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Obserwowane w ostatnich dziesiycioleciach dynamiczne zwiykszenie siy czystosci

wystypowania chor6b odkleszczowych spowodowalo wzrost zainteresowania lekarzy,

epidemiolog6w, akarolog6w, jak tez uczonych innych specjalnosci kleszczami i ich rol,! w

transmisji chor6b, oraz ograniczeniem ryzyka ekspozycji na te pasozyty zewnytrzne. Efektem

tego s'! liczne publikacje, w tym badania epidemiologiczne, przyczyniaj,!ce siy w istotny

spos6b do uzupelnienia naszej wiedzy na temat chor6b przenoszonych przez te niebezpieczne

pasozyty czlowieka i zwierz,!t. Ze wzglydu na duze zagrozenie dla zdrowia ludzi jakie

stanowi,! kleszcze i przenoszone przez nie patogeny, fundamentalne znaczenie ma



ogramczeme ryzyka inwazji tych pasozyt6w, a tym samym infekcji lub inwazji

odkleszczowych. Kluczowe znaczenie ma tu stosowanie r6znych metod ochrony osobistej

oraz stosowanie zasad szeroko pojytej profilaktyki przeciwkleszczowej. Naprzeciw tym

potrzebom wychodz,! badania przeprowadzone przez Doktorantky. Badania nad faun'!,

biologi,! i znaczeniem medycznym kleszczy prowadzone s'! od lat przez zesp61 Pani Prof. dr

hab. Alicji Buczek w Katedrze i Zakladzie Biologii i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie. Mogy z calym przekonaniem powiedziec, ze Pani Profesor Alicja Buczek jest

tw6rc,! szkoly naukowej, a badania prowadzone przez ten "lubelski osrodek

parazytologiczny" s'! na najwyzszym poziomie naukowym. Nowatorskie prace zespolu Pani

Profesor Alicji Buczek wzbogacaly i stale wzbogacaj,! w istotny spos6b nasz'! wiedzy na

temat wystypowania, biologii, ekologii, znaczenia medycznego (w tym roli w transmisji

chor6b) kleszczy, zar6wno kleszczy wlasciwych (Ixodida: Ixodina) jak tez obrzezkowatych

(Ixodida: Argasina: Argasidae). Badania Zespolu Pani Profesor obejmuj,! takze r6zne aspekty

profilaktyki przeciwkleszczowej i zwalczania tych groznych pasozyt6w, jak tez oceny

ryzyka ekspozycji na ich inwazje. S'! to zagadnienia niezwykle wazne dla zdrowia

publicznego. Wpisuj,! siy takze w istotny spos6b w osi,!gniycia pismiennictwa swiatowego.

Mozna z calym przekonaniem stwierdzic, ze oceniana praca doktorska Pani Johanny Pilch i

podjyta przez Ni,! problematyka badawcza jest zgodna z zainteresowaniami badawczymi Pani

Profesor Alicji Buczek, promotora pracy.

Nadrzydnym celem przedstawionej do oceny rozprawy doktorskiej Pani lek. dent.

Johanny Pilch bylo okreslenie poziomu stosowania metod profilaktyki przeciwkleszczowej

przez student6w uczelni medycznych, a takZe ocena poziomu ich wiedzy na temat kleszczy

oraz ich znaczenia medycznego, w tym przenoszonych przez nie chor6b. Dane te mog'!

wskazac jakie dzialania nalezy podj,!c, aby poprawic poziom swiadomosci i edukacji

spoleczenstwa w zakresie r6znorodnych zagrozen dla zdrowia ludzi, jakie stanowi,! kleszcze,

jako biologiczne srodowiskowe czynniki ryzyka, a tym samym rozpowszechnic potrzeby

stosowania metod profilaktyki zabezpieczaj,!cej przed inwazj,! kleszczy.

Osi,!gniycie naukowe skladaj,!ce siy na rozprawy doktorsk,! Pani lek. dent. Johanny

Pilch obejmuje 3 publikacje naukowe 0 l,!cznym wsp6lczynniku oddzialywania Impact Factor

2,22 i 110 pkt. MNiSW, oraz zbiorcze opracowanie uzyskanych wynik6w pt. "Metody

profilaktyki przeciwkleszczowej stosowane w ochronie ludzi przed atakami kleszczy w



wybranych krajach Europy i Azji." We wszystkich 3 publikacjach Pani Johanna Pilch jest

drugim autorem. Ponizej przedstawiam wykaz tych publikacji:

1. Buczek A.M., Pilch J. 2020. Ryzyko atak6w kleszczy i zakazenia odkleszczowymi

patogenami ludzi w turystycznie atrakcyjnych srodowiskach regionu sr6dziemnomorskiego.

Wydawnicza Koliber, Lublin: 4-15. (5 pkt MNiSW)

2. Buczek W., Pilch J., Buczek A.M., Blaszkiewicz P.S. 2020. Obrzezkowate

pasozytujqce na ludziach w Europie. W: Stawonogi pasozytnicze i alergenne. Tom 3, Buczek

A., Blaszak c., (red). Oficyna Wydawnicza Koliber, Lublin: 16-25. (5 pkt MNiSW)

3. Buczek A., Pilch J., Buczek W. 2020. Tick preventive behaviors and practices

adopted by medical students from Poland, Germany, and Thailand in relation to socio-

demographic conditions and their knowledge of ticks and tick-borne diseases. Insects 11(12),

863; https://doi.org/10.3390/insectsll120863. (100 pkt MNiSW, IF=2. 220).

Forma przygotowania rozprawy jest zgodna z obowiqzujqcymi przeplsaml prawymi

dotyczqcymi stopni naukowych i tytulu naukowego oraz stopni i tytulu w zakresie sztuki (Dz.

U. 65, poz. 595, z p6in. zm.). Dokumentacja rozprawy w postaci zbiorczego opracowania

zostala przez Doktorantky starannie opracowana. Obejmuje ona nastypujqce czysci: Wstyp,

Cele i zalozenia pracy, Charakterystyka publikacji, kt6re stanowiq rozprawy doktorskq,

Podsumowanie i Wnioski oraz Literatura.

PUflkt Wst~p wprowadza nas w tematyky pracy. W spos6b skr6towy, niezwykle

skondensowany, a jednoczesnie profesjonalny Pani Johanna Pilch przedstawia znaczenie

medyczne kleszczy, szczeg6lnie ich roly w transmisji chor6b, a takze przyczyny wzrostu

zagrozenia zdrowia ludzi i zwierzqt ze strony kleszczy i przenoszonych przez nie patogen6w,

a tym samym przyczyny dramatycznego wzrostu zachorowan na choroby odkleszczowe. W

kolejnym rozdziale Cele i zalozenia pracy Pani Johanna Pilch okreslila wymienione juz

przeze mnie wczesniej cele badan, jak tez precyzyjnie okreslila zalozenia pracy.

Dziyki pUflktowi Charakterystyka publikacji, ktore stanowiq rozpraw~ doktorskq

mozna krok po kroku przeanalizowac zakres badan przeprowadzonych przez Doktorantky, Jej

zamierzenia, spos6b postypowania i uzyskane wyniki. Rozdzial ten obejmuje dwie zasadnicze

czysci. W pierwszej czysci przedstawiono ryzyko inwazji kleszczy, pasozyt6w czlowieka, w

r6znych srodowiskach. W pracy pt. "Ryzyko atak6w kleszczy i zakazenia odkleszczowymi

patogenami ludzi w turystycznie atrakcyjnych srodowiskach regionu sr6dziemnomorskiego"

zwr6cono uwagy na zagrozenie zdrowia ludzi spowodowane przez kleszcze i transmitowane



przez nie patogeny w aglomeracjach miejskich Francji, Wloch i Turcji, oraz w ich otoczeniu.

Na tych terenach wystypuj,! kleszcze wlasciwe z rodzajow Hyalomma, Rhipicephalus,

Haemaphysalis, Dermacentor (z rodziny Amblyommidae) oraz Ixodes (z rodziny Ixodidae).

Zwrocono uwagy, ze kleszcze te czysto pasoZytuj,! na czlowieku i s'! kompetentnymi

wektorami takich czynnikow chorobotworczych jak krytki Borrelia, riketsje z rodzajow

Anaplasma, Ehrlichia, Rickettsia, Bartonella, Candidatus Neoehrlichia i Coxiella, paleczki

Francisella, pierwotniaki Babesia i Theileria, oraz wirusy krymsko-kongijskiej gor,!czki

krwotocznej i kleszczowego zapalenia mozgu. Z kolei w artykule pt. "Obrzezkowate

pasozytuj,!ce na ludziach w Europie" opisano cechy ekologiczne i znaczenie medyczne

wybranych gatunkow kleszczy miykkich, czyli przedstawicieli rodziny Argasidae. Zwrocono

uwagy na gatunki wystypuj,!ce w Europie, szczegolnie te, ktore atakuj,! ludzi. Podkreslono

przy tym, ze na ludzi napadaj,! wyglodniale obrzezki, poszukuj,!ce pozywienia, zazwyczaj w

przypadku nieobecnosci ich specyficznych zywicieli lub utrudnionego dostypu do nich z

roznych powodow, np. z powodu prac budowlanych, remontowych lub renowacyjnych.

Przedstawiono zasiygi wystypowania najwazniejszych gatunkow, w tym obrzezka golybiego

(Argas rejlexus), obrzezka nietoperzowego (Carios vespertilionis), czy tez gatunku Carios

erraticus. Zwrocenie uwagi na biologiy i znaczenie medyczne tych kleszczy bylo uzasadnione

i mialo bardzo duze znaczenie poznawcze i edukacyjne, poniewaz ich rola w wywolywaniu

zmian skomych i reakcji ogolnoustrojowych u ludzi jest wci,!z malo znana i na ogol pomijana

w praktyce lekarskiej.

Druga cZysc pt. "Metody profilaktyki przeciwkleszczowej stosowane przez studentow

uczelni medycznych w wybranych krajach Europy i Azji" obejmuje opis materialu i metod

badawczych, jak tez osi,!gniycia i wyniki przeprowadzonych badan. Badania opieraly siy na

anonimowych ankietach przeprowadzonych wsrod 636 losowo wybranych studentow

kierunkow medycznych, pochodz,!cych z Polski, Niemiec oraz z Tajlandii, ktorzy w latach

2018-2019 studiowali w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (dotyczy polskich i

tajlandzkich studentow) albo w Uniwersytecie w Getyndze (dotyczy studentow niemieckich).

Ankiety obejmowaly 19 pytan podzielonych na cztery grupy tematyczne, w tym kolejno (l)

pytania dotycz,!ce ogolnych informacji 0 respondentach, (2) pytania 0 przypadki atakow

kleszczy i ich okolicznosci, w tym miejscowe i ogolnoustrojowe objawy pojawiaj,!ce siy u

respondentow po ukluciach kleszczy oraz stosowane leczenie, (3) pytania 0 metody

profilaktyki stosowane przez respondentow i 0 motywacje ich wyboru, oraz (4) pytania

dotycz,!ce zrodel informacji 0 kleszczach i chorobach odkleszczowych. W mojej opinii



metodyka badail zostala szczeg61owo i profesjonalnie opisana. W celu weryfikacji hipotez

badawczych posluzono siy testem Chiz Pearsona.

Kolejny punkt Podsumowanie i Wnioski prezentuje om6wienie i podsumowanie

wynik6w badail Doktorantki oraz 7 dobrze skonstruowanych wniosk6w, stanowi~cych

oryginalne osi~gniycia ocenianej rozprawy doktorskiej.

Punkt Literatura obejmuje wykaz sp6jnego tematycznie zbioru artyku16w byd~cych

podstaw~ rozprawy doktorskiej oraz pozostale publikacje zacytowane w opracowaniu

zbiorczym. Obficie cytowana literatura naukowa obejmuje w mojej opinii wszystkie

najwazniejsze pozycje dotycz~ce analizowanych zagadnien.

Ponadto w opracowaniu zbiorczym Doktorantka przedstawia jeszcze streszczenie w

jyzyku polskim i angielskim (Abstract) oraz 3 zal~czniki: (l) Publikacje byd~ce podstaw~

niniejszej dysertacji doktorskiej; (2) Oswiadczenie Autorki 0 udziale w przygotowaniu

publikacji byd~cych podstaw~ niniejszej dysertacji; (3) Oswiadczenia wsp61autor6w prac

byd~cych podstaw~ niniejszej dysertacji doktorskiej. Wklad Doktorantki polegal na

wsp6ludziale w opracowaniu koncepcji wszystkich 3 prac, wyborze i analizie literatury w

przypadku 2 prac, wsp61uczestniczeniu w pisaniu wszystkich prac, oraz w opracowaniu

metodyki badan, w tym pytan ankietowych, przeprowadzeniu badail ankietowych, analizie i

prezentacji wynik6w w przypadku 1 pracy. Byl zatem istotny. Nalezy tu podkreslic, ze udzial

Doktorantki w przygotowanie kazdej z tych 3 publikacji oszacowano na 50%.

W mojej opinii rozprawa doktorska Pani Johanny Pilch reprezentuje wysok~ wartosc

naukow~ i w pelni zasluguje na miano pracy odkrywczej, stanowi~cej istotny wklad do nauki

swiatowej. Jako g16wne osi~gniycia recenzowanej rozprawy, nalezy wymienic wstypne

konkluzje wnioski sformulowane na podstawie wynik6w wszechstronnych badan

Doktorantki:

1. Udowodniono lub potwierdzono, ze kleszcze stanowi~ duze zagrozenie dla zdrowia

publicznego w Polsce i w Niemczech, a takZe w Tajlandii, wykazuj~c wysoki odsetek

student6w atakowanych przez kleszcze i duz~ czystosc przypadk6w inwazji w tych krajach.

2. Udowodniono, ze metody profilaktyki przeciwkleszczowej rekomendowane przez

Centers for Diseases and Prevention s~ wykorzystywane przez polskich, niemieckich i

tajlandzkich student6w, ale rodzaje i popularnosc poszczeg6lnych sposob6w ochrony przed

atakami kleszczy s~ r6zne w poszczeg6lnych badanych grupach.



3. Wykazano, ze sposoby zabezpieczania siy przed kleszczami, a tym samym

chorobami odkleszczowymi, student6w pochodz'j.cych z Polski, Niemiec i Tajlandii,

pozostaj'j. w zaleznosci z cechami demograficznymi (miydzy innymi ze struktur'j. plciow'j.,

miejscem zamieszkania, poziomem edukacji) oraz kulturowymi (np. tradycjami, stylem

zycia). Poiscy i niemieccy studenci preferuj'j. ogl'j.danie ciala po powrocie do domu 1

zakladanie ubrania oslaniaj'j.cego cialo, zas tajlandzcy studenci ochronne ubranie

prewencyjne zachowania podczas przebywania w miejscach wystypowania kleszczy.

4. Wykazano, ze repelenty s'j. najczysciej stosowane przez polskich student6w

(30.3%), natomiast znacznie rzadziej wykorzystuj'j.je niemieccy (17.7%) i tajlandzcy (14.7%)

studenci. Wydaje siy, ze r6znice w rozpowszechnieniu chemicznych substancji, mog'j. wi'j.zac

siy z poziomem edukacji mieszkanc6w r6znych region6w i zasiygiem prowadzonych tam

dzialan popularyzuj'j.cych repelenty jako jedn'j. z metod profilaktyki przeciwkleszczowej.

5. Poniewaz duza grupa student6w, zwlaszcza z Niemiec i Tajlandii, nie stosuje

profilaktyki przeciwkleszczowej, wskazano na koniecznosc zmian w programach nauczania

na r6znych poziomach edukacji i potrzeby ich rozszerzenia 0 tematy dotycz'j.ce zagrozenia

zdrowia ludzi wywolanego przez srodowiskowe czynniki biologiczne.

6. Udowodniono, ze stan wiedzy student6w, zwlaszcza tajlandzkich i niemieckich, 0

kleszczach i chorobach odkleszczowych nie jest zadowalaj'j.cy. Niezbydna jest zatem szeroka

edukacja ludzi w zakresie wiedzy 0 szkodliwosci kleszczy i profilaktyki przeciwkleszczowej

oraz aktywne wl'j.czanie siy pracownik6w ochrony zdrowia w rozpowszechnianie wiedzy na

ten temat.

7. R6znice w rodzajach i zakresie wykorzystania metod profilaktycznych oraz wci'j.Z

zbyt mala wsr6d student6w popularnosc metod profilaktyki przeciwkleszczowej, w tym

zabezpieczania siy przed ukluciami kleszczy w badanych krajach, wskazuj'j., ze niezbydne jest

opracowanie og6lnoswiatowej strategii ochrony zdrowia publicznego przed skutkami inwazji

kleszczy.

W podsumowaniu mOJeJ oceny osi'j.gmycla naukowego Doktorantki w postaci 3

publikacji, jak tez opracowania zbiorczego, pragny zwr6cic uwagy, ze Pani Johanna Pilch

widzi problemy badawcze, potrafi trafnie ocenic wyniki przeprowadzonych badan. Rozprawa

doktorska Pani Johanny Pilch to praca oryginalna, wartosciowa i prawidlowo wykonana.

Swiadczy ona 0 umiejytnosci samodzielnego prowadzenia badan naukowych przez

Doktorantky i 0 Jej duzej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie tematyki pracy. Trzy



publikacje byd'}.cepodstaw'}. rozprawy stanowi'}. sp6jny tematycznie cykl prac 0 duzej wartosci

poznawczej, aplikacyjnej i aspektach nowatorskich. Wysoko oceniam takze wnikliwe i

stoj'}.ce na dobrym poziomie naukowym opracowanie zbiorcze zagadnien zwi'}.Zanych z

przeprowadzonymi badaniami. W mojej ocenie nie zawiera one istotnych blyd6w

rzeczowych, blyd6w metodycznych czy kontrowersyjnych sformulowan. W trakcie uwaznej

lektury opracowania zbiorczego znalazlem kilka zaledwie drobnych usterek tekstu, tzw.

liter6wek. Na przyklad na stronie 9 powinno bye Carios vespertilionis zamiast Carrios

vespertilionis, czy na stronie 16 (wiersze 2, 3, 5 i 6) powinno bye chi2 zamiast ch2
• Pragny w

tym miejscu podkreslie jednak z cal'}.moc'}., ze powyzsze uwagi dotycz'}. drugoplanowych

szczeg616w i nie obnizaj'}. w jakikolwiek spos6b mojej oceny tej bardzo dobrej pracy

doktorskiej.

Podsumowuj'}.c, pragny jeszcze raz z cal'}. moc'}. podkreslie, ze rozprawa doktorska

Pani lek. dent. Jochanny Pilch jest rozpraw'}. odkrywcz'}., 0 duzych walorach poznawczych

oraz wysokiej wartosci naukowej i aplikacyjnej, stanowi'}.c'}.znacz'}.cy i oryginalny wklad do

nauki swiatowej, a szczeg6lnie akaroentomologii medycznej i parazytologii w og6le.

Wniosek koncowy. Rozprawa doktorska Pani Johanny Pilch pod zbiorczym tytulem "Metody

profilaktyki przeciwkleszczowej stosowane w ochronie ludzi przed atakami kleszczy w

wybranych krajach Europy i Azji" spelnia wszelkie wymagania stawiane pracom doktorskim,

okreslone wart. 13 ustyp 1 ustawy z dnia 14 marc a 2003 roku 0 stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z p6Zn. zm.).

W zwi~zku z tym, stawiam pod adresem Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie

nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek 0 dopuszczenie Pani lek.

dent. Johanny Pilch do dalszych etapow przewodu doktorskiego.

Wnioskuj~ rowniez 0 wyroznienie pracy.

Uzasadnienie wniosku. Pani lek. dent. Johanna Pilch podjyla w swojej rozprawie doktorskiej

ambitny i nowatorski temat maj'}.cy na celu analizy i oceny poziomu stosowania metod

profilaktyki przeciwkleszczowej przez student6w uczelni medycznych, a takZe oceny

poziomu ich wiedzy na temat kleszczy oraz ich znaczenia medycznego, w tym przenoszonych

przez nie chor6b. W mojej opinii z tego zadania wywi'}.zala siy znakomicie. praca zostala

zaplanowana w spos6b bardzo staranny i logiczny, wykonana rzetelnie na duzym i



wszechstronnym materiale, przy zastosowaniu wlasciwej metodyki i przyniosla oryginalne,

nowe dla nauki wyniki i wnioski, kt6re Doktorantka wnikliwie zinterpretowala, poslugujl:j.c

siy prawidlowymi metodami badawczymi i statystycznymi.

Calosc rozprawy nalezy ocenic bardzo wysoko. Jest to rozprawa odkrywcza, 0 duzych

walorach poznawczych oraz wysokiej wartosci naukowej i aplikacyjnej, stanowil:j.caznaczl:j.cy

i oryginalny wklad do nauki swiatowej.


