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Wrocław, 11/11/2015. 

 
 
 

RECENZJA W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM  

PANI DOKTOR NAUK FARMACEUTYCZNYCH AGNIESZKI MARII BAZYLKO 
 
 
Przedłożone do oceny recenzenta zostało osiągnięcie naukowe, na które składa się rozprawa habilitacyjna 
złożona z dziewięciu publikacji naukowych w cyklu powiązanym tematycznie, ujętych wspólnym tytułem 
„Wykorzystanie metod chromatograficznych w analizie fitochemicznej, oraz badanie aktywności 
przeciwutleniającej, przeciwzapalnej i fotoprotekcyjnej wybranych substancji roślinnych.”  Publikacje te stanowią 
znaczący wkład pani doktor Agnieszki Bazylko w rozwój dyscypliny nauk farmaceutycznych. Podobnie, opisany 
w „Autoreferacie” i udokumentowany załącznikami rozwój naukowy oraz działalność dydaktyczna, 
organizacyjna i popularyzatorska potwierdzają kwalifikacje kandydatki i upoważniają do rekomendowania Radzie 
Wydziału Farmaceutycznego nadania jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. 
Poniżej przedstawiam uzasadnienie powyższej opinii. 
 
 

OCENA FORMALNA 

 
Recenzję wykonałem w oparciu o otrzymaną w dniu 3. listopada 2015 roku dokumentację przeznaczoną dla 
recenzenta komisji habilitacyjnej, w związku z wnioskiem o przeprowadzenie przez Radę Wydziału 
Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, postępowania o nadanie stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, pani dr nauk farmaceutycznych Agnieszce Marii Bazylko. 
Dokumentację postępowania uwzględnioną w niniejszej recenzji stanowią: 

 Autoreferat w językach polskim i angielskim, zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych oraz 
informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami naukowymi i działalności 
popularyzującej naukę; 

 Kopie publikacji naukowych wliczonych do rozprawy habilitacyjnej; 

 Wykaz publikacji naukowych oraz ocena parametryczna - zweryfikowane przez bibliotekę WUM; 

 Potwierdzona kopia dyplomu doktora nauk farmaceutycznych; 

 Oświadczenia współautorów publikacji wliczonych do rozprawy habilitacyjnej, zgodnie z wymogami 
odpowiednich przepisów, w tym § 13 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; 

Na podstawie otrzymanej dokumentacji i uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM stwierdzam, że 
przygotowany wniosek pani Agnieszki Marii Bazylko, adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych 
Podstaw Fitoterapii jest kompletny i spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach, w tym 
„Ustawie o Stopniach i Tytule Naukowym ....” i „Rozporządzeniu w sprawie trybu postępowania...”. 
 
 

INFORMACJE O PRZEBIEGU EDUKACJI I PRACY NAUKOWEJ HABILITANTKI 

 
Pani doktor Agnieszka Bazylko jest absolwentką kierunku Farmacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Kariera naukowa habilitantki od początku przebiega w Katedrze Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym 
WUM. Pracę magisterską z zakresu analizy farmakognostycznej korzeni wielkolistnych gatunków szczawiu 
stanowiących surowiec (Hydro)Lapathi radix, pani Bazylko wykonywała pod kierunkiem prof. Dr hab. Haliny 
Strzeleckiej i opieką dr Katarzyny Miłkowskiej. 
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Stopień doktora nauk farmaceutycznych w specjalności farmakognozja został nadany przez Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie w roku 2003. Rozprawę doktorskią pod tytułem 
„Opracowanie metod standaryzacji preparatów zawierających ziele bądź wyciągi z ziela tymianku” habilitantka 
realizowała pod kierunkiem Prof. dr hab. Haliny Strzeleckiej. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę 
Wydziału Farmaceutycznego. 
W jednostce zatrudniona jest od roku 1995, początkowo na stanowisku inżynieryjno-technicznym, po dwóch 
latach przeszła na etat naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta, a po promocji na stopień doktora, aż do 
chwili obecnej na stanowisku adiunkta. 
Podczas zatrudnienia w obecnej jednostce, habilitantka odbywała staże badawcze i kursy, takie jak: 

 Staż w zakresie optymalizacji rozdziału w metodzie chromatografii cienkowarstwowej TLC (Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie, Katedra Chemii, Samodzielna 
Pracownia Chromatografii Planarnej); 

 Staż w zakresie metod badania wyciągów i preparatów roślinnych (Pharmaton SA, Lugano, Szwajcaria); 

 Kursy wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej UM w Lublinie, Katedra Chemii); 

 Kurs nowoczesnej chromatografii cienkowarstwowej (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej UM w Lublinie, Katedra Chemii); 

 Staż z zakresu walidacji metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości substancji czynnych 
produktów leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych; 

 Kurs pedagogiczny organizowany przez Akademię Medyczną w Warszawie. 
Ciekawym doświadczeniem, wskazującym na aplikacyjne zainteresowania habilitantki był z pewnością staż w 
przemyśle farmaceutycznym – firmie Pharmaton – obecnie część koncernu Boehringer-Ingelheim.  Warto byłoby 
dowiedzieć się z autoreferatu nieco więcej na temat korzyści z tego i innych doświadczeń habilitantki zebranych 
poza macierzystą jednostką. 
 
 

OCENA MERYTORYCZNA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO STANOWIĄCEGO ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ 

 
Obszar badawczy, w którym specjalizuje się kandydatka jest wysoce konkurencyjny. Zwłaszcza zagadnienia 
antyoksydacyjnych właściwości polifenoli roślinnych są podejmowane od kilkudziesięciu lat, a ostatnio dominują 
prace wykonywane w niezliczonych zespołach naukowych w krajach azjatyckich. Każdego roku ukazuje się 
nieprzebrana liczba publikacji o antyoksydacyjnych właściwościach coraz to kolejnych roślin leczniczych i 
jadalnych. Niestety, wiele do życzenia pozostawia jakość eksperymentalna i wnioski z tych prac, coraz częściej 
wydawanych zresztą w czasopismach o wątpliwej reputacji. Wysokiej jakości badania skriningowe nierzadko giną 
więc w nadmiarze mało wartościowych danych. Dlatego warto podkreślić właśnie dobry poziom naukowy prac 
wybranych przez panią doktor Bazylko do cyklu publikacji będących „habilitacyjnym” osiągnięciem naukowem, 
pomimo że tematyka nie należy do nadzwyczaj nowatorskich i coraz trudniej jest uzyskać akceptację publikacji z 
tego zakresu w renomowanych czasopismach z listy JCR. 
W części wprowadzającej ‘Autoreferatu’ do zagadnień będących przedmiotem badań, autorka dość 
przekonująco uzasadnia wybór aktywności antyoksydacyjnej i powiązanych z nią mechanistycznie aktywności 
przeciwzapalnej i ochronnej przed UV, jak również obiektów badań – ziół może mniej popularnych, ale w 
perspektywie mogących uzyskać coraz większe zastosowanie w profilaktyce i terapii wspomagającej schorzeń o 
podłożu zapalnym w postaci suplementów diety czy nawet surówek (gdyż są to częściowo rośliny jadalne) lub 
preparatów leczniczych. 
Przechodząc do konkretów chciałbym zaakcentować spójność tematyczną i logiczne rozwijanie zagadnień 
badawczych od opracowania metod analitycznych do zgłębiania mechanizmów aktywności antyoksydacyjnej 
badanych surowców roślinnych i otrzymywanych z nich polifenoli. W autoreferacie habilitantka wyodrębniła dwa 
główne obszary badawcze – opracowanie i walidację metod analitycznych i analizę fitochemiczną z jednej strony, 
i badania bioaktywności ekstraktów i otrzymanych z nich związków fenolowych z drugiej. Jest to zabieg słuszny 
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i ułatwiający zrozumienie istotności wykonanej pracy, niezależnie od rozdzielenia wyników w publikacjach 
według przedmiotu badań – gatunku rośliny. 
 
Za obiekt zainteresowań badawczych, habilitantka wybrała cztery bardzo różniące się rodzaje botaniczne, które 
w wyniku jej badań okazały się co najmniej interesujące pod względem stweirdzonych właściwości biologicznych 
in vitro. Pierwszy z obiektów (publikacje H1 i H2) to wierzbownica wąskolistna – Epilobium angustifolium z rodziny 
Onagraceae. Jest to poniekąd przedstawiciel taksonu tradycycyjnie wchodzącego w obszar zainteresowania 
zespołu Katedry Farmakognozji – oprócz prac pani Bazylko, można doliczyć się kilkunastu innych, świetnych 
publikacji o Epilobium i innych rodzajach rodziny wiesiołkowatych. Wkład habilitantki jest jednak unikatowy przez 
zwrócenie uwagi na zastosowanie HPTLC jako wartościowej techniki analitycznej. W dwóch publikacjach, jednej 
w czasopiśmie dedykowanym tej metodzie JPC-Modern TLC i drugiej w najlepszym chyba, oraz bardzo 
wymagającym periodyku z zakresu metod chromatograficznych – J Chromatography A, autorka przedstawiła 
oryginalne metody analizy związków markerowych ziela wierzbownicy (Epilobii angustifolii herba) – glikozydów 
flawonoli oraz oenoteiny B należącej do elagotanin. W pierwszej pracy wykazała, że metodą HPTLC można 
skutecznie oznaczyć zawartość czterech trudnych do rozdzielenia glikozydów - kwercetyny 3-O-β-glukuronidu, 
kwercytryny, izokwercytryny i hiperozydu używając niedrogich płytek pokrytych żelem krzemionkowym i 
eluowanych mieszaniną typowych rozpuszczalników o średniej polarności (octan etylu|kwas mrówkowy|woda - 
68| 2.5| 3). Opracowaną metodę można zastosować w badaniach zawartości tych związków także w innych 
surowcach, a ponadto uzyskane wyniki przynoszą nowe informacje o składzie badanego surowca. Ciekawą 
obserwacją, szkoda że nieprzedyskutowaną szerzej, była wyraźnie wyższa zawartość glikozydów flawonoli w 
ekstrakcie wodnym niż w metanolowym. W artykule H2, zatosowana metoda dwustopniowego rozdziału w 
układzie faz odwróconych (na dużo droższych płytkach RP-18) pozwoliła na skuteczne, równoczesne oznaczenie 
głównego glikozydu – gukuronidu kwercetyny i oenoteiny B. Praca ta zyskała pozytywny oddźwięk w świecie 
fitochemii i była cytowana 17 razy w czasopismach indeksowanych w JCR. Autorka uczestniczyła także w 
badaniach bioaktywności tego i podobnych surowców, jednak już nie w ramach rozprawy habilitacyjnej. 
Opracowanie metod rozdziału chromatograficznego i analiza zawartości związków fenolowych zostało także 
wykonane dla pozostałych roślin leczniczych. W publikacji H3 został opisany profil chromatograficzny dziewięciu 
gatunków Potentilla s.l., w tym dla dwóch oddzielnie kwiatów i liści. W tym celu opracowano i przeprowadzono 
walidację jakościowej metody HPTLC identyfikując 17 związków fenolowych – glikozydów i aglikonów 
flawonoidowych, protogarbników - kwasu elagowego, ksylozydu jego dimetoksylowej pochodnej oraz estru 
metylowego kwasu brewifolinokarboksylowego. Efektem tych analiz jest poznanie różnic w składzie glikozydów 
flawonoidowych o znaczeniu w chemotaksonomicznej identyfikacji materiału roslinnego pięciorników. Ze 
względu na braki w wiedzy o profilu fitochemicznym Potentilla recta, habilitantka kontynuowała badania tego 
surowca bardziej zaawansowaną metodą HPLC-DAD-MS. Dokładny opis metody jest w publikacji  H4 oraz w 
Autoreferacie (chciałbym tu zwrócić uwagę habilitantce na zbędność zamieszczania w Autoreferacie 
szczegółowej specyfikacji warunków separacji, jonizacji i analizy widm masowych w pułapce jonowej itp.). 
Wynikiem tej części badań jest odkrycie po raz pierwszy w rodzaju Potentilla pochodnych heksahydroksydifenylu, 
a także agrimoniny, typowej dla Potentilla sp. ale nieznanej u P. recta. Te wyniki istotnie przyczyniają się do 
pogłębienia wiedzy o fitochemii tego rozległego i trudnego taksonomicznie rodzaju botanicznego. 
W badaniach kolejnego obiektu – nasturcji większej, autorka wnikliwie przeanalizowała skład związków 
czynnych, nie ograniczając się wszelako do związków fenolowych. Jak bowiem wiadomo, surowiec ten zawiera 
także glukozynolaty – zanalizowane metodą GC-FID, oraz dużo witaminy C – zbadanej metodą 
spektrofotometryczną. Związki fenolowe zostały szczegółowo zbadane zarówno jakościowo – profilowaniem 
HPTLC, skrupulatnie identyfikowane metodą LC-IT-MSn oraz ilościowo prostymi metodami farmakopealnymi na 
tak zwane „całkowite fenole” i „całkowite flawonoidy”. Jako że są to jedne z nielicznych publikacji o fitochemii 
nasturcji, ich wartość poznawcza jest duża, a dodatkowo zwiększona opisanymi poniżej, rzetelnymi badaniami 
bioaktywności. 
Następnym surowcem badanym przez habilitantkę było ziele żółtlicy (Galinsogae herba) z dwóch blisko 
spokrewnionych i podobnych, pospolitych gatunków synantropijnych kenofitów G. parviflora i G. quadriradiata. 
Są to rośliny wykorzystywane pierwotnie w diecie oraz medycynie ludowej ludów Ameryki, a po zadomowieniu 
się w Europie, także w ziołolecznictwie „Starego Świata”. Mimo że istnieje wiele publikacji o składzie 
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metabolitów fenolowych żółtlic, habilitantka zaobserwowała obecność znaczących ilości rzadko spotykanych w 
świecie roślin połączeń kwasu kawowego z kwasem glukarowym. Połączenia te okazały się istotnie wpływać na 
wyższą aktywność wyciągów wodnych w porównaniu z alkoholowymi, o czym więcej w dalszej części recenzji. 
 
W Autoreferacie autorka, co nie było chyba konieczne, oddzieliła badanie aktywności przeciwutleniającej i 
przeciwzapalnej pięciornika, nasturcji i żółtlicy od działania hamującego tworzenie ROS i fotoprotekcyjnego 
nasturcji i żółtlicy. Uzasadnieniem takiego podziału może jednak być odmienność metodyki badań. W każdym 
razie, habilitantka zastosowała uznane i nowoczesne metody, od prostych testów skriningowych, takich jak 
zmiatanie wolnych rodników DPPH, anionorodnika ponadtlenkowgo, RNS, nadtlenku wodoru, kwasu 
podchlorawego oraz hamowanie peroksydacji kwasu linolowego, po badania zahamowania aktywności 
prozapalnych enzymów (hialuronidazy, LOX, COX) i stresu oksydacyjnego w pierwotnej hodowli komórek – 
neutrofili krwi ludzkiej. 
Poczynając od pięciornika wyprostowanego, którego zastosowanie ludowe w stanach zapalnych nie miało 
potwierdzenia w badaniach eksperymentalnych, habilitantka stwierdziła zależne od stężenia działanie 
antyoksydacyjne i hamujące hialuronidazę i LOX. Za aktywność przeciwrodnikową odpowiadała agrimonina, co 
stwierdzono metodą bioautografii TLC. Dzięki tym wynikom, udało się przynajmniej wstępnie potwierdzić 
kierunek działania ziela pięciornika wyprostowanego zgodny z tradycyjnymi wskazaniami. Z kolei w przypadku 
nasturcji, informacje z literatury sugerowały zastosowanie w zapalnych i infekcyjnych schorzeniach skóry. Brak 
działania przeciwbakteryjnego wskazywał na inne mechanizmy, z których autorce udało się stwierdzić dość 
ciekawą selektywność i różnice działania wyciągów wodnych, alkoholowych i soku w zależności od testowanego 
zjawiska. I tak, silniej zmiatane były niektóre reaktywne formy tlenu, a szczególnie formy tlenku azotu (w 
stężeniach około 2-5 µg/ml), hamowana aktywność COX, ale nie LOX i hialuronidazy, oraz zmniejszane parametry 
stresu oksydacyjnego w neutrofilach. Stwierdzono także osłabienie szkodliwego działania promieniowania UV, 
przy czym ochrona przed UV-B była wyraźniejsza niż przed UV-A.  
W przypadku żółtlic, autorka przede wszystkim stwierdziła brak istotnych różnic między dwoma badanymi 
gatunkami, co jest ważne dla wskazań terapeutycznych i oceny jakości i tożsamości surowca. Wykorzystując 
różne stężenia metanolu podczas frakcjonowania metodą SPE, autorka wyodrębniła najaktywniejsze frakcje, 
chociaż w niektórych przypadkach, np. unieczynniania anionorodnika ponadtlenkowego w miarę silnie działały 
tylko ekstrakty pierwotne. Stosunkowo skuteczne okazały się niektóre frakcje w teście zahamowania 
peroksydacji kwasu linolowego, o stężeniu połowicznego działania w granicach 7 µg/ml. Generalnie jednak, 
działanie antyoksydacyjne żółtlic można uznać za przeciętne. Znacznie bardziej spektakularne okazało się ich 
działanie fotoprotekcyjne na komórkach badane wielokierunkowo – obniżanie markerów stresu oksydacyjnego 
i uszkodzeń błon biologicznych testami mikropłytkowymi oraz apoptozy metodą cytometrii przepływowej. W 
tym przypadku habilitantka wykazała silne działanie ochronne wywierane przez wyciągi wodne, a równoczeście 
odwrotny wpływ ekstraktów etanolowych, które nasilały toksyczny efekt naświetlenia ultrafioletem. Odkrycie to 
wskazuje na zawarte w wyciągach wodnych estry kawoiloglukarowe, jako potencjalne związki biologicznie 
czynne. Wprawdzie ostateczne potwierdzenie tej hipotezy będzie możliwe po dokładnej analizie koralacji i 
zbadaniu działania oczyszczonych frakcji bądź pojednynczych substancji, ale już teraz można stwierdzić, że ziele 
żółtlicy to niezwykle interesujący surowiec mający perspektywę zastosowania w leczeniu uszkodzeń skóry, 
wywołanych ultrafioletem. Przychylne przyjęcie tych wyników do publikacji w specjalistycznym periodyku z 
zakresu fotobiologii J Photochem Photobiol (H9), świadczy dodatkowo o szerokim kontekście naukowym badań 
habilitantki. 
 
Na koniec tej części recenzji, chciałbym także krytycznie ustosunkować się do pewnych niedociągnięć w 
opublikowanych pracach. Oczywiście wiadomo, że podlegały one rygorowi procesu ‘peer review’ i nie jest moim 
zadaniem kwestionowanie zasadności i jakości publikacji. Niemniej, obowiązkiem recenzenta jest analiza 
osiągnięcia naukowego, niezależnie od opinii redakcji i polityki wydawniczej, co upoważnia także do oceny treści 
opublikowanych nawet w najlepszych czasopismach. 
Tak więc, w kilku pracach brakuje analizy istotności statystycznej różnic, np. w H1 w ogóle, w H5 i H6 dla analiz 
zawartości związków, w H5 podano w Materiałach i Metodach, ale nie w Wynikach.  
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W pracy H2 przydałoby się wykazać zastosowanie metody do analizy chociażby materiału różnego pochodzenia 
(zresztą opisanego w artykule dość oględnie, jako pochodzącego z północno-wschodniej Polski) albo ekstraktów 
sporządzonych różnymi sposobami. 
 
W badaniach Tropaeolum majus autorka wykorzystywała części nadziemne zebrane w okresie kwitnienia, 
określone jako ‘herba’, czyli obejmujące także kwiaty. Warto byłoby się zastanowić, czy faktycznie jest to 
optymalne rozwiązanie, gdyż kwiaty te są po pierwsze bardzo duże i mogą stanowić odrębny obiekt badawczy (i 
surowiec) oraz mogą być zróżnicowane kolorystycznie – czyli też zawierać różną ilość związków potencjalnie 
czynnych (karotenoidy, antocyjany, chalkony itd) w zatosowanych testach. Czy autorka brała pod uwagę ten 
aspekt? Albowiem w publikacjach nie był on wyeksponowany, zaś podana proporcja 7:3 liści do kwiatów także 
nie jest sprecyzowana – (wagowa?). Ponadto, dlaczego wykonując analizę LC-MS, nie wykonano, niejako przy 
okazji, analizy ilościowej choćby głównych flawonoidów i kwasów kawoilochinowych? Jeszcze jedna uwaga 
dotyczy ułożenia publikacji w cyklu według chronologii ukazywania się w druku, a nie powiązania tematycznego. 
Jest to moim zdaniem niekorzystne dla czytelnika, który odnosi wrażenie przerwania ciągłości logicznej 
pomiędzy trzema publikacjami o zielu żółtlicy (H4, H8-9) i dwiema o pięciorniku (H3 i H5). 
 
Podsumowując, do najważniejszych, zawartych w rozprawie habilitacyjnej, osiągnięć naukowych o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju nauk farmaceutycznych w zakresie fitochemii i biologii farmaceutycznej można zdaniem 
habilitanktki zaliczyć: 

 opracowanie i walidacja metod proflowania i oznaczania związków fenolowych z użyciem nowczesnej 
wysokosprawnej chromatografii cienkowartwowej: flawonoidów, oraz oenoteiny B jednocześnie z 
glukuronidem kwercetyny w wyciągach z ziela Epilobium angustifolium; 

 stwierdzenie obecności agrimoniny i pochodnych heksahydroksydifenylu w zielu Potentilla recta; trzech 
połączeń kawoilochinowych i trzech połączeń p-kumaroilochinowych w zielu Tropaeolum majus; czterech 
połączeń monokawoiloglukarowych, pięciu połączeń dikawoiloglukarowych i trzech połączeń 
trikawoiloglukarowych w zielu żółtlicy; 

 stwierdzenie znaczącej aktywności przeciwutleniającej niektórych frakcji z metanolowego wyciągu z ziela 
P. recta, oraz izolowanej z niego agrimoniny, wyciągów wodnych i wodnoetanolowych z liści i kwiatów 
nasturcji oraz wyciągów wodnych i etanolowych z ziela żółtlicy; 

 stwierdzenie działania hamującego aktywność enzymów (hialuronidazy, lipooksygenazy i oksydazy 
ksantynowej) frakcji octanu etylu z metanolowego wyciągu otrzymanego z ziela P. recta oraz 
agrymoniny; 

 stwierdzenie aktywności cytoprotekcyjnej i fotoprotekcyjnej wyciągów z liści i kwiatów oraz soku ze 
świeżego ziela nasturcji oraz wyciągów wodnych z ziela żółtlicy; 

 
 

OCENA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INNEJ NIŻ WŁĄCZONA DO ROZPRAWY HABILITACYJNEJ 

 
Działalność naukowa habilitantki reprezentuje zarówno klasyczną farmakognozję – udział w opracowaniu 
monografii do Farmakopei Polskiej oraz ziołowych preparatów złożonych, jak i nowoczesne podejście do biologii 
farmaceutycznej wykorzystujące bezkomórkowe i komórkowe układy in vitro do testowania bioaktywności 
pospolitych roślin leczniczych tradycyjnie stosowanych w ziołolecznictwie. Rośliny, którymi inresuje się pani dr 
Bazylko często należą do gatunków obecnie zapominanych lub odsuwanych w cień przez intensywnie 
reklamowane i wręcz lansowane, acz niekoniecznie bardziej wartościowe zioła z Chin czy Indii. Już w pracy 
magisterskiej można zauważyć chęć przebadania tych mniej popularnych a jednocześnie niezmiernie ciekawych 
z punktu widzenia fitochemii ziół – były to gatunki wielkolistnych szczawi (Rumex sp.), dostarczających tak 
zwanego korzenia kobylaka. 
Ponadto wyrazistym znakiem rozpoznawczym prac naukowych habilitantki jest wykorzystywanie nowoczesnej 
wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej, której habilitantka jest gorącą orędowniczką. Jest to 
metoda w porównaniu z technikami chromatografii cieczowej i gazowej w układach sprzężonych raczej niszowa, 
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aliści habilitantka była w stanie w kilku publikacjach udowodnić przydatnośc i pewne przewagi tej metody w 
analizie profili fitochemicznych roślin bogatych w polifenole. Do surowców badanych przez panią dr Bazylko 
jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora, nie tylko metodą HPTLC należały między innymi – ziele bodziszka 
łąkowego, znamię kukurydzy, ziele serdecznika pospolitego. Ponadto, dużo zaangażowania pani dr Bazylko 
poświęciła analizie związków fenolowych w różnego typu preparatach z ziela tymianku (Thymi herba). Motywacją 
podjęcia tego tematu był niedostatek dobrych metod standardyzacji uwzględniających oprócz typowych 
składników olejku, także frakcję nielotną oraz ekstrakty płynne. Również w tym projekcie, pani dr Bazylko 
udowodniła korzyści z zastosowania chromatografii cienkwarstwowej z pomiarem densytometrycznym do 
analizy wyciągu płynnego. Badania te umożliwiły pani dr Bazylko wykonanie pracy doktorskiej oraz 
opublikowanie czterech artykułów, z których dwa znalazły się w czasopismach indeksowanych w JCR 
(Chromatographia i Fitoterapia).  
Po doktoracie, habilitantka rozszerzyłaswoje zainteresowania o przeciwzapalne właściwosci roślinnych 
polifenoli, zaczynając od badania zahamowania prozapalnych enzymów przez oenoteinę B, dla której opracowała 
metodę analizy. Stopniowo pogłębiając badania, wykorzystując hodowle komórek, skupia się obecnie na ziołach 
stosowanych w przypadkach dermatologicznych, między innymi gwiazdnicy pospolitej. Świadczy to o świadomej 
inwencji i wewnętrznej motywacji naukowej wymaganej od samodzielnych badaczy. Można więc potwierdzić 
kompetencje pani dr Agnieszki Bazylko, jako naukowca w pełni ukształtowanego, a jednocześnie wciąż 
wzbogacającego warsztat naukowy i kontynuującego swoje pasje badawcze. W przyszłości, wynikiem dalszego 
rozwoju naukowego habilitantki powinny być kolejne odkrycia wzbogacające wiedzę o składzie i działaniu mniej 
popularnych i odkrywanych ponownie roślin leczniczych Europy.  
 
W tym miejscu chciałbym podsumować ocenę działalności naukowej habilitantki, wymieniając istotne w mojej 
opinii silne strony jej kariery oraz aspekty, które mogłyby, a nawet powinny być poprawione. 
Otóż, pośród silnych stron działalności naukowej należy zwrócić uwagę na konsekwentne dążenie do wyjaśnienia 
mechanizmó stweirdzanej bioaktywności i wnikliwość analityczną, połączoną z wysokimi umiejętnościami w 
rozwoju metod analizy chromatograficznej. U współczesnego badacza liczy się też bardzo umiejętność 
publikowania w czasopismach o wysokiej renomie (w tym wysokim IF), a ta u habilitantki jest udokumentowana 
bez zarzutu. 
Natomiast, pewien niedosyt w dotychczasowej karierze pani dr Bazylko, pozostawia stosunkowo niewielki zakres 
kontaktów i współpracy międzynarodowej. W przyszłości, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
kandydatka powinna o wiele mocniej zaangażować się w tento aspekt aktywności naukowej. 
 
 

OCENA PARAMETRYCZNA 

 
Sumaryczna punktacja uzyskana za publikacje naukowe według obowiązujących teraz kryteriów MNiSW podana 
w dokumentacji postępowania habilitacyjnego wynosi 545 punktów. Pani doktor Bazylko jest pierwszą i zarazem 
korespondującą autorką większości punktowanych publikacji, w tym wszystkich wliczonych do cyklu, 
stanowiącego „osiągnięcie habilitacyjne”. Na punktację składa się 25 eksperymentalnych i 7 przeglądowych 
artykułów naukowych – razem 32. Z tej liczby, 18 ukazało się w czasopismach indeksowanych na liście JCR, z 
wyliczonym przez korporacjęThomson Reuters współczynnikiem ‘Impact Factor’. Są to najczęściej czasopisma 
notowane dość wysoko, w pierwszym lub drugim kwartylu danej specjalności, z wartością IF między 1 a 3.6.  Nie 
odnoszę się do podanego w dokumentacji, tak zwanego „sumarycznego IF”, gdyż jest to wartość nadużywana 
w ocenie bibliometrycznej naukowców, niemająca uzasadnienia w sposobie wyliczania IF i bez związku z 
poziomem prac i czasopism. Chciałbym także zwrócić uwagę, że nieuprawnione jest używanie przez habilitanktkę 
samego sformułowania „Impact Factor publikacji”, gdyż to nie artykuł ma IF tylko czasopismo, w którym się 
ukazał. 
Wyniki badań habilitantka prezentowała takoż (chyba tylko w formie posterów, niestety) na licznych 
konferencjach naukowych, głównie międzynarodowych, łącznie jest to 28 wystąpień (5 krajowych), a na jednej 
poster otrzymał nagrodę francuskiego Klubu Chromatografii Cienkowarstwowej na ‘International Symposium for 
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High-Performance Thin-Layer Chromatography’. W tym miejscu chciałbym podkreślić znaczenie dla rozwoju 
kwalifikacji naukowych i dydaktycznych, wygłaszania referatów ustnych, szczególnie na forum 
międzynarodowym, do czego habilitantkę zachęcam. Uważam, że zwłaszcza jej badania właściwości 
fotoprotekcyjnych zasługują na szerszą prezentację światowym specjalistom od badania roślin leczniczych. Do 
tego, habilitantka jest autorką rozdziału w specjalistycznej monografii „Postęp w ocenie jakości substancji i 
produktów leczniczych” wydanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 2010. 
 
Prace pani dr Bazylko są cytowane dość licznie przez innych autorów, jak dotąd około 100 razy. Indeks h, który 
na dzień sporządzania analizy bibliometrycznej wynosił niezbyt imponujące sześć, powinien niebawem wzrosnąć 
o przynajmniej trzy jednostki, na co wskazują cytowania trzech niedawno opublikowanych artykułów w 
czasopismach J Ethnopharmacol oraz Ind Crops Prod – po 6 cytowań w roku 2015. Taka wartość jest już dosyć 
wysoka i potwierdzi zainteresowanie, jakie prace habilitantki budzą w środowisku naukowym tej dziedziny. 
Podsumowując, dorobek habilitantki z punktu widzenia wskaźników bibliometrycznych jest typowy dla 
kandydatów do stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. 
 
 

OPINIA O DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ I POPULARYZUJĄCEJ NAUKĘ 

 
Jest to w mojej opinii jedna z najsilniejszych stron habilitantki. Potwierdza to jej duża aktywność, nie tylko będąca 
realizacją obowiązków nauczyciela akademickiego, lecz także wykazywana w opiece nad uczestnikami 
studenckiego koła naukowego (skutecznie pomagając podopiecznym na przykład w zdobyciu grantów 
studenckich na badania), udziału w studenckich konferencjach naukowych, recenzowaniu prac w konkursach. 
Pani dr Bazylko aktywnie uczestniczy w szkoleniu ciągłym farmaceutów prowadząc wykłady z zakresu 
farmakologii i działań niepożądanych leku naturalnego. Prowadziła również kurs ‘Towaroznawstwa zielarskiego’ 
organizowany przez Katedrę Farmakognozji. 
Była też opiekunką stażu naukowego w zakresie HPTL, pana dr. hab. Michała Tomczyka z Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. 
 
Pani dr Bazylko jest niezwykle zaangażowana w popularyzację nauk farmaceutycznych i ziołolecznictwa. Była 
redaktorem naczelnym popularnego czasopisma Farmastyle, do którego także pisała artykuły o lekach 
roślinnych. Bardzo chwalebnym działaniem jest prowadzenie zajęć dla uczniów szkół w ramach Uniwersytetu 
Dzieci. Pani dr Agnieszka Bazylko jest uznanym w kraju ekspertem z zakresu fitoterapii, co jest odzwierciedlone 
autorstwem dwóch monografii do Farmakopei Polskiej (VIII) oraz współpracą z otoczeniem gospodarczym w 
opracowaniu metodyki standaryzacji oraz oceny roślinnych surowców i preparatów. Z rutynowej działalności 
dydaktycznej, największy udział habilitanktki widoczny jest w prowadzeniu i organizowaniu jako kierownik 
ćwiczeń i pracowni zajęć z Farmakognozji. Ponadto, habilitantka bierze czynny udział w bloku fakultatywnym 
Analiza Farmaceutyczna, opracowując i prowadząc zajęcia z walidacji metod analitycznych w badaniach 
substancji i ekstraktów roślinnych. Była też bezpośrednią opiekunką dwudziestu i recenzentką jedenastu prac 
magisterskich. Aż cztery prace dyplomowe realizowane pod opieką habilitantki otrzymały nagrody w 
Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich. 
W działalności organizacyjnej, habilitantka angażuje się mocno w życie Wydziału Farmaceutycznego WUM. Jest 
od lat w Radzie Wydziału reprezentantką z wyboru grupy nauczycieli akademickich, działa w jednej komisji 
wydziałowej i dwóch komisjach senackich.  
 
Do działalności organizacyjnej, aczkolwiek ściśle powiązanej z nauką, należy też recenzowanie manuskryptów do 
czasopism naukowych. W tym aspekcie habilitantka także jest bardzo aktywna, a zlecanie jej recenzowania w 
trybie „peer review” przez czasopisma o wysokim IF (np. J Chromatogr A, Ind Crops Prod, Phytochem Anal, 
Phytother Res) świadczy o jej pozycji w nauce światowej w dziedzinie analizy fitochemicznej i biologii 
farmaceutycznej. 
 






