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OCENA 

rozprawy doktorskiej mgr Radostawa Skorzewskiego 

pt. "Chemiluminescencja ptynow ustrojowyeh w wybranych stanach 

fizjologicznych i patologicznych bydta domowego (80s taurus)" 

Dzi^anie wolnych rodnikow tlenowych stanowi nieodl^czn^ skladow^ procesow 

metabolicznyeh i starzenia si^ wi^kszosci form ziemskiego zycia od chwili, gdy okoto 3 

miliardy lat temu w praoceanie pojawiJy si? pierwsze organizmy przeprowadzaj^ce proces 

fotosyntezy. Ze wzgl^du na powszechnie znan^ wysok^ reaktywnosc chemicznq tJenu, 

ca\e zycie na Ziemi wywodzi si? od komorek, ktore przezyly owczesn^ tzw. katastrof? 

tlenow^ (pierwsze masowe wymieranie!) wytwarzaj^c wewn^trzne mechanizmy 

antyoksydacyjne. Jednak wszelkie „dobrodziejstwa" metabolizmu tlenowego okupione 

zostaly przy tym znacznym ryzykiem uszkodzeh zarowno funkcji, jak i struktury 

komorek. Jak pisze Autor w swej rozprawie, „procesy wolnorodnikowe o zroznicowanej 

intensywnosci towarzysz^ u zwierz^t i ludzi wielu stanom fizjologicznym i 

patologicznym, a zatem istotn^ kwesti^ wydaje si? ocena tego zjawiska, zwiaszcza w 

przebiegu ostrych i przewlekJych stanow zapalnych". 

W nawi^zaniu do tych przeslanek mgr Radostaw Skorzewski postanowil - zgodnie 

z tytulem rozprawy - podjac prob? zbadania intensywnosci procesow oksydacyjnych w 

srodowisku wewn?trznym (petnej krwi) oraz w mleku u bydJa w dwoch wybranych 

stanach - fizjologicznym (ruja) i patologicznym (zapalenie gruczolu mlekowego -

mastitis), po uprzednim dopracowaniu szczegotow i optymalizacji metodyki tych badaii 

opartej przede wszystkim na pomiarach chemiluminescencji (CL). Mastitis to najszerzej 

rozpowszechniona choroba u krow mlecznych l^cz^ca si? z dramatycznym obnizeniem 

jakosci i ilosci produkowanego mleka, co prowadzi do dotkliwych strat ekonomicznych. 
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Takze problem skutecznej i taniej synchronizacji rui u bydta mlecznego ma istotny 

wymiar ekonomiczny w mleczarstwie. Maj^c to na wzgl^dzie nie ulega dla mnie 

w^tpliwosci, ze badania podj?te w rozprawie, poza wartosci^ czysto poznawcz^, mog^ 

miec niew^tpliwe i trudne do przecenienia znaczenie aplikacyjne zarowno w diagnostyce 

mastitis (praktyka kliniczna, przemysJ mleczny), jak i rui (przemysJ mleczny), szczegolnie 

gdy si? wezmie pod uwag? kilkukrotnie akcentowane w pracy starania Autora w kierunku 

opracowania metod mozliwie prostych i szybkich do wykonania, a przy tym tanich. 

Uwazam takze, ze rozprawa mgr Skorzewskiego cechuje si? istotnymi elementami 

nowosci i wnosi oryginalny wklad do pismiennictwa naukowego, poniewaz badania 

oparte na pomiarach chemiluminescencji realizowano dot^d przede wszystkim u ludzi, zas 

u zwierz^t ŝ  one stosunkowo nieliczne, niejednolite pod wzgl?dem melodycznym i 

zawieraj^ szereg luk. 

Praca obejmuje t^cznie 134 stron maszynopisu. Uklad tekstu jest zgodny ze 

standardami stosowanymi w pracach eksperymentalnych i zawiera: Wst?p, Uzasadnienie i 

eel badah. Material i metody, Wyniki. Dyskusj?, Podsumowanie i wnioski (5), 

Streszczenie w j?zyku polskim i angielskim, Pismiennictwo (154 pozycji zrodlowych), 

Dokumentacj? badah (25 tabel i 2 ryciny), a takze Wykaz uzywanych skrotow. 

W obszemym i interesuj^cym Wst?pie mgr Radoslaw Skorzewski pokazuje 

doskona^^ znajomosc przedmiotu badah i zwigzanej z nim literatury naukowej. 

Dominuj^c^ cz?sc zajmuje tutaj krytyczny przegl^d i omowienie aktualnego 

pismiennictwa dotycz^cego zjawiska chemiluminescencji oraz opartych na nim technik 

pomiarowych w badaniach naukowych i diagnostyce - ich istoty, slabosci i atutow, 

dotychczasowych zastosowah, a takze potencjalnych mozliwosci ich rozszerzenia. W 

dalszej kolejnosci pojawia si? zwi?zle omowienie problematyki zapalenia gruczo^u 

mlekowego oraz synchronizacji rui u krow. Z tego opracowania Autor w osobnym 

rozdziale Uzasadnienie i eel badah w sposob klarowny wywodzi hipotezy badawcze i 3 

glowne cele naukowe rozprawy. 

Rozdziat Material i metody sktada si? z 3 oddzielnych cz?sci powi^nych z 

kolejnymi etapami pracy doswiadczalnej. Pierwsza z nich opisuje oryginalne badania 

podj?te w celu optymalizacji i dopracowania szczegolow technik oznaczania CL w mleku 

i krwi pelnej u zwierz^t zdrowych. W cz?sci drugiej i trzeciej, w oparciu o ustalenia cz?sci 

pierwszej, przedstawiono metodyk? zastosowan^ w eksperymentach maj^cych na celu 

ocen? wf^ywu, odpowiednio - mastitis i farmakologicznej indukcji rui na wartosci CL 

krwi i mleka. Opisy te zostaty wzbogacone sehematami, ktore przy duzej zlozonosci 
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ukladu doswiadczalnego zawsze bardzo pomocne, gdyz niew^tpliwie „klaruj^" przekaz 

i czyni^ caJosc bardziej zrozumia^t^ dla czytelnika. Oceniam, ze doswiadczenia zostaly 

prawidtowo, przejrzyscie i na odpowiedniq skal? zaplanowane, a zastosowane w nich 

metody wlasciwe. Nie mam przy tym w^tpliwosci, ze przeprowadzenie catosci tych 

badah wymagac musialo duzego wysilku - bylo na pewno praco- oraz czasochlonne. 

Zgodne z zaplanowanym, trzyetapowym uktadem doswiadczalnym rozdzial 

Wyniki zostal rowniez podzielony na 3 cz?sci. Rezultaty pomiarow wykonanych zarowno 

w cz?sci pierwszej, niejako „metodologicznej", jak i w pozostalych dwoch cz?sciach 

obejmuj^cych glowne, odpowiadaj^ce tytutowi rozprawy doswiadczenia, zostaly 

przedstawione w sposob logiczny, zwarty i zwiehczone podsumowaniami. Jednak moim 

zdaniem ich prezentacja jest tylez nienaganna, co malo... atrakcyjna. Brak rycin, w 

szczegolnosci syntetycznych i ci^gla koniecznosc zagl^dania do wielu tabel 

zamieszczonych poza tekstem na kohcu pracy (w tym osobnych tabel z istotnosciami 

statystycznymi) powoduje, ze przebmi?cie przez ten rozdzial jest m^cz^ce, a czytelnik 

niebezpiecznie traci entuzjazm. Rozumiem, ze niekiedy przedstawienie wynikow na 

rycinach moze wydawac si? trudne, z pozoru wr?cz niewykonalne, ale naprawd? warto 

podjac wysiiek, by przynajmniej te najwazniejsze, istotne statystycznie dane prowadzace 

bezposrednio do wnioskow zilustrowac w sposob kompleksowy, przekonujqcy, 

zapadaj^cy w pami?c. Mam nadziej?, ze Doktorant wykaze si? pod tym wzgl?dem w 

trakcie obrony pracy. 

Jak juz wspomnialem, otrzymane w niniejszej pracy wyniki ŝ  bez w^tpienia 

nowatorskie i wartosciowe, o duzym, potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym. Zwrociibym 

tu uwag? m.in. na niestety nieuwzgl?dnione literalnie we wnioskach (tylko w innych 

miejscach pracy) nowe perspektywy diagnostyczne — mozliwosc wykorzystania oznaczeh 

CL mleka we wczesnym wykrywaniu mastitis, jeszcze w jego podklinicznej formic, a 

takze, istotnego wzrostu wartosci CL zarowno stymulowanej, jak i nie stymulowanej krwi 

obwodowej jako niezaleznego(?) wskaznika gotowosci krow do inseminacji pomimo 

braku zauwazalnych objawow rui. 

Trzycz?sciowa Dyskusjajest napisana (podobnie jak Wst?p) interesuj^co. rzetelnie 

i bez zauwazalnych usterek j?zykowych. Pismiennictwo, w tym najnowsze, zostalo dobrze 

dobrane i prawidlowo wykorzystane w tekscie. Autor wnikliwie przedyskutowal swoje 

wyniki, pokazal ich miejsce na tie aktualnych badah w tej dziedzinie i probowal okreslic 

potencjalne mozliwosci praktycznego ich wykorzystania. Posumowanie tych rozwazan 

zostalo zawarte w kolejnym rozdziale - Podsumowanie i wnioski. 



W rozdziale tym Doktorant przedstawil 5 wnioskow, w peini kompatybilnych z 

celami pracy. Musz? podkreslic, ze ŝ  one sformulowane prawidlowo, gdyz majq 

charakter wyraznie syntetyczny, uogolniaj^cy, a nie stanowi^ jedynie podsumowania 

najwazniejszych uzyskanych rezultatow, co wbrew oczekiwaniom zdarza si? cz?sto w 

rozprawach doktorskich (i nie tylko). Pokusilbym si? nawet o stwierdzenie, ze Autor 

sformulowal swoje wnioski nieco „zbyt dobrze", to znaczy zbyt ostroznie, w zasadzie nie 

zawieraj^c w nich konkretnych perspektyw dla diagnostyki wynikaj^cych z uzyskanych w 

pacy wynikow (o czym wspomnialem na poprzedniej stronie) i w ten sposob mimowolnie 

obnizaj^c ich obiektywnie duz^, moim zdaniem, rang?. Mam nadziej?, ze podczas obrony 

Doktorant przedstawi nam lekko zmodyfikowany zestaw kilku wnioskow, ktore 

pozwolityby sluchaczom lepiej uswiadomic sobie niebagatelne znaczenie uzyskanych w 

pracy wynikow. 

Zasadniczo nie mam zadnych istotnych w^tpliwosci dotycz^cych merytorycznej 

strony pracy, jednak chcialbym jeszcze zwrocic uwag? na zagadnienie o charakterze 

ogolnym, ktore Iqczy si? m.in. z tytulem pracy, z prosb^ o jego dog}?bne przemyslenie. 

Czy Autor jest pewien, ze mleko, podobnie jak krew, mozna zaliczyc do kategorii piynow 

ustrojowyeh? Poj?cie ustroju jest nierozerwalnie zwi^zane ze srodowiskiem 

wewn?trznym (ustroju), ktore jest zarazem srodowiskiem zewn?trznym dla buduj^cych go 

komorek. Srodowisko to tworz^ cztery plyny ustrojowe — krew, limfa, plyn mozgowo-

rdzeniowy oraz pfyn pozakomorkowy, zwany takze m.in. frfynem zewn^trzkomorkowym, 

mi?dzykom6rkowym lub srodtkankowym. Do kategorii piynow ustrojowyeh bylbym 

sklonny zaliczyc jeszcze mocz, jako filtrat krwi. W tym uj?ciu, jesli pominiemy zjawisko 

przesi?ku surowicy z naczyh wlosowatych do swiatla gruczolu, wydzielina egzokrynnego 

gruczolu mlekowego — podobnie jak np. slina, sperma, czy pot — nie moze formalnie rzecz 

biorac bye zaiiczona do piynow ustrojowyeh. Mam swiadomosc, ze zwyczajowo przyj?lo 

si? plynem ustrojowym nazywac wszystko, co posiada plyrm^ konsystencj? i pochodzi z 

organizmu, zalecalbym jednak na przyszlosc, szczegolnie w slowie pisanym (tytul 

pracy!), wi?ksz4 w tym ostroznosc i powsci^gliwosc. 

Redakcja calosci pracy mgr Skorzewskiego jest wyj^tkowo staranna i 

profesjonalna tak, ze trudno znalezc w niej jakies braki, czy usterki. Zwrociibym tu uwag? 

tylko na jedn^ dose cz?sto spotykan^ niezr?cznosc j?zykow4. Otoz, jak mniemam, z 

pewnosci^ nie chodzilo Autorowi o badanie wplywu miejscowego stanu zapalnego, czy 

tez rui na pomiary (proces pomiaru?; efekt obserwatora?) chemiluminescencji, lecz na 

wartosci, wyniki jej pomiarow. Ten bl^d jest tylez banalny, co niebezpieczny, zalecalbym 
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wi?c bezwzgl?dnie przejrzec tekst pod tym k^tem przed ewentualnym opublikowaniem 

pracy, b^dz jej fragmentow, w profesjonalnych czasopismach. 

W tym miejscu pragn^lbym zwyczajowo podkreslic, ze wszystkie mniej lub 

bardziej krytyczne uwagi przedstawione z obowi^zku recenzenta nie wptywaj^ na mojq 

wysok^, kohcow^ ocen? walorow naukowych i aplikacyjnych rozprawy Doktoranta. 

W podsumowaniu stwierdzam, ze praca doktorska mgr Radoslawa Skorzewskiego 

oparta jest na dopracowanej koncepcji tematycznej oraz badaniach zaplanowanych 

prawidlowo, zgodnie z wymogami nowoczesnej metodologii badawczej. Szeroki material 

wynikowy zostal opracowany rzetelnie, co pozwolilo Doktorantowi na wysuni?cie 

uzasadnionych wnioskow, ktore mozna znalezc w roznych miejscach pracy. Rozprawa 

napisana jest przejrzyscie, zrozumiaJym j?zykiem, interesuj^co dla czytelnika. Autor 

wykazal si? umiej?tnosci^ planowania i prowadzenia badah naukowych, stawiania i 

rozwi^ywania problemow badawczych, znajomosci^ biez^cego i klasycznego 

pismiennictwa oraz bieglosci^ w jego wykorzystywaniu, a takze w precyzyjnym 

formulowaniu mysli. 

Jak wspomnialem, calosc rozprawy oceniam wysoko. Uwazam, ze wnosi ona 

oparte na wynikach wfasnych istotne, nowatorskie dane do ewentualnego wykorzystania 

w praktyce i stanowi tworcze, wartosciowe uzupehiienie wiedzy w podj?tym obszarze 

badah. 

Uwazam, ze przedstawiona mi do recenzji praca spetnia wszystkie ustawowe 

warunki stawiane rozprawom doktorskim. Z powyzszych wzgl?d6w stawiam wniosek o 

dopuszczenie mgr Radoslawa Skorzewskiego przez Wysok^ Rad? Wydziatu Biologii i 

Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikoiaja Kopemika w Toruniu do dalszych etapow 

przewodu doktorskiego. 

Borman, em. prof. UG 

Gdansk, 31. maja 2019 r. 
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