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Recenzjarozprawydoktorskiejmgr inż.Anny Ryłzatytułowanej
występującychpodczasprzeptyluuw naczyniach
,,Wpływsiłścinajęcych
kapilarnychna mechanizmżelowaniapolimerowychnośnlkówleków,,
zreaIizowanejw KatedrzelnżynieriiChemicznejWydziatuInżynieriiProcesowej
i ochrony ŚrodowiskaPoIitechnikiŁódzkiej
pod kierunkiemdra hab. inż.Piotra owczarza,prof. PŁ
Aktua|ność
tematyki i cel pracy
życiew dobrejkondycjisq niewqtpliwiesiłqnapędowq
ludzio zdrowieorazjak najdłuższe
Dbatość
poszukiwanie
coraz nowszych i lepszych produktów !eczniczych.
wymuszającq nieustanne
opracowywanle produktów |eczniczychwiqżesię nie ty|ko z synteząnowych substancjiczynnych
wywołujqcychefekt terapeutycznya|e również stworzenie nowych lub u|epszenieistniejqcych
systemów dostarczania!eków. Niewqtpliwiejednym z trudniejszychzagadnieńjest opracowanie
matrycynośnejdla substancjileczniczychwstrzykiwanychdo tkanektwardych.Wykorzystywanesq
tu nośnikiżeloweotrzymane na drodze termoindukowanejprzemianyfazowej zo|-że|z użyciem
llośćbadań opub|ikowanychw
biopo|imerówtakich jak chitozan oraz hydroksypropyloceluIoza.
żeIiwymienionychbiopo|imerówjest bardzo
literaturze,w tym reologicznych,na temat właściwości
reoIogicznychsubstancji,dla
właściwości
duża.Jakkolwiekbadaniate koncentrująsię na okreś|eniu
przeprowadzony
proces
|ub podczas przeptywu
statycznych
w warunkach
których
żelowaniabyt
liniowej.Barkjest natomiastopublikowanychbadań na
w zakresieIepkosprężystości
oscy|acyjnego
odksztatceniana mikrostrukturęże!iuzyskanychna bazie chitozanu
temat wptywudużychszybkości
które
niewqtpliwiewystępujqpodczas iniekcji lub drukowania 3D.
|ub hydroksypropy|ocelulozy,
jest rozprawadoktorskapani mgr inż.Anny Rył,która
Wtaśnietej ostatniejtematyce poświęcona
jako cel badań postawitasobie określeniewptywu po|a ścinajqcego
występujqcegoW kapilarach
polisacharydowych
na mechanizm
podczas
uktadów
iniekcyjnej
koloidalnych
aplikacji
stosowanych
i kinetykętermoindukowanejprzemianyfazowej zo|-że!.Biorąc pod uwagę znaczeniepraktyczne
żeliw opracowaniusystemów dostarczanialeków do tkanektwardychoraz brakiw wiedzy na temat
zmian ich mikrostrukturypodczas przeptywu,uważam wybór tematyki badawczej za w pełni
uzasadniony.
Struktura pracy
Rozprawę przedstawiono W formie czterech monotematycznych pubIikacji, w których
dysertacji
Doktorantkajest pierwszymautorem.TreściartykutówsQtematyczniepowiązane.Catość
obejmuje 173 strony, 62 rysunki, 7 tabe| oraz 2o8 pozycji literaturowych.Częśćliteraturowa

pracy liczy 33 strony (rozdział1)' W rozdziatach4-7 omówiono i przeana|izowanonajważniejsze
osiqgnięcianaukowe przedstawioneW artykutachstanowiqcychpodstawęmerytorycznqniniejszej
dysertacji.Ta częśćrozprawyliczy 81 stron. Ponadto praca zawiera streszczeniew języku po|skim
i angie|skim(6 stron), spis treści(3 strony),spis oznaczeń i najważniejszych
skrótów (2 strony),
podsumowanie i wnioski (6 stron), spis cytowanej literatury (13 stron) oraz wykaz dorobku
naukowegoDoktorantki(5 stron).Do pracy dotqczonoptytę DVD z treściqrozprawyw pliku PDF.
Układpracy jest prawidtowy.Piśmiennictwo
cytowane stanowi 208 właściwie
dobranych pozycji
zostata
|iteraturowychopub|ikowanychw latach 2000 - 2022, przy czym zdecydowanawiększość
wydana po roku 2007.Doktorantkace! pracydefiniujew rozdziale2. Pracajestnapisanapoprawnie
językowoi sty|istycznie,
wyróżniasię estetycznqszatqgraficznq.Autorka nie uniknętajednak błędów
edytorskich,które występujqstosunkowo|iczniew manuskrypcie,przede wszystkimsq to btędne
odwołaniado rysunkóWoraz tak zwane ,,|iterówki,,.
Studia |iteraturowe i metodyka badań
Przeglqdliteraturyzagadnieniaprzedstawionow rozdzia|e1 zatytutowanym,,Wprowadzenie,,.
Pani mgr inż.Anna Ryt opisataw tej częścipracy termowrażliwenośniki|eków, ich rodzaje oraz
potencjaInemożliwości
zastosowania.Skupiłasię na hydrożelachpo|isacharydowych
wskazujqcna
grupy
poIimerów
znaczacezróżnicowaniestrukturaInetej
i stqdteżmożliwości
wszechstronnegoich
użyciaprzy wytwarzaniunośników|eków.Autorkaw prosty i przejrzystysposób przedstawiazalety
stosowanianaturalnychnośników
!eków,które sq znaczniebardziejbiokompatybilne
w porównaniu
z nośnikami
syntetycznymiiłatwo możnamodyfikowaćich wtaściwości.
omówlone zostatyrównież
metody badawczestosowanedo analizyuktadówwrażliwychna zmianytemperaturv oraz sposoby
ap|ikacjitakich układów. Wnik|iwa analiza |iteratury przedstawiona W rozdzia|e 1 pozwolita
podjętychbadań, okreś|ić
Doktorantcewykazaćzasadność
ce! pracy (rozdział2) oraz opracować
metodykębadań, niezbędnqdo osiqgnięciapostawionychw dysertacjice|ów badawczych(rozdział
3|. Za szczególnie interesujqceuważam podrozdziatyL.4 i 1.5, w których Autorka porównuje
prowadzenia
sposoby iniekcji |eków, w tym nienewtonowskichi zwraca uwagę na konieczność
badań reo|ogicznychw zakresiebardzo dużychszybkości
ścinania.
Uważam,żeten fragment pracy
może być wykorzystanyw przyszłości
do napisania przekrojowejpracy na temat iniekcji |eków
nienewtonowskich. W tej części pracy zauważytam jednq pomytkę, zamiast rozkładu
powinno byćzapisanerozktadu,,spinodaInego,,
(str.30).
,,spinoida!nego,,
W rozdziale3 Doktorantkaomówita materiatybadawcze,preparatykęmediów doświadczalnych
oraz stosowanetechnikipomiarowe.W badaniachzastosowanodwie pochodnepolisacharydów
pochodzenianatura!nego:chitozanoraz hydroksypropy|oce|ulozę.
Do realizacjicelów badawczych
Autorka wykorzystałapomiary reometryczne (w trybie ścinaniarotacyjnego i oscy|acyjnego),
pod matymikqtami(sALs).
optyczne:turbidymetrięitechnikęopartao analizęrozpraszania
światła
Przeprowadzitarównieżinstrumentalnebadaniawstrzykiwalności
z zastosowaniemmechanicznych
pomiarów wytrzymatościowych.
Z użyciempowyższych
metod Wyznaczonokrzyweptynięcia,widma
mechaniczne,rotacyjnei oscy|acyjnepomiary Wyznaczaniawarunków przemianyfazowej zol-że!,
testy tiksotropowe oraz szczegó|nieinteresujqcepomiary reo|ogicznepołqczonez jednoczesnq
ana|izqrozpraszaniaświattapod matymikqtami Rheo-SALS.W tym miejscuchciałabympodkreślić,
żezastosowaniezróżnicowanychtechnik pomiarowychświadczy
o opanowaniuprzez Doktorantkę
planowaniapracochtonnycheksperymentów,które pozwalajquzyskaćkompleksowq
umiejętności
ocenę wtaściwości
badanychukładów.

pracy zostatazredagowanaczytelniemam ki|kapytań, które nasunęty
Mimo że równieżta część
podczas
mi się
lekturytekstu:
str. 57 - stężeniechitozanu było state i wynosito 2% wlw - dlaczego akurat tyle, czym było
to podyktowane?Czy prowadzonoteżbadaniad|ainnychstężeńpo|isacharydu?
str. 58 zapisano:,,Następniezawiesinęwprowadzono krop|a po krop|i do roztworu chitozanu
i po doktadnymwymieszaniuprzechowywanoW temperatlrze 4"C.,,Co oznaczapojęcie
wymieszanie,,,czy próbkę mieszanobagietkq,mieszadłemmagnetycznym,czy
,,dokładne
teżinnymsposobem?Jakibyłczasmieszaniapróbki?
str. 58 - zapisano: ,,otrzymanq zawiesinę pozostawiono W temperaturze pokojowej w celu
catkowitego rozpuszczenia po!isacharydu,,.W jaki sposób sprawdzono petne
rozpuszczenlehydroksypropylocelulozy
oraz w jakiej temperaturzewody rozpuszczano
polisacharyd?Po jakim czasieod przygotowaniapróbek prowadzonobadaniareo|ogiczne
(czyw każdymprzypadkupo24 h jak napisanona str. 145?)i i|erazy byĘ one powtarzane?
str.62 w tekście
brakodniesieniado rysunku3.2.
str. 64 - zapisano (Figures3c, 8a, 10b - Rozdziat6), rysunkóWo numerach 3c, 8a i 10b nie ma
w rozdziale6.
6), nie ma rysunku11 w rozdzia|e6.
str. 64 zapisano(Figure11, Rozdział
pod
str. 64 - zapisano(Schemat1 - Rozdziat6), schemato którym mowa znajdujesię bezpośrednio
odwotaniemna stronie 64w rozdzia|e3, oraz na poczqtkurozdzia|u7.
str. 65 zapisano(Figure6a, Rozdział6), nie ma rysunku6a w rozdzia|e6, a omawianesq wyniki
z rozdzialu 7.
Domyś|amSiĘ, ze Autorka zastosowała orygina|ne podejściedo opisu wyników badań.
W przesłanymmanuskrypcieprzedstawiaławykresy stosujqcnowa ich numerację,odmiennq od
zastosowanejw oryginalnychpracach.Jednak podczasopisu wyników w większościpostanowiła
odnosićsię do oryginalnychnumerów w opub|ikowanych
artykutach.Takie podejście
utrudnia
swobodne czytanie pracy, d|atego uważam że należatozastosować odwotania do numeracji
z rozprawylub ostrzecczyte|nikao zastosowanejkonwencjipodwójnej numeracji'
WartośćmeĄ/toryczna pracy
W rozdziała
ch 4-7 Doktorantkaprzedstawitai omówita wyniki badań,które zostałyopublikowane
w artykutachwchodzqcychw sktadosiqgnięcianaukowego.W rozdziatach4 i 5 przedstawitaanalizę
wpĘwu reżimuagregacjii kierunkupola ścinajacego
na warunki termoindukowanejprzemiany
pewną
fazowejzol-że!uktadów chitozanowych.Mam tutaj
wątpliwość,
której proszę
o wyjaśnienie
Doktorantkę.Preparatykaroztworów chiotozanowychw opublikowanychpracachjest taka sama
jak przedstawionana stronach57-58.Nie znalaztamjednakschematureakcjichitozanuz kwasem
chIorowodorowymi p-g|icerofosforanem
disodu. Czy doktorantkamoże uzupetnićtę informację
podczas obrony rozprawy doktorskiej? W rozdziale 6 określanozakresy szybkościścinania
występujqcepodczas przeptywu ze|i przez igty iniekcyjnestosowane W zabiegach medycznych.
Dodatkowo przeprowadzonoana|izęzwiqzku między dtugościqigty, szybkościqprzesuwu ttoka
strzykawkioraz średnicqigty przy załozonejstatej szybkościścinania.Przeprowadzonorównież
badania nad wptywem niekontrolowanegoprzechowywaniazolu w temperaturze pokojowej na
wartośćsiłydynamicznejniezbędnejdo utrzymaniaruchu tłoka podczas iniekcji.W rozdziale 7
Doktorantkaskupiasię na przedstawieniuwptywu krótkotrwategoimpulsuścinajqcego
na warunki
termoindukowanej przemiany fazowej zo|-że|.Wykazałaniemonotoniczny przebieg zależności
czasów żelowaniaod szybkości
ścinania
z wyraźnymmaksimumczasuprzemianyfazowejzo!-żel.

Za najważniejsze
osiqgnięcianaukoweprzedstawionejdo recenzjirozprawydoktorskiejPani mgr
inż.Anny Ryłuważam:
opracowanie procedury badawczej umoż|iwiajqcejocenę wptywu aplikacji iniekcyjnej
na warunkiwytworzeniahydroże|upo!imerowego;
d!a roztworóW
zaproponowaniemechanizmużelowaniaw WarunkachprzepĘwuścinajqcego
poIimerów
zachowanie
użytych
W
myś|
którego
odmienne
i
hydroksypropyloceIuIozy,
chitozanu
jest wynikiemzmian konformacjikłębkówpolimerowych;
przemianyfazowej zo|-ze|
punkt charakterystyczny
opracowaniemetody pozwa|ajqcej
okreś|ić
poprzez porównanie wyników badań w reżimieperykinetykii ortokinetykiz wykorzystaniem
ob|iczenieszybkościścinaniaodpowiadajqcej
zaproponowanierównania umożliwiajacego
podczas
pomiarów
dla zadanej geometrii układu
oscylacyjnych
deformacji stosowanej
W rozdziatach5-7 Doktorantkaw sposób jasnyi zwięztyomówita swoje osiqgnięcianaukowe.Do tej
częścipracy mam tylko trzy pytania.
krzywqptynięciawtemperaturze20oC,a punkt
1. Na rys.1b w rozdzia|e7 (str.1.23)przedstawiono
przemianyfazowejd!a HPC wynosił30"C.D|aczegokrzywaptynięciarównieżnie zostałapodana
w temperaturze30oC.
2. Na str. 124 znajdujesię tekst ,,|tmay suggestthat permanentstructuralchangesoccur in the
assessthe propertiesabovethe indicated
tested system,and it is impossibleto unequivocally
jakie
ma na
doktadniezmianystruktura|ne
shear rate,,.Czy Doktorantkamożeskomentować
myś!i?
3. Doktorantkapodaje wartościwykładnikówn równania potęgowegobez wskazaniazakresów
szybkościścinania,w których dopasowano krzywe płynięciatym mode|em oraz wartości
wspótczynnika determinacji i odchyIenia standardowego składnika resztowego. Proszę
o uzupetnienie
tych informacji.
Wniosek końcowy
żeposiadaona bardzo
ZredagowanaprzezPaniqmgr inż.Annę Rytrozprawadoktorskaświadczy,
w tym z zakresu
dobrqwiedzęteoretycznqi praktycznqw dziedzinienauk inżynieryjno-technicznych,
wtaściwości
chemicznych, fizycznych i reoIogicznychpoIisacharydów oraz potrafi umiejętnie
korzystaćz aparaturypomiaroweji samodzieInierozwiqzywaćprobIemybadawcze.Na podkreś|enie
zasługuje duża iIośćprzeprowadzonych eksperymentów, których wyniki stanowiq źródło
kompleksowejoceny wtaściwości
reo|ogicznychbadanychuktadów. okreś|onyprzez Doktorantkę
przedstawione
ce| badań zostat zrea|izowany,a
W rozprawiedoktorskiejwyniki w istotny sposób
wzbogacajq zasób wiedzy o właściwościach
reologicznych żeli na bazie chitozanu
i hydroksypropylocelulozy.
o zaangażowaniuDoktorantki w rea|izowanatematykę badawczq świadczyznaczna ilość
opubIikowanychprac (w tym cztery bezpośrednio
wchodzącew składosiągnięcianaukowegooraz
jeden patent itrzy rozdziatyw monografiach).Większość
pozostatychpubIikacji,
sześć
badańzostała
opub|ikowanaW renomowanychczasopismachznajdujqcych
się na liścieJourna!CitationReports
(JcR), a w sześciuartykutach Doktorantka jest pierwszym autorem. Dwie z prac zostały
opubIikowaneW prestiżowychczasopismachCarbohydratePolymers i Food Chemistry,co świadczy
o niesłabnqcym zainteresowaniu nośnikami leków uzyskanymi na bazie chitozanu
i hydroksypropylocelulozy.

DodatkowoDoktorantkabyta laureatkqkilku nagród i wyróżnień,a w latach 2oL8-2o2Lby|a
przezJM RektoraPolitechniki
Wyniki
Doktoranta.
Łódzkiejstypendium
dla najlepszego
wyróżniana
w krajui za
równieżna licznychkonferencjach
swoichbadańPanimgr inż.Anna Ryłprezentowała
granicą,co świadczy,
dyskusjina forummiędzynarodowym.
żewynikijejbadańbytyprzedmiotem
rozprawareprezentuje
bardzodobry poziomnaukowy,zawiera
Podsumowując,
recenzowana
mojej
elementynowościnaukowej,a wymienionew recenzjiuwagi i pytanianie umniejszajq
pracy.Na uwagęzasługuje
obszernyzakresbadańorazich charakter
wysokiejocenyrecenzowanej
aplikacyjny.
W mojejocenierozprawadoktorskaPani mgr inż.Anny Ryłspetniawymogiustawyz dnia 20
wnioskujędo Rady
wyższymi nauce.W związkuz powyższym
|ipca2018 r. Prawoo szkolnictwie
przyjęcie
pracy
oraz dopuszczenie
Dyscyp!inylnżynieriaChemicznaPolitechnikiŁódzkiej o
doktorsklego.
mgrinż.AnnyRytdo da|szych
etapówpostępowania
Biorqc pod uwagę bardzo wysoki poziom merytorycznyrecenzowanejpracy, dużyzakres
przeprowadzonych
badań, ich istotnywkładw istniejqcystan wiedzy,a takżebardzo dobrq
recenzowanej
rozprawy
wnioseko wyróżnienie
aktywność
naukowqPanimgrinż.AnnyRyłskładam
doktorskiej.
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