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Ocena 

  

 

osiągnięcia naukowego „Ekstrakcja substancji oznaczanych z miejsca frontu rozpuszczalnika 

na warstwie adsorbentu jako nowy sposób przygotowania próbek o skomplikowanej 

matrycy do analizy ilościowej technikami instrumentalnymi” oraz pozostałego dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr n. farm. Anny Klimek-Turek, w związku z 

postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. 

 

 

 

1. Podstawowe dane o Kandydatce. 

 

Doktor nauk farmaceutycznych Anna Klimek-Turek ukończyła studia magisterskie na 

kierunku Farmacja w ówczesnej Akademii Medycznej w Lublinie w 2005 roku. Dyplom 

magistra farmacji uzyskała na podstawie pracy „Wpływ modyfikatora na selektywność 

rozdzielnia wybranych fenolokwasów w układach jonowo-asocjujących RPHPLC” wykonanej w 

Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Dzido. 

Pracę naukową rozpoczęła w 2006 roku w kierowanym przez dr hab. Tadeusza Dzido 

Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii.  W 2010 roku na podstawie rozprawy doktorskiej 

p.t. „Wpływ modyfikatora eluentu na selektywność rozdzielania substancji z uwzględnieniem 

związków biologiczne aktywnych i odwróconych układów jonowo-asocjacyjnych 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej” uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych 

nadany uchwałą Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Promotorem przewodu doktorskiego  
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był prof. dr hab. Tadeusz Dzido (kopia dyplomu została dołączona do dokumentacji 

habilitacyjnej). Pani Doktor od 2010 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Chemii, 

Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: w latach 2010-2012 na 

stanowisku asystenta, a od roku 2012 - adiunkta. Z przedstawionej do oceny dokumentacji 

wynika, że Kandydatka nie ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

 

2. Informacje o przepisach prawa na dzień wszczęcia ocenianego postępowania 

habilitacyjnego.  

 

Ocenę przygotowano w odpowiedzi na pismo z dn. 01 kwietnia 2021 r.  przesłane przez 

Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie nauk farmaceutycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. farm. Dariusza Matosiuka. 

Przedstawione do oceny dokumenty odpowiadają ustawowym wymogom postępowania o 

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Ocena dorobku Kandydatki oparta 

została o Art. 219. Warunki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, art. 1668 ze zm.). 

 

3. Ocena osiągnięcia naukowego. 

 

Przedstawionym osiągnięciem naukowym stanowiącym znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny jest cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych (zgodnie z art. 219, ust. 1 

pkt 2b Ustawy) p.t. „Ekstrakcja substancji oznaczanych z miejsca frontu rozpuszczalnika na 

warstwie adsorbentu jako nowy sposób przygotowania próbek o skomplikowanej matrycy do 

analizy ilościowej technikami instrumentalnymi”. W jego skład wchodzi sześć prac o 

sumarycznym IF 19,826 i punktacji MEiN 440 opublikowanych w renomowanych czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym: J. Chromatogr. A (3 prace), Molecules, J. Planar Chromatogr. 

oraz Scientific Reports.  Udział dr A. Klimek-Turek w przygotowaniu publikacji H1, H6 

obejmował opracowanie koncepcji pracy, przeprowadzenie eksperymentów, opracowanie 

wyników oraz redakcję i przygotowanie manuskryptu. Natomiast w przypadku pozostałych 

prac (H2-H5) obejmował opracowanie koncepcji pracy, wykonanie części eksperymentów, 

opracowanie wyników oraz redakcję i przygotowanie publikacji. Habilitantka przedstawiła 
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ustawowo wymagane oświadczenia współautorów dotyczące ich wkładu w powstanie 

przedstawionych prac.  Z przedstawionej dokumentacji jednoznacznie wynika, że w przypadku 

wszystkich prac stanowiących osiągnięcie naukowe udział Pani Doktor w ich przygotowaniu 

był wiodący.  

 We wstępie autoreferatu dr Anna Klimek-Turek przedstawiła uzasadnienie do podjęcia 

badań nad optymalizacją procesu przygotowania próbek biologicznych do badań metodami 

instrumentalnymi. Próbki krwi wykorzystywane jako matryce do różnorodnych testów w 

naukach biomedycznych bardzo często wymagają wstępnego przygotowania, niezbędnego do 

uzyskania wiarygodnych wyników. Ten etap jest często bardzo czasochłonnym i złożonym 

procesem, który z tego powodu może być źródłem błędów wpływających na końcowy wynik 

oznaczenia.  

W kolejnym punkcie Habilitantka scharakteryzowała szereg technik wstępnego 

przygotowania próbek biologicznych (krwi) pobranych od pacjentów. Opis zarówno 

standardowych metod: strącania białka, ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji do fazy stałej jak 

również innowacyjnych technik: QuEChERS, analizy suchej kropli, HTpSPE, metody Oelig i 

Schwacka jest przygotowany w sposób jasny i zrozumiały dla czytelnika. Świadczy to o dużej 

znajomości podstaw teoretycznych prowadzonych przez Panią Doktor badań oraz krytycznej 

umiejętności korzystania z literatury naukowej. 

Zebrane w cyklu prace przedstawiają wyniki kompleksowych badań nad weryfikacją 

założeń teoretycznych oraz opracowaniem zasad praktycznej, innowacyjnej techniki 

przygotowania próbek biologicznych z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciało stałe z pozycji 

frontu rozpuszczalnika w warstwie adsorbentu płytki chromatograficznej do oznaczania 

metodami instrumentalnymi. Prace powstały w Zespole prof. dr hab. Tadeusza Dzido – 

uznanego autorytetu z zakresu metod chromatograficznych. 

Tematyka przestawiona jako osiągnięcie naukowe dr Anny Klimek-Turek jest 

nowatorska i posiada znaczący aspekt praktyczny. Opracowane przez nią procedury pozwalają 

na wysoki stopień oczyszczenia niewielkiej objętości próbki biologicznej, automatyzację 

metody, wymagają minimalnego zużycia rozpuszczalników oraz znacząco skracają czasu 

analizy. Technika SFPE (Solvent Front Position Extraction) może być konkurencyjną metodą w 

stosunku do obecnie stosowanych technik wykorzystywanych do przygotowania próbek 

biologicznych. Habilitantka wykazała, że do przygotowania próbek biologicznych do analizy 
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ilościowej metodami instrumentalnymi może być wykorzystana chromatografia 

cienkowarstwowa. Zaproponowana przez nią procedura ekstrakcji ciecz-ciało stałe analitów z 

pozycji frontu rozpuszczalnika na warstwie adsorbentu na płytce chromatograficznej, pozwala 

na uzyskanie wartości walidacyjnych metody porównywalnych do uzyskiwanych klasycznymi 

metodami instrumentalnymi. Zastosowanie SFPE w celu przygotowania próbek biologicznych 

umożliwia dokładne oznaczenia analitów porównywalnie do wyników uzyskanych innymi 

metodami analitycznymi (LC, LC-MS). Opracowany przez Panią Doktor układ chromatografi 

planarnej faza stacjonarna/faza ruchoma pozwala na przygotowanie złożonych próbek 

zawierających zanieczyszczenia o różnych właściwościach fizykochemicznych. Istotnym 

elementem badań Habilitantki było wykazanie możliwości zautomatyzowania procedury SFPE. 

Pozwala to na znaczące skrócenie czasu analizy oraz zmniejszenie ilości wykorzystywanych 

rozpuszczalników. Działanie to wpisuje zatem się w jeden z elementów nowoczesnego nurtu 

analizy instrumentalnej – zieloną chemię, czyniąc metody przyjaznymi użytkownikowi i 

środowisku. W wyniku zastosowania opracowanej przez Habilitantkę procedury SFPE próbki 

biologiczne są w znaczącym stopniu oczyszczone ze składników bardzo złożonej matrycy. 

Ważnym aspektem przedstawionego osiągnięcia jest wykazanie, że przygotowanie techniką 

SFPE próbki mogą być dozowane bezpośrednio do spektrometru mas, bez konieczności 

rozdzielania składników matrycy innymi technikami chromatograficznymi np. HPLC, co 

również skraca czas analizy i zmniejsza zużycie rozpuszczalników. Potwierdzeniem 

efektywności i jakości opracowanej metody była analiza tryptofanu z wykorzystaniem SFPE w 

rzeczywistych próbkach klinicznych osocza uzyskanych od pacjentów. Po zastosowaniu 

procedury SFPE zastosowano technikę MS/MS. Wyniki zostały porównane do uzyskanych 

klasyczną techniką LC-MS/MS. Procedura SFPE pozwoliła na otrzymanie wyników o 

porównywalnym LOD i LOQ do metody referencyjnej. Zastosowanie opracowanej przez 

Habilitantkę metody pozwoliło na uzyskanie próbki pozbawionej większości 

składników/zanieczyszczeń matrycy biologicznej. Takie przygotowanie próbki biologicznej jest 

kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników. Zanieczyszczania obecne w próbce poddanej 

analizie z wykorzystaniem spektrometrii mas powodują supresję lub wzmacnianie jonizacji 

analitów w źródle jonów aparatu. Zjawisko efektu matrycowego obniża jakość oznaczenia, a 

także niekorzystnie wpływa na aparaturę, co w skrajnych wypadkach może spowodować 

uszkodzenie kosztownego detektora. Należy podkreślić, że wykonanie analizy metodą  
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SFPE-MS zoptymalizowaną przez dr A. Klimek-Turek pozwala na znaczące skrócenie czasu 

analizy (o około połowę) w porównaniu do techniki LC-MS. Zatem założenia badań 

doświadczalnych dotyczących sposobu przygotowania materiału biologicznego  

z wykorzystaniem SFPE potwierdziły wyniki próbek klinicznych.  

Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego należy zaznaczyć wysoki poziom 

naukowy badań prowadzonych przez Habilitantkę oraz ich znaczący aspekt praktyczny. 

Przedstawione badania świadczą o samodzielności i dojrzałości naukowej Habilitantki.  

  

4. Ocena ogólnej aktywności naukowej. 

 

Aktywność naukowa dr Anny Klimek-Turek do dnia wszczęcia jej postępowania 

habilitacyjnego obejmowała przygotowanie dwóch prac przed uzyskaniem stopnia doktora 

nauk farmaceutycznych (sumaryczny IF 1,406, punktacja MEiN 30) oraz 24 prac po uzyskaniu 

stopnia doktora (dla prac z tego okresu łączny IF 51,085, punktacja MEiN 995). Całkowita 

punktacja Jej dorobku naukowego wynosi: IF 52,491, MEiN 1025, h-indeks 7. Liczba cytowań 

publikacji Pani Doktor wg Web of Science Core Collection wynosi 146 (bez autocytowań 109), 

wg. bazy Scopus 164 (bez autocytowań 129). W 12 pracach jest pierwszym lub drugim 

autorem. Dziesięć z Jej prac to manuskrypty opublikowane w czasopismach o IF ponad 3. W 

dorobku Pani Doktor brak monografii i rozdziałów w monografiach naukowych. 

Dr Anna Klimek-Turek działalność naukową rozpoczęła w Zakładzie Chemii Fizycznej w 

2006 roku. Jej badania naukowe przed doktoratem obejmowały ocenę wpływu modyfikatora 

fazy ruchomej na selektywność rozdzielania substancji w odwróconym układzie faz 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Po obronie doktoratu Habilitantka skupiła się na 

trzech zagadnieniach: opracowaniu procedury przygotowania próbek biologicznych do 

oznaczeń technikami instrumentalnymi, ocenie wpływu modyfikatora eluentu na 

selektywność rozdzielania substancji w układach z różnymi modyfikatorami praz 

możliwościami wykorzystania techniki elektrochromatografii planarnej ciśnieniowej.  

Uznaniem osiągnięć naukowych Pani Doktor są zespołowa nagroda naukowa Ministra 

Zdrowia oraz indywidualne naukowe nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje Jej współautorstwo trzech patentów 
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międzynarodowych. O rozwoju naukowym Habilitantki świadczy też Jej udział w szeregu 

szkoleń z zakresu analityki farmaceutycznej.  

Dorobek naukowy dr Anny Klimek-Turek oparty na złożonych, nowoczesnych 

technikach jest oryginalny oraz co ważne posiada wartość aplikacyjną w analizie leków. 

 

5. Charakterystyka działalności dydaktycznej i organizacyjnej.  

 

Habilitantka w ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z chemii 

fizycznej dla studentów kierunku Farmacja (od 2006 roku), Analityka medyczna (od 2012 r.) i 

Kosmetologia (od r. 2014) oraz seminaria od 2006 roku dla studentów Farmacji, a od 2018 r. 

Analityki medycznej. Podkreślić należy fakt prowadzenia przez Panią Doktor wykładów i 

ćwiczeń w języku angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Anglojęzycznym z przedmiotu General and Analytical Chemistry. 

Habilitantka pełniła ponadto funkcję promotora w 13 doświadczalnych pracach 

magisterskich na kierunku Farmacja, Analityka medyczna i Kosmetologia. Jest promotorem 

pomocniczym w jednym ukończonym i jednym przewodzie doktorskim w toku.  

W trakcie pracy zawodowej Habilitantka uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach 

specjalistycznych podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i naukowe. 

Działalność recenzencka dr Anny Klimek-Turek obejmowała ocenę artykułow 

opublikowanych w czasopismach z listy JCR: Acta Physica Polonica A, Journal of 

Chromatography A, Current Analytical Chemistry, Journal of Planar Chromatography, 

Molceules, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. Nie brała udziału w ocenie 

wniosków grantowych w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych.  Nie odbyła 

staży w instytucjach naukowych w tym zagranicznych. Dr Anna Klimek-Turek efektywnie 

współpracuje z szeregiem jednostek klinicznych i naukowych w Kraju. Dowodem tej 

współpracy są publikacje naukowe. 

Pani Doktor jako wykonawca uczestniczy w realizacji dwóch trwających oraz 

uczestniczyła w jednym ukończonym grancie finansowanym w drodze konkursów krajowych.  

Dr Anna Klimek-Turek wygłosiła cztery referaty na konferencjach krajowych oraz jest 

współautorką dziesięciu referatów prezentowanych podczas konferencji krajowych i  




