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, 30.01.2019 r. 
dr hab. uczelni                                                   

Katedra Farmakologii i Toksykologii 

 

 

 

 

naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

dr n. wet. Eweliny Patyry 

doktora habilitowanego  

 

 

anie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych 

dyscyplinie weterynaria dr Ewelinie Patyrze na podstawie -PIB 

(Nr 159/2020 z dnia 16.12.2020

pularyzatorski, dydaktyczny i 

 

s prof. dr hab. Krzysztofa Niemczuka. 

 

Informacje o  

 Dr n. wet. Ewelina Patyra 19 stycznia 1986 roku w Krasnymstawie. W 2010 

 magistra biotechnologii na tym samym wydziale, a w roku kolejnym 

Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W roku 2011 
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doktora Higieny Pasz,  

. W roku 2015 

weterynaryjnych Wykrywanie i oznaczanie tetracyklin w paszach 

technikami chromatograficznymi prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek. W 

roku 2015 Habilitantka z  zatrudniona na etacie specjalisty -technicznego w 

Higieny Pasz  ytutu 

 Jeszcze w tym samym roku prze  na etat 

badawczo-technicznego, a od 2018 r. do dnia obecnego pracuje na stanowisku adiunkta w tym 

. W trakcie dotychczasowego rozwoju zawodowego, Habilitantk

 

 

kariery i bardzo sprecyzowane zainteresowania naukowe 

. Widoczna jest ewolucja opanowywanych technik chromatograficznych, od 

prostszych metod detekcji optycznej 

REIMS (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry

 . 

dr Patyry w  

 

 

habilitacyjnego 

 

Zastosowanie i ocena metod chromatograficznych do analizy 

substancji przeciwbakteryjnych w paszach  

i opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych 
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impact factor, IF) dla cyklu publikacji wynosi 12,749 i 290 

 

1. Patyra, E., & Kwiatek, K. (2017). Determination of fluoroquinolones in animal feed by ion 

pair high-performance liquid chromatography with fluorescence detection. Analytical 

Letters, 50(11), 1711-1720. 

2. - Determination of 

Sulfonamides in Feeds by High-Performance Liquid Chromatography after Fluorescamine 

Precolumn Derivatization. Molecules, 24(3), 452. 

3. Patyra, E., & Kwiatek, K. (2020). Quantification and Analysis of Trace Levels of Phenicols 

in Feed by Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Chromatographia, 83, 715-723. 

4. Development and 

validation of multi-residue and multi-class method for antibacterial substances analysis in 

non-target feed by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Food Additives & 

Contaminants: Part A, 35(3), 467-478. 

5. (2018). Development and 

validation of an LC-MS/MS method for the quantification of tiamulin, trimethoprim, 

tylosin, sulfadiazine and sulfamethazine in medicated feed. Food Additives & 

Contaminants: Part A, 35(5), 882-891. 

6. Patyra, E., & Kwiatek, K. (2019). HPLC-DAD analysis of florfenicol and thiamphenicol in 

medicated feedingstuffs. Food Additives & Contaminants: Part A, 36(8), 1184-1190. 

We wszystkich tych pracach dr Ewelina Patyra jest pierwszym autorem oraz autorem 

korespondencyjnym. 

. 

 i pasz. Liczba 
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 W momencie przygotowywania niniejszej recenzji liczba ta jest 

 

2017-2020, liczba  

 

odpowiada na aktualne wyzwania analityki substancji przeciwbakteryjnych w paszach. 

Problematyka naukowa przedstawionego os

ych  pasz leczniczych lub jako 

nieuczciwej 

Unii 

podawa

przeciwbakteryjnych w paszach, to nieobce jest jej bardziej holistyczne spojrzenie na 

przygotowanych 

ktualnie wykorzystywanych. W ocenie recenzenta stanowi to 
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jako badanej matrycy. 

 (m.in. zakwaszacze, enzymy) na konsekwencje jakie 

substancji zakazanych lub leczniczych. 

 . Z przedstawionego dorobku 

 procesu gromadzenia 

 

 

Po  wprowadzeniu do tematyki badawczej, 

 

1. Opracowanie i ocena metod wykrywania i oznaczania wybranych substancji 

przeciwbakteryjnych w paszach niedocelowych i innych rodzajach pasz. 

2. Opracowanie i ocena metod oznaczania 

przeciwbakteryjnych w paszach leczniczych. 

identyfikacji substancji przeciwbakteryjnych w paszach niedocelowych, natomiast metody 

oparte na najnowszych technikach, jak tandemowa spektrometria mas, analiza czasu przelotu, 

optycznej. W 

o zanieczyszczeniach 
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mieszanek paszowych fluorochinolonami. W toku prac optymalizacyjnych Habilitantka 

 oraz parametry detekcji 

(ang. solid phase extraction

ekcji fluorescencyjnej. 

mnowa 

 zastosowaniem 

mieszaniny octanu etylu, metanolu i acetonitrylu (50:25:25; v/v/v), a kolejny etap oczyszczania  

interferencji z matrycy. Opracowana metoda analityczna przes

pozytywnie zweryfikowana przez Wageningen Food Safety Research w Holandii. Obecnie 

stosowana jest w ramach PUKP w PIWet-

chromatografic  

-MS). 

zastosowaniem octanu etylu i doczyszczania p

-

zweryfikowana przez instytut Wageningen Food Safety Research. Mimo to, w ocenie 

 

2019). 

a), zapewne jako wymierny efekt 

. Metoda analityczna opisana w tym 

-

profloksacyny, sulfadiazyny, sulfametazyny, 

trimetoprimu, erytromycyny, tylozyny, tiamuliny, walnemuliny linkomycyny i penicyliny G. 

Szc

szerokiej grupy  badanych podczas jednej analizy, ekstrakcja nie wymaga 
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walidacyjny 

 

opracowaniu metod 

do oznaczania  w paszach leczniczych substancji 

przeciwbakteryjnych

substancji. 

opublikowanych metod analitycznych 

pierwszej pub

mas. Praca ta jest 

, 

dlatego w  w przedstawionym cyklu. Kolejna 

konkretnie florfenikolu i tiamfenikolu. 

  ekstrakcja 

znacznie 

 

wsp., 2014). 

naukowe  dowodzi jej 

analitycznych s

rodzajach pasz . 

. 
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1. z, B., Miranda, J. M., & Cepeda, A. (2019). Determination of 

Florfenicol, Thiamfenicol and Chloramfenicol at Trace Levels in Animal Feed by HPLC

MS/MS. Antibiotics, 8(2), 59. 

2. Amphenicols stability in 

medicated feed development and validation of liquid chromatography method. Bulletin of the Veterinary 

Institute in Pulawy, 58(4), 621-629. 

 

Ocena innych o -badawczych 

D  prac 

17  opublikowanych w czasopismach z listy JCR (w 

tym 15 po uzyskaniu stopnia doktora). W 13 z tych prac dr Ewelina Patyra jest pierwsz  

autor

MNiSW i jed  monografii naukowej. Habilitantka wykazuje 49 

23 

IF wynosi 36,04

doktora to 31,334. Wskazuje 

Habilitantki w ostatnim okresie

po obronie pracy doktorskiej wynosi 18,587 co pozwala wysoko 

naukowy. 953 839 

dorobku dr Eweliny Patyry  72 (wg Web of Science Core 

Collection, bez autocyt  52

5 (wg Web of Science Core Collection) lub 6 (wg Google Scholar). 

Weterynaryjnej w Lublinie, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Cezarego Kowalskiego 

-PIB, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. 

Krzysztofa Kwiatka  wykrywania i oznaczania tetracyklin w paszach  

na 
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 Habilitantki, a opracowane trzy ne do rutynowych 

adzie Higieny Pasz. 

e analityki tetracyklin w 

 o tej tematyce. 

instalacji wodnej 

krajowych pismach z listy JCR. 

Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitantka ko

 

 pasz 

aszach.  Efekty t

 nauko

. W tym czasie w 

 

a 

Do tej pory, naukowe 

dz

Hiszpanii. 

  bardzo 

. 

W przekonaniu recenzenta przedstawiony dorobek 

 

 

 



10 
 

 

 

ka 

  

 

W latach 2018-2019, dr Ewelina Patyra finansowanego 

przez KNOW Substancje przeciwbakteryjne w nawozach organicznych  nierozpoznany 

. Ponadto, 

ramach programu GOSPOSTRATEG finansowanego przez NCBR. 

 w   statutowych finansowanych przez PIWet-

PIB. 

 

 

 

ach naukowych. 

, ekspercka i recenzencka 
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upy eksperckiej Unijnego Laboratorium Referencyjnego ds. 

Rozwoju Wsi. Dr Ewelina Patyra  dla wielu renomowanych czasopism 

naukowych Antibiotics  panelu recenzenckiego. W ramach 

-

badawczych. 

 

naukowej. 

Nagrody,  i stypendia 

trzykrotnie 

Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. 

 Bezpieczna 

 

Szkolenia krajowe i zagraniczne 

jednym zagranicznym i dwunastu 

krajowych. 

. Dwa 

 

 

Podsumowanie 

Przedstawiona do oceny dokumentacja pozwala Ewelina 

Patyra  
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naukowy.  

bibliometrycznymi .  

weterynaryjnych Ewelina Patyra 

naukowego doktora habilitowanego zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

(Dz.U. poz. 1668 ze zm.)

Ewelinie Patyrze stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie weterynaria.   

 

 

niak, prof. uczelni 

 


