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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lamorskiej

p.t.: "Wptyw warunkr6w tloczenia i przechowywania oleju rzepakowego na

procesy oksydacyjne"

Ocena problematyki badawczej

Olej rzepakolvy od wprowadzenia do uprawy odmian rzepakn podw6jnie ulepszonych

stat siE w Polsce podstawowym olejem jadalnym. Najnowsze kierunki badafi nad rzepakiem

koncentruj4 siE na uzyskaniu odmian o r62nym, zale2nym odprzeznaczenia skladzie kwas6w

tluszczowych. Olej pochodz4cy z rLowoczesnych odmian rzepaku moLna zaliczyd do

zywnoSci funkcjonalnej wzglEdem zawartofit w nim kwas6w wielonienasyconych,

przeciwutleniaczy, witamin, steroli. Znaczenie oleju jest tym wiEksze, 2e obecnie strategia

Zywieniowa czlowieka nakierowana jest na zywnoS6 funkcjonaln4 i jej zastosowanie, gl6wnie

w profilaktyce w celu ograniczenia zachowan na choroby cywilizacyjne, a wiqc choroby

zw iqzane z ni ewl aS ciwym trybe m 2y cia i o dZyw iania.

Obecnie gl6wnym celem dietetyk6w jest redukcja kwas6w nasyconych w poZywieniu

czlowieka i zwigkszenie konsumpcji tluszczy zawierajqcych duZo jednonienasyconego kwasu

oleinowego, oraz wystarczajqc4 ilo56 kwas6w wielonienasyconych, ale w polqdanej

proporcji. Do optymalnego dostosowania oleju rzepakowego do wykorzystania w r6znych

technologiach jest uzyskanie oleju naturalnie stabilnego, nie podlegaj4cego szybkim

procesom oksydacyjnym. Olej pochodz4cy z tloczenia zawien mniej zanieczyszczen i mohe

by6 rafinowany w lagodniejszych warunkach. Olej otrzymany na drodze ekstrakcji jest

bardziej zanieczyszczony, gdy?rozpuszczalnik ekstrahuje nie tylko olej, ale i wiele innych

skladnik6w. W procesie rafinacjipozbawia sig olej rzepakowy wielu szkodliwych dla zdrowia

substancji takich, jak zwiqzki zelaza, olowiu, arsenu, kadmu, riEci oraz wielopierScieniowych

wqglowodor6w aromatycznych, kt6rych wskaZnikiem jest benzofa]piren. Olej rafrnowany, w



por6wnaniu z olejem surowym, odznacza siQ nisk4 zawartoSci4 wolnych kwas6w

tluszczov,rych oraz nadtlenk6w, dzipki czemu mohe byt przechowywany ptzez dlugi okres

czasubez niekorzystnych zmian jakoSciowych. Z ciemnego oleju surowego usuniEto barwniki

gl6wnie chlorofilowe, Olej rafinowany odznacza sig jasn4 barw4 peln4 klarownoSciqoraz

neutralnym smakiem i zapachem. Olej surowy i olej rafinowany zawierajq cenne pod

wzglgdem Zywieniowo-zdrowotnym zwiqzki - tokoferole, sterole czy karotenoidy. To jednak

olej rafinowany zawiera mniej tych zwiqzk6w, poniewa? czgsciowo se one usuwane w
procesie tafrnacji, ale ma korzystne cechy sensoryczne - jest bez smaku i zapachu, o bardzo
jasnej, slomkowej barwie. Olej rzepakowy dlugo pozostaje Swiezy, czyli chankteryzuje sip

dobr4 stabilnoSciq oksydacyjn4 chocial zawierc najwigcej wSr6d olej6w kwasu

linolenowego. Kwas ten maj4cy 3 wiqzania podw6jne jest najbardziej podatny na utlenianie,

ale w oleju rzepakowym ulokowany jest w Srodku czqsteczki triacyloglicerolu. Olej

rzepakowy jest bardzo stabilny w wysokich temperaturach. Stabilno6d oksydatywna oleju jest

batdzo wahnym wyr62nikiem jakoSci okreSlaj4cym podatnoSi tego produktu do cel6w

spozywczych. Tluszcze s4 niezbgdnym skladnikiem ZywnoSci i musze by6 spozywane przez

Iudzi, dlatego poszukuje siE nowych odmian rzepaku oraz sposob6w jego przetwarzania

zachowuj 4cych naj cenniej sze j ego sktadniki.

Celem ocenianej pracy bylo zbadanie zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym

tNoczonym na zimno, poddanyrn rohnym warunkom tloczenia i przechowywania poprzez

pomiar liczby nadtlenkowej oruz liczby anizydynowej i okre5lenie jego jakoSci poprzez

pomiar liczby jodowej, hczby kwasowej, barwy og6lnej, zawarto1ci barwnik6w

chlorofilowych. Dodatkowo podjgte zostaLo ustalenie zmian w profilu kwas6w tLuszczowych

oraz w zawarto{ci zwiqzk6w o dzialanru antyoksydacyjnym - tokochromanoli i barwnik6w

karoteinowych.

Postawiony przez AutorkE cel pracy jest wigc jasny i zasadny, a zakres

przeprowadzonych badanrokuje powodzeniew rcahzacji postawionego celu. Praca miesci sig

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Ocena formalna rozprawy

Recenzowana rczprawa posiada typorvy uklad dla pracy doktorskiej. Sklada sig z 6

rczdziaN6w, kt6re stanowi4 wstgp, przeglqd literatury, cel badari, material i metodyka badan.

anahza i dyskusj a wynik6w badan, p odsumowanie i wnio ski, pifmiennictwo.



CatoSd tozpraW miesci sig na 104 stronach. Wyniki badanprzedstawiono w formie 56 tabel

i 57 rysunk6w. Spis literatury obejmujeTS pozycji zwiqzanych z tematykqpracy, obejmuje

naj nows z4 literatur g p o I sko - i angloj gzy cznq.

Poszczegolne rozdzialy stanowi4 logicznq caloS6, zachowana jest tez proporcja

objgtoSci poszczeg6lnych rozdziat6w. Zar6wno rysunki, jak i tabele glatwiaj4 interpretacjE

tezultat6w badan. Om6wienia wynik6w badaf polqczono z dyskusj4 co ulatwia studiowanie

tak obszernego materialu badawczego. Wnioski sq sformulowane poprawnie. praca jest

starannie przygotowana i napisana poprawnym, zrozvmialym jpzykiem.

Podsumowuj4c tg czgS6 stwierdzam, 2e recenzowana praca doktorska mgr Joanny

Lamorskiej pod wzglgdem formalnym nie budzi zastrzelef.

Ocena merytoryc zna r ozpr awy

Postawione w rozptawie doktorskiej tezy badawcze udokumentowane wynikami
badaf wnoszq nowe wartoSci poznawcze o zmianach oksydacyjnych zachodzqcych w oleju

rzepakowym i potwierdzonych poprzez pomiar odpowiednich parametr6w Swiadczqcych o

jego jakoSci. Dob6r technik i metod badawczych jest odpowiedni do celu rczprary.
Oceniaj4c jakoSd oleju rzepakowego Autorka potwierdzila hipotezE badawczqu kt6ra

zakJadala,2e w zaleznoSci od warunk6w tloczenia oleju i warunk6w jego przechowywania

zachodzqw nim zmiany oksydacyjne, zmienia sig teZ sklad oleju. Przeprowadzilabadania

nowej wysoko oleinowej odmiany rzepaku, kt6ra dotychczas nie byla badana. Szeroki zakres

badan onz dobtze dobrana metodyka stworzyly Autorce duae mo1liwo5ci interpretacji

wynik6w' Szczeg6lowo zinterpretowala przyjgte czynniki jako determinuj4ce trwaloSi i
jakoS6 oleju. Wyniki badah opracowala statystycznie. Przeprowadzila analizE korelacyjn4

o ddzialy w an p omi Edzy p arametrami op i suj qcymi j ako s i otr zy mane go o I ej u.

Autorka polqczyLa interpretacjp i por6wnanie wynik6w badari z dostgpnymi w
publikacjach naukowych w jeden rozdzial. Jednoczesnie podjpla pr6b9 wyjaSnienia

rozbiehnofici wynik6w wlasnych badan i innych autor6w. Tym samym potwierdzila, 2e

batdzo wnikliwie zapoznaNa siE z literaturqzwiqzanqztematykqbadan, aza?,res cytowanych

prac jest wystarczaj4cy i porz4dkuje wiedzp w tym zakresie.



Przeprowadzone badania wypelniaj4 lukg badawczqw badaniach nad jako6ci4 oleju
rzepakowego. Oleje ro6linne posiadaj4 r62ne wlaSciwoSci frzyczne i chemiczne

spowodowane ro2n4 procentow4 zawartoficiq nasyconych i nienasyconych kwas6w

tluszczowych. Na wlaSciwoSci oleju roSlinnego w gl6wnej mierze ma wplyw zawarto1c

nienasyconych kwas6w tluszczov,rych, odpowiedzialnych za jego obnizon4 odpornoSi

oksydacyjnQ' WiEksza zawartolc wielokrotnych wiqzafi w oleju zwiEksza szybko6i reakcji
termooksydacyjnych. W wyniku dziaNania czynnika termicznego, ale r6wnie| niekt6rych
zwiqzkSw chemicznych, Swiatla, promieniowania nastgpuje proces utleniania poprzez

tworzenie wolnych aktywnych rodnik6w, co prowadzi do powstawania wielu zwiqzkow,
r6wniez zwiqzkow polimerowych obnizajqcych wartoS6 uzytkowq oleju. Dotychczas takie
badania przeprowadzano fragmentarycznie. Opracowanie tak ogromnej iloSci wynik6w
stanowi wiEc oryginalny zasob informacji, bowiem dotychczas nie przeprowadzono tak
kompleksolvych badari na jednym materiale badawczym. NowatorskoSi pracy wynika tak1e z
ptzebadania nasion nowej odmiany hybrydowej V2750L rzepaku ozimego HOOL.
DysertacjE konczy 7 wniosk6w og6lnych.

Uwagi

I' stt.7 4wg jest: "na skutek rozerwanialaricuch wEglowego pojawiajE siE kr6tko laricuchowe

nasycone i nienasycone wgglowodory (etan, pentan)" - etani pentan s4alkanami.

2. str.73 lwdjest: "suma kwas6w nasyconych w oleju tloczonym w atmosferze oleju" , chyba

chodzi o atmosfer p azotu.

3. w tekScie rozprawy Autorka cytuje autor6w, kt6rych prac nie ma w spisie literatury
str. 5 7wd Prior i in. 1991, str.7 6wg Kinter 1995, str. l0 9wd Constante i rn. 1994. str.2l
6wd Milczarek i Osek20l2.

4' Dysponujqc ogromnq iloSciq bardzo ciekawych wynik6w badari Autorka zbyt skromnie

wykorzystala mozliwoSci interpretacji zmian zachodzqcych w zwiqzkach organicznych

podczas utleniania.

5. brakuj e streszczenia pracy w j gzyku angielskim.

Ocena korlcowa

Oceniana tozprawa doktorska jest opracowaniem d,obrze wpisuj4cym sip w badania

dotyczqce poszukiwania wlaSciwych odmian ruepaku dostosowanych do potrzeb polskiego



rolnictwa. Merytorycznie podjgty zostal trudny i zlo1ony problem doboru warunk6w
przetw6rstwa nasion ruepakuna olej o dobrych walorach od?ywczych.

Realizacja procesu badawczego wymagala dobrego przygotowania metody cznego i
wykonania ogromnej iloSci analiz chemicznych. Praca mgr Joanny Lamorskiej stanowi

wartoSciowe opracowanie zar6wno pod wzglpdem poznawczym,jak i praktycznym. Wyniki
badan mogqbyi podstaw4modelowania profilu kwas6w tluszczowych w oleju rzepakowym.

Mogq by6 podstawq wdroZenia do praktyki rolniczej nowej odmiany rzepaku i optymalizacjr
proces6w przerobu na olej do r6znych cel6w.

Rozprawa doktorska wzbogaca wiedzp naukow4 i praktycznq z szerokiego zakresu

nauk rolniczych, obejmujqcych intensywne prace badawcze nad zmianami wla6ciwo$ci oleju
rzepakowego, kt6re doprowadzily do uzyskania nasion o znacznie ulepszonym sktradzie.

Dob6r optymalnych warunk6w tloczenia i przechowywania oleju uwzglgdnia tak1e jego

prozdrowotn4 wartoS6. Aspekty te spowodowaly istotne zwipkszeni e zapofizebowania na

tNuszcze pochodzenia rodlinnego, zwlaszcza oleju o dobrych walorach odzywczych.

Stwierdzam, 2e rozprawa przedlohona przez mgr Joannp Lamorsk4 spelnia wymogi
stawiane rozprawom doktorskim okreslone w Ustawie z dnia 14 marca2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule z zal<resie sztuki (Dz. IJ. Nr 65 poz.

595 zp62n. zm.).

Wnioskujg do Czlonk6w Rady Naukowej Ins[tutu Agrofizyki pAN w Lublinie o

dopuszczenie mgr Joanny Lamorskiej do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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