprawy habilitacyjnej wynosi: 101.
Indeks Hirscha obliczony na podstawie liczby cytowań autora wynosi: 13

Wszystkie publikacje naukowe autora - zarówno ścisłedoniesienia nowościnaukowych
przez niego uzyskane _ jak i prace przeglądowe są starannie przygotowane i wyczerpująco
traktujące omawianę kwestie, ale godnym podkreslenia jest fakt bogato ilustrowanych
wyników badań i ich interpretacja. Pragnę również podkreśliĆto, ie autot szczegółowo
opisał swoje eksperymenty z podaniem parametrów analityczych, co umożliwia innym
badaczom przeprowadzenie podobnych eksperymentów celem poszukiwania oznaczanych
przez habilitanta związków w organizmach innych gatunków owadów, u pajęczaków i
innych gromad.
Pozwala to recenzentowi na rzetelnąocenę uzyskanychprzezautora wyników badan.
Dlatego bardzo wysoko oceniam sposób komunikacji autora z czytelnikiem i formę
prezentowania swoich wyników badań.

Autor był kierownikiem, lub głównym wykonawcą sześciu projek1ów

naukowo-

badawczych, między innymi w efekcie których powstał jego dorobek naukowy.

Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach naukołYych w kraju i

zagranicą Spis tych donięsień do blisko sto referatów. Uwazam to za znaczący dorobek nie
tylko naukowy, ale i polularyzatorski, co pragnę wysoko ocenić.

Dr Marek Gołębiowski otrzynał za swoje badania w latach 2008 - 2013 sześćprestizowych
nagród od Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Wszystko to świadczy to o natlrze poznawczej Pana dr Marka Gołębiowskiego i może
imponowaó w zakresie podjęcia przęz niego duzego zakresu badan analitycznych i
stosowania licznych, nowoczesnych technik instrumentalnych. W moim przekonaniu Pan dr
Marek Gołębiowski jest już uznanym naukowcem o wyspecjalizowanym profilu badawczym
i mającym bogaty dorobek naukowy.

Biorąc pod uwagę całoksztah dorobku naukowego, dydaktyczneo i organtzacyjnęgo' a
szczególnie duze zaangtzowanie dr Marka Gołębiowskiego w badania w zakresie
oznaczania zwirykow chemicznych mogących mieÓ praktyczne zastosowanie w
kontrolowaniu rozwoju szkodliwych gatunków owadów moja ocena wniosku o nadanie mu
stopnia doktora habilitowane go j est pozytyrvna.

Wnioskuję zatem do Rady Wydziatu Chemii Uniwers1.tetu Gdańskiego o dopuszczenie Pana
dr Marka Gołębiowskie go do dalszych etapów po stępowania habiliprcvj ne go'
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