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Śląski Uniwersytet 
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Recenzja rozprawy doktorskiej p.t.: 

„Tkaniny o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – ocena skuteczności in vitro 

oraz w warunkach rzeczywistych” 

wykonanej przez Pana  mgr Łukasza Franciszka Rajskiego   

pod kierunkiem Pani prof. dr hab. n. farm. Anny Malm (promotor) 

oraz Pana dr n. farm. Marka Juda (promotor pomocniczy) 

 

 

Zakażenia związane z opieką zdrowotną, w tym zwłaszcza zakażenia szpitalne, 

stanowią obecnie bardzo ważny problem zdrowia publicznego, narastający głównie z powodu 

obserwowanej nasilającej się lekooporności drobnoustrojów. Z tego względu bardzo ważne i 

cenne są badania pozwalające opracować nowe metody skutecznie zapobiegające 

zakażeniom szpitalnym, zwłaszcza tym których czynnikami etiologicznymi są drobnoustroje 

wykazujące określone mechanizmy lekooporności. Podjęcie przez Pana mgr Łukasza F. 

Rajskiego badań pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Anny Malm, obejmujących ocenę in vitro 

oraz w rzeczywistych warunkach szpitalnych przeciwdrobnoustrojowych właściwości tkanin 

apreturowanych jonami srebra i miedzi, z uwagi na znaczenie i aspekt praktyczny tego 

zagadnienia uważam za w pełni właściwe jako temat rozprawy doktorskiej.  

Badania przedstawione w ocenianej rozprawie doktorskiej współfinansowane były w 

ramach projektu „Innowacyjna technologia uszlachetniania tkanin o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w 

ramach Priorytetu 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: 

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstw; No. PO1R.01.01.01-00-0637/17. Na wykonanie badań 

wyraziła zgodę Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (decyzja nr KE-

0254/308/2017 z dnia 14.12.2017 r.).  

Oceniana rozprawa obejmuje 88 stron tekstu wraz z piśmiennictwem. Posiada typowy 

układ rozdziałów, z zachowaniem właściwych pomiędzy nimi proporcji. Rozprawa zawiera 

łącznie 27 tabel i 19 rycin.  Rozdział „Wstęp” poprzedzony został spisem treści pracy oraz 

wykazem najczęściej stosowanych w tekście pracy skrótów. Rozdział ten obejmuje trzy 

podrozdziały, poświęcone kolejno:  

- problemowi występowania oraz czynników ryzyka i czynników etiologicznych zakażeń 

szpitalnych,  

- zakażeniu miejsca operowanego stanowiącego przykład zakażenia szpitalnego,  
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- charakterystyce tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i ich przydatności w 

medycynie. 

Piśmiennictwo cytowane w rozdziale „Wstęp” (zbiór 59 publikacji) zostało rzetelnie dobrane i 

prawidłowo powiązane z omawianymi zagadnieniami. 

Cel pracy został przejrzyście sformułowany i przedstawiony jako zaplanowane do 

realizacji dwa zadania badawcze,  polegające na ocenie: (1) efektywności tkanin o 

właściwościach przeciwdrobnoustrojowych apreturowanych jonami srebra i miedzi w 

badaniach in vitro wobec najważniejszych patogenów zakażeń szpitalnych oraz (2)  wpływu 

zastosowania w/w tkanin w warunkach szpitalnych na częstość występowania wybranych 

postaci klinicznych zakażeń szpitalnych na oddziałach chirurgicznych z uwzględnieniem 

udziału patogenów alarmowych w etiologii tych zakażeń. 

Moje  pierwsze pytanie do Doktoranta brzmi następująco: w oparciu o jakie przesłanki 

dokonany został wybór substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym stanowiących 

składniki zastosowanej apretury tkanin ? 

W rozdziale „Materiały i Metody” Doktorant szczegółowo opisał wykorzystane materiały 

i metody badawcze oraz zastosowane narzędzia analizy statystycznej wyników. 

Przeznaczone do badań apreturowane próbki tkanin dezynfekowane były z wykorzystaniem 

lampy UV (z obydwu stron tkaniny) i przechowywane w jałowych szalkach Petriego do czasu 

wykonania badań. Moje kolejne pytanie skierowane do Doktoranta jest następujące: czy 

zastosowana metoda dezynfekcji oraz przechowywania próbek tkanin do czasu wykonania 

badań gwarantowała jałowość badanych próbek tkanin ? Czy, a jeżeli tak to w jaki sposób 

dokonana została kontrola jałowości próbek tkanin przed rozpoczęciem właściwych etapów 

przeprowadzonych badań ? Z obowiązku recenzenta pozwalam sobie także zauważyć, że w 

opisie metod w podanym w rozdziale 3.2.5. na stronie nr 33 wzorze symbol „H” wyraża 

szerokość pierścienia strefy zahamowania wzrostu drobnoustroju wokół próbki badanego 

materiału (nie jest to średnica strefy zahamowania wzrostu drobnoustroju).  

 W liczącym 22 strony rozdziale „Wyniki”, wyczerpująco zostały opisane oraz 

zestawione w 7 tabelach i przedstawione na 18 rycinach wyniki przeprowadzonych badań. 

Starannie opracowane ryciny w rzetelny sposób ilustrują przedstawione opisy zrealizowanych 

badań i w znaczący sposób ułatwiają ich analizę. We wnikliwej „Dyskusji” Doktorant dogłębnie 

ocenia uzyskane wyniki, konfrontując je z rzetelnie  i szczegółowo wyselekcjonowanymi 

danymi z piśmiennictwa (28 publikacji cytowanych wyłącznie w rozdziale „Dyskusja” oraz 

publikacje cytowane już wcześniej w tekście rozprawy). Ten rozdział świadczy o dużej wiedzy 

Doktoranta w zakresie podejmowanych zagadnień badawczych, będących przedmiotem Jego 

pracy doktorskiej. Do uwzględnienia w dokonanej dyskusji wyników przeprowadzonych badań  
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wydaje się jednak koniecznym coraz częściej dostrzegany obecnie problem nabywanych 

przez drobnoustroje mechanizmów oporności na działanie jonów i nanocząstek metali, w tym 

srebra i miedzi. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań Doktorant sformułował 10 wniosków, 

z których większość stanowi zasadniczo podsumowanie wyników badań. Podczas 

przygotowywania wyników rozprawy doktorskiej do publikacji proponuję sformułować dwa 

wnioski będące odpowiedzią na postawione w rozdziale „Cel Pracy” dwa zasadnicze cele 

realizowanych zadań badawczych. Streszczenie w języku polskim oraz streszczenie w języku 

angielskim to rozdziały poprzedzające rozdziały: „Piśmiennictwo” oraz „Spis Tabel i Rycin” 

kończące treść dysertacji. Obszerne piśmiennictwo, liczące 88 pozycji, obejmuje w 

zdecydowanej większości publikacje z ostatniej dekady. Wszystkie pozycje literaturowe 

piśmiennictwa zostały prawidłowo zacytowane w tekście pracy.   

 

Reasumując powyższe stwierdzam, że przedstawiona do recenzji praca Pana mgr 

Łukasza Franciszka Rajskiego zatytułowana „Tkaniny o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych – ocena skuteczności in vitro oraz w warunkach 

rzeczywistego funkcjonowania wybranego oddziału szpitalnego”, wykonana pod 

kierunkiem Pani prof. dr hab. Anny Malm (promotor) oraz Pana dr Marka Juda (promotor 

pomocniczy) w pełni odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim określonym w 

art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1789). W związku z powyższym 

przedkładam wniosek o dopuszczenie Pana mgr Łukasza F. Rajskiego do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

 

                                                                                            

Zabrze, dn. 15.09.2021 r.                                         dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM 


