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Recenzja rozprawy doktorskiej  

pt. „Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi u pospolitych gatunków ryb ze 
środkowego Wietnamu i potencjalnego zagrożenia dla człowieka”  

wykonanej przez M. Sc. Thiep Vo Van na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

pod kierunkiem dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP 
 

Tytuł pracy w oryginale „Assessment of heavy metal contamination in common fish species from 
Central Vietnam and the potential human risk”  

 
Tematyka dysertacji zaproponowana przez Doktoranta wydaje się wysoce istotna z 

praktycznego punktu widzenia dla mieszkańców Wietnamu, ponieważ stający się udziałem tej 

społeczności szybko postępujący rozwój nowych technologii produkcyjnych, rozwój rolnictwa 

i rosnąca liczba ludności stają się przyczyną wzrostu emisji pyłów i gazów przemysłowych 

zawierających metale ciężkie, których zbyt  wysoki poziom w powietrzu, w ekosystemach 

lądowych i wodnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z badań PAPI 

[Paper and Pencil Interview] – wietnamskiej agencji ds. badania opinii publicznej wynika, że 

w ostatnich latach troska o stan środowiska stała się dla mieszkańców tego kraju bardzo ważną 

kwestią. Dbałość o środowisko naturalne, ze względu na zatrważające raporty światowych 

organizacji ekologicznych, jest kluczowym problemem wymagającym szybkich i skutecznych 

rozwiązań nie tylko w Wietnamie ale i na całym świecie. Ze względu na troskę o wspólne dobro 

jakim jest środowisko naturalne, tematyka pracy jest niezwykle aktualna, dlatego obliguje 

badaczy do  ukierunkowanych obserwacji.  

Ryby obok innych gatunków organizmów wodnych są ważnym elementem codziennej 

diety mieszkańców wszystkich regionów Wietnamu, stąd tak cenna wydaje się być 

zaproponowana przez Doktoranta koncepcja badań, której celem była ocena zanieczyszczenia 
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metalami ciężkimi tkanek wybranych gatunków ryb odławianych w zbiornikach wodnych 

Środkowego Wietnamu oraz potencjalnego zagrożenia człowieka mięsem tych ryb.  

Oceniana rozprawa obejmuje 135 stron tekstu wraz z piśmiennictwem. Tekst pracy 

podzielony jest na typowe rozdziały [wprowadzenie, cele badawcze, materiał i metodykę, 

wyniki, dyskusję, wnioski, streszczenie w języku angielskim i polskim, zestawienie literatury,  

wykaz tabel, rycin oraz stosowanych skrótów. 

Wstęp zawiera sześć podrozdziałów. W rozdziale [1] Doktorant w syntetycznej formie 

analizuje problem jakim jest zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi i przyczyny tego 

stanu. Szczegółowo charakteryzuje właściwości wybranych do badań metali ciężkich takich jak 

kadm, ołów, rtęć, cynk, miedź i żelazo. Wskazuje przyczyny i okoliczności w jakich dochodzi 

do generowania ich obecności w środowisku oraz bardziej szczegółowo wpływ ich 

destrukcyjnego działania na organizm człowieka. W kolejnych rozdziałach [2, 3, 4] Doktorant 

omawia sposoby przenikania metali ciężkich i innych ksenobiotyków do komórek organizmów 

wodnych, szkodliwość metali ciężkich na organizmy akwenów morskich, znaczenie fauny 

wodnej, jako ważnego elementu diety człowieka, ale także wykorzystaniu fauny do 

monitorowania zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. W rozdziale [5] omówiono 

znaczenie rybołówstwa, jako kluczowej gałęzi gospodarki Wietnamu, ze względu na to, że 

umożliwia tworzenie miejsc pracy i uzyskiwanie źródeł utrzymania oraz  przyczynia się do 

osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ Wietnam jest jednym z pięciu krajów z 

wysokim wskaźnikiem eksportu ryb i owoców morza na największe rynki światowe [USA, 

Europa Japonia]. W rozdziale tym opisano również kluczowe obszary połowowe Wietnamu, 

takie jak Zatoka Tonkińska, Wietnam Środkowy, Region Południowo-Wschodni i Region 

Południowo-Zachodni. W rozdziale [6] omówiono stan zanieczyszczenia środowiska 

morskiego w Wietnamie, wskazując na problem zanieczyszczenia mórz, przyczynę takiego 

stanu oraz problem eksploatacji i związane z nim zjawisko przełowienia zasobów morskich.  

Biorąc pod uwagę aktualność podjętej tematyki z dużym uznaniem należy przyjąć 

zaproponowaną przez M. Sc. Thiep Vo Van tematykę badań, a przeprowadzony eksperyment 

za przedsięwzięcie w pełni uzasadnione i bardzo cenne ze względu na jego aktualność.  

Celem pracy była ocena i porównanie kumulacji sześciu metali ciężkich – kadmu, 

ołowiu, rtęci, cynku, miedzi i żelaza w wątrobie, mięśniach i skrzelach 7 gatunków ryb 

odławianych w 5 różnych obszarach Wietnamu, a poprzez tę analizę ocenę poziomu 

zanieczyszczenia środowiska w miejscach ich połowu. Cel pracy został sformułowany z postaci 

6 tez badawczych – 1/ występują istotne różnice w stężeniach metali u tych samych gatunków 

ryb w 5 obszarach połowu; 2/ występują istotne różnice w stężeniach metali między badanymi 
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gatunkami ryb; 3/ u wszystkich gatunków ryb najwyższe stężenie metali występuje w wątrobie; 

4/ poziom metali ciężkich w tkankach badanych gatunków nie przekracza limitów ustalonych 

przez WHO dla żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 5/ szacowany dobowy 

poziom wartości spożycia wszystkich metali ciężkich u wszystkich badanych gatunków ryb jest 

poniżej zalecanego progu; 6/wartości całkowitego ilorazu zagrożenia [THQ] i wskaźnika 

zagrożenia [HI]  badanych metali u badanych gatunków ryb są niższe niż 1.  
 
Uwagi – 1/podczas czytania pracy przeszkadza inna, niż w spisie treści kolejność wymieniania lub 

omawiania metali [str. 18 - cele pracy; str. 23 - oznaczanie stężenia metali; dyskusja; tabele i wykresy]; 

2/ w tezach roboczych jest informacja na temat spodziewanych zmian stężenia metali w wątrobie i 

mięśniach, brak jest sugestii na temat spodziewanych zmian w skrzelach. 

 
Eksperyment został przeprowadzony w 2018 roku, na 351 osobnikach 7 gatunków ryb 

– Acanthopagrus latus, Konosirus punctatus, Mugil cephalus, Siganus fuscescens, Sillago 

sihama, Upeneus sulphureus i Gerres filamentosus – najczęściej występujących na wybrzeżu i 

w ujściach rzek środkowego Wietnamu. Ryby pozyskiwano na targach rybnych i od lokalnych 

rybaków przy ujściu głównych rzek 5 centralnych prowincji Wietnamu [Nghe An, Ha Tinh, 

Quang Binh, Quang Tri i Hue] na obszarze 40 km2 każde miejsce odłowu. Mierzono długość 

ciała osobników poszczególnych gatunków oraz masę ciała, po czym pobierano próbki tkanek 

[wątroba, mięśnie, skrzela, łuski]. Podczas transportu do Polski tkanki przechowywano w 

temperaturze -40C, a później do czasu analiz w temperaturze -200C w laboratorium Instytutu 

Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Do analiz porównawczych mających na 

celu określenie różnic w stężeniu Cd, Pb, Zn, Cu i Fe pobierano około 2 gramy badanych 

tkanek, a dla określenia różnic w stężeniu rtęci około 100 mg.  Pobrane próbki poddawano 

suszeniu [suszarka SUP-100W, WAMED, 600C] i mineralizowaniu przy pomocy 65% kwasu 

azotowego [Baker Analyzed, JT Baker USA] w otwartym systemie mineralizacji [Velp 

Scientific DK20].  

Stężenie Cd, Pb, Zn, Cu i Fe mierzono przy pomocy płomieniowego spektrometru 

absorpcji atomowej [AAnalyst 200, Spectrometer PerkinElmer USA] w roztworach 

uzyskanych podczas mineralizacji, a stężenie Hg spektrometrem absorpcji atomowej zimnych 

par [MA-2, NIC, Japonia]. Uzyskane stężenia Cd, Pb, Zn, Cu, Fe wyrażano w µg/1g suchej 

tkanki, a dla Hg w µg/g mokrej tkanki. Wszystkie analizy powtarzano dwukrotnie, za wynik 

końcowy uznając średnią uzyskaną z tych pomiarów.  
Pytania i uwagi – 1/ czy przed pobraniem tkanek Doktorant miał dostęp do danych na temat stanu 

czystości wody [stężenia badanych metali ciężkich] w badanych obszarach odłowu ryb? 2/czy podczas 
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interpretacji wyników i formułowania wniosków brano pod uwagę różnice morfologiczne [wielkość] 

badanych osobników lub ich stan fizjologiczny [oba te elementy mogą mieć wpływ na kumulację 

metali] – jedynie w opisie Konosirus punctatus napisano, że osobniki tego gatunku osiągają niewielkie 

rozmiary; 3/ Doktorant informuje, że wyniki przedstawiono na 52 wykresach, tymczasem od 1-7 – to 

zdjęcia, 8 – to schemat i dopiero od 9-52  to wykresy. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programu Statistica 13.3 

[StatSoft Polska]. Stężenia metali ciężkich w próbkach zbadano pod kątem normalności za 

pomocą testu Shapiro-Wilka. Do zidentyfikowania różnic w akumulacji metali ciężkich między 

organami jednego gatunku, między organami różnych gatunków oraz między różnymi strefami 

połowu ryb zastosowano analizę wariancji [ANOVA Levene’a]. Jeśli test Levene'a wykazał, 

że wariancje nie są równe i rozkład jest nienormalny zastosowano nieparametryczny test 

Kruskala-Wallisa. Dla rozkładu normalnego wykonano test post-hoc Tukeya [Tukey HSD dla 

nierównego N], a dla rozkładu nienormalnego – test wielokrotnych porównań. Dane uznano za 

istotne przy p ≤ 0,05. 

Wyniki eksperymentu Doktorant przeanalizował na tle specjalistycznej, adekwatnie 

cytowanej literatury w liczbie 246 pozycji [78 po 2015 roku]. Tak obszerna, bardzo starannie 

zestawiona literatura świadczy o dobrej znajomości podjętej problematyki. Pozwala również 

na przegląd dokonań w dyscyplinie będącej przedmiotem zainteresowań Doktoranta oraz jego 

staraniach o poprawną interpretację. 

 
Uwagi – 1/ pozycje od 35 do 41 w zestawieniu nie są ułożone według alfabetu, wszystkie powinny 

znaleźć się po pozycji 29; podobnie pozycja 162 powinna być po pozycji 166.   

 
Uzyskane wyniki pozwoliły Doktorantowi na sformułowanie czterech wniosków 

[skrótowo] – 1/oznaczenia stężenia metali ciężkich w tkankach ryb zbiorników wodnych 

Środkowego Wietnamu są niezbędne, ponieważ ryby stanowią element codziennej diety 

mieszkańców tego regionu; 2/ różnice stężeń badanych metali nie są istotne w odniesieniu do 

tych samych gatunków ryb i różnych obszarów ich połowu. Wniosek ten nie w pełni potwierdza 

postawioną we wstępie pracy hipotezę, ponieważ jak wyjaśnia Doktorant – 5 badanych 

obszarów połowu, to jednocześnie 5 największych ujść rzek, na których stwierdzono liczne 

zanieczyszczenia pochodzące ze spływów tych rzek]; 3/ różnice stężeń badanych metali 

ciężkich u 7 gatunków ryb były istotne. W tkankach Konosirus punctatus, Upeneus sulphureus, 

Acanthopagrus latus i Gerres filamentosus wykazano wyższe stężenia metali ciężkich. U 

gatunków Mugil cephalus i Sillago sihama, a głównie u Siganus fuscescen obserwuje się 
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stosunkowo niską akumulację metali w tkankach; 4/stężenie kadmu w mięśniach 

Acanthopagrus  latus, Siganus fuscescens i Sillago sihama oraz stężenie ołowiu w mięśniach 

Acanthopagrus latus, Konosirus punctatus i Upeneus sulphuresus przekroczyły dopuszczalny 

poziom ustalony przez WHO. Jednak szacunkowe tolerowane dzienne spożycie [PTDI] było 

poniżej dopuszczalnych wartości, podobnie jak wartości całkowitego ilorazu zagrożenia [THQ] 

i indeksu zagrożenia [HI] dla każdego z badanych gatunków ryb były mniejsze od 1. Fakt ten 

wskazuje jedynie na niewielkie, nieistotne dla zdrowia ryzyko spożywania ryb z tych obszarów 

połowu, chociaż ryzyko może pojawiać się także wraz ze wzrostem ilości spożywanych ryb, w 

dłuższym przedziale czasu.  

Uzyskane przez Doktoranta wyniki wnoszą nowe istotne wartości poznawcze i cenne 

praktyczne dane interpretacyjne, które ze względu na niewielką liczbę badań prowadzonych w 

tym rejonie Świata nad zanieczyszczeniem środowiska mogą być bardzo pomocne w dalszych 

badaniach nad tą problematyką, a tym samym mogą mieć wpływ na większą dbałość o wysoką 

jakość środowiska, a w dalszej konsekwencji wpływ na poprawę stanu zdrowia mieszkańców 

Wietnamu. Autor wykazał dużą rzetelność w realizacji całego układu doświadczenia, które 

zostało prawidłowo zaplanowane, a potem zrealizowane na odpowiednio dobranym i 

zweryfikowanym materiale zwierzęcym. Cel pracy został w pełni zrealizowany zarówno w 

układzie laboratoryjnym, jak i statystycznym oraz prawidłowo udokumentowany. Na uznanie 

zasługuje wnikliwie przeprowadzona dyskusja wyników. Rozdział ten świadczy o 

wszechstronnej wiedzy Doktoranta i Jego dobrym przygotowaniu do realizacji omawianych 

zadań badawczych. 

Reasumując, uważam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa pt. „Ocena 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi u pospolitych gatunków ryb ze środkowego Wietnamu i 

potencjalnego zagrożenia dla człowieka” spełnia wymogi przewidziane  w art. 13 ust. 1 Ustawy 

z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn. zm.) i w pełni uzasadnia ubieganie się 

M. Sc. Thiep Vo Van o stopień naukowy doktora. Przedstawiam zatem jej pozytywną ocenę i

wnioskuję do Rady Dyscypliny Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o dopuszczenie Jej Autora do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Dr hab. Bożena Witek, prof. UJK 


