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I. Dane personalne 
Imię i nazwisko:     Magdalena Ziąbka     
Stopień naukowy:     doktor nauk technicznych  
Telefon służbowy:     (12) 617 25 23 
E-mail:       ziabka@agh.edu.pl  
Narodowość:      polska  

 

II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania, tytułu 
rozprawy doktorskiej i nazwisk osób, które pełniły funkcje promotora i recenzentów 
 
Doktor nauk technicznych:   23.03.2012, Kraków 
Kierunek:      Inżynieria materiałowa 
Tytuł pracy:  „Badania nad Opracowaniem Wielofunkcyjnych 

Kompozytów Polimerowych o Działaniu 
Antybakteryjnym Przeznaczonych do Rekonstrukcji 
Laryngologicznych”- praca wyróżniona 

Miejsce obrony: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Promotor:      prof. dr hab. inż. Jan Chłopek 
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień 

prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz 
 
 

Magister inżynier:     07.09.2005. Kraków  
Kierunek:      Inżynieria materiałowa 
Tytuł pracy:  "Zastosowanie kompozytów polimerowo-

ceramicznych w chirurgii twarzowo-szczękowej  
i w chirurgii kręgosłupa” 

Miejsce obrony: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Promotor:      dr inż. Cezary Wajler  
Recenzent:         prof. dr hab. inż. Jan Chłopek 
 
Dyplomy i ukończone uczelnie: 
 
01.07.2017 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Badania Kliniczne -metodologia, organizacja  
i zarządzanie”, dwusemestralne studia podyplomowe. 

 
11.04.2015 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Podyplomowe Studium Retoryki”, trzysemestralne 
studia podyplomowe. 
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III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
 
Miejsce zatrudnienia:  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej  
i Ceramiki, al. A. Mickiewicza 30, 30 - 059 Kraków  

 
Zajmowane stanowiska:  
01.02.2016 - do chwili obecnej  starszy specjalista naukowo-techniczny,  

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych,  
AGH w Krakowie  

 
01.04.2014 – 31.01.2016  specjalista naukowo-techniczny, Katedra Ceramiki  

i Materiałów Ogniotrwałych, AGH w Krakowie  
 
24.01.2011 – 31.03.2014  technolog, Katedra Technologii Ceramiki  

i Materiałów Ogniotrwałych, AGH w Krakowie 
 

IV. Wskazanie osiągnięcia naukowego, uzyskanego po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiącego 
znaczny wkład w rozwój dyscypliny inżynieria materiałowa zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 
 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego 
 

„Polimerowy implant otolaryngologiczny modyfikowany nanocząstkami srebra w aspekcie 
wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych” 

 

b. Wykaz prac naukowych, dokumentujących osiągnięcie (osiągnięcia) naukowe, stanowiące 
podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

 
Przedstawiony poniżej, jednotematyczny cykl publikacji składa się z 13 prac, w powstanie których 

wniosłam istotny wkład merytoryczny na każdym z etapów ich przygotowania. Zakres prac, który 

realizowałam w trakcie przygotowań poszczególnych manuskryptów dotyczył: opracowania koncepcji, 

zaplanowania badań, opracowania i wykonania materiałów do badań, przeprowadzenia badań 

samodzielnie lub przy współpracy ze współautorami, a następnie analizie i komplementarnym 

opracowaniu wyników (szczególnie tam gdzie dotyczyły one kwestii biologicznych i medycznych).  

We wszystkich pracach jestem pierwszym i korespondencyjnym autorem. W skład cyklu wymienionych 

publikacji wymienionych poniżej 8 znajduje się w bazie Journal Citation Report. 
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Wykaz publikacji które ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora, będący podstawą wszczęcia 
postępowania habilitacyjnego, wraz z określeniem mojego procentowego udziału w poszczególne 
prace.  

 
 
H1  M. ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król,  Poly(lactide-co-glycolide) composites containing antibacterial 

silver nanoparticles – in vitro preliminary study , Composites Theory and Practice, 2014, 
14(3), s. 155–162. 

 
punktacja MNiSW2014: 8  
 
Mój wkład (85%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowo-metalicznych 
metodą odlewania ze stopu, przygotowaniu próbek do badań in vitro, sterylizacji, przeprowadzeniu 
testów uwalniania jonów srebra, przeprowadzeniu obserwacji mikrostruktury przy użyciu techniki 
SEM+EDS, wykonaniu badań pomiaru zwilżalności i chropowatości oraz analiza otrzymanych wyników. 
Opracowałam koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu  
i przygotowanie wszystkich rysunków oraz tabel z wynikami. Prowadziłam korespondencję  
z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 

 
H2  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, K. Gryń, K. Klesiewicz, E. Menaszek, Badania biologiczne kompozytów 

polimerowych zawierających nanocząstki srebra — Biological studies of polymer composites 
containing silver nanoparticles, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2017,23(2), s. 75–86. 

 
punktacja MNiSW2017: 12 
 
Mój wkład (80%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu materiałów polimerowo-metalicznych 
metodą wytłaczania i wtrysku, przygotowaniu próbek do badań in vitro, sterylizacji, przeprowadzeniu 
obserwacji komórek w mikroskopie fluorescencyjnym oraz analiza otrzymanych wyników. Opracowałam 
koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam korespondencję 
z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 
 

H3  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, E. Menaszek, R. Banasiuk, A. Królicka. Middle ear prosthesis with 
bactericidal efficacy – in vitro investigation, Molecules, 2017, 22(10), s. 1–14. 

 
IF2017: 3,098; punktacja MNiSW2017: 30  
 
Mój wkład (80%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu materiałów i implantów 
laryngologicznych metodą wytłaczania i wtrysku, przygotowaniu próbek do badań in vitro, sterylizacji, 
przeprowadzeniu obserwacji komórek w mikroskopie fluorescencyjnym i obserwacji implantów  
w mikroskopie optycznym, przeprowadzeniu pomiarów uwalniania jonów techniką ICP-MS oraz analiza 
otrzymanych wyników. Opracowałam koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego 
tekstu. Prowadziłam korespondencję z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 

 
H4  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, Assessment of mechanical properties, surface parameters and stability 

of polymer composites modified by silver nanoparticles, Ceramic Materials, 2017, 69 
(2), s. 101–106. 

 
punktacja MNiSW2017: 8 
 
Mój wkład (90%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu wioseł wykonanych z polimerów 
termoplastycznych modyfikowanych nanocząstkami srebra, przeprowadzeniu testów mechanicznych  
i badań właściwości powierzchni, w tym zwilżalności i chropowatości oraz analiza otrzymanych wyników. 
Opracowałam koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam 
korespondencję z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 
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H5  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, E. Menaszek, Biocompatibility of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) 

nanocomposites modified with silver nanoparticles, Polymers, 2018, 10(11), s. 1–13. 
 

IF2017: 2,935; punktacja MNiSW2017: 40  
 

Mój wkład (85%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowych  
z nanocząstkami srebra, przygotowaniu próbek do badań in vitro, sterylizacji, przeprowadzeniu 
obserwacji mikroskopowych, w tym mikrostruktury materiałów i morfologii komórek ludzkich przy użyciu 
mikroskopii fluorescencyjnej i mikroskopii SEM+EDS, wykonaniu testów mechanicznych  
i powierzchniowych oraz analiza otrzymanych wyników. Opracowałam koncepcję i zredagowałam całość 
pracy, poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam korespondencję z recenzentami 
 i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 

 
H6 M. ZIĄBKA, E. Menaszek, J. Tarasiuk, S. Wroński, Biocompatible nanocomposite implant with 

silver nanoparticles for otology - in vivo evaluation, Nanomaterials, 2018, 8(10), s. 1–18. 
 
IF2017: 3,504; punktacja MNiSW2017: 35  
 
Mój wkład (85%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowych  
z nanocząstkami srebra oraz implantów laryngologicznych, przygotowaniu próbek do badań in vivo, 
sterylizacji, implantacji protez w mięsień, przeprowadzeniu obserwacji mikroskopowych, w tym 
obserwacji implantów w mikroskopie optycznym, ocenie mikrostruktury implantów przy użyciu 
mikroskopii SEM+EDS (ich powierzchni i przekrojów), przeprowadzeniu oceny ex vivo preparatów 
tkankowych przy użyciu mikroskopii optycznej, wykonaniu testów mechanicznych, przeprowadzeniu 
pomiarów uwalniania jonów Ag+ i ich analizie, wykonaniu obliczeń i interpretacji wszystkich wyników. 
Opracowałam koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu  
i przygotowanie wszystkich rysunków oraz tabel z wynikami. Prowadziłam korespondencję  
z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 
 

H7  M. ZIĄBKA, J. Chłopek, A. Mertas, W. Król, E. Menaszek, A. Morawska, Sposób wytwarzania 
protezy ucha środkowego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
A61F 2/18, Opis patentowy PL 230288 B1, Udziel. 2018-06-12.  

 
punktacja MNiSW2017: 30 
 
Mój wkład (75%) w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu przeglądu dostępnej literatury  
w zakresie stanu wiedzy i techniki w obszarze protetyki ucha środkowego, przygotowanie tekstu 
zgłoszenia patentowego, wykonaniu rysunków i tabel, konsultacji z rzecznikiem patentowym, akceptacji 
zgłoszenia i korespondencji z Urzędem Patentowym.  

 
H8 M. ZIĄBKA, J. CHŁOPEK, A. Mertas, W. Król, E. MENASZEK, A. Morawska. Method for producing 

of the middle ear prosthesis. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
w Krakowie, Opis patentowy; EP 13733470.2.  Udziel. 2019-01-08. 

 
punktacja MNiSW2017: 40 
 
Mój wkład (75%) w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu przeglądu dostępnej literatury  
w zakresie stanu wiedzy i techniki w obszarze protetyki ucha środkowego, przygotowanie tekstu 
zgłoszenia patentowego, wykonaniu rysunków i tabel, konsultacji z rzecznikiem patentowym, akceptacji 
zgłoszenia i korespondencji z Urzędem Patentowym.  

 
H9  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, Surface properties of polymeric composites with silver 

nanoparticles, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018, 26(6) s. 114–119. 
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IF2017: 0,577; punktacja MNiSW2017: 30  
 
Mój wkład (90%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowych  
z nanocząstkami srebra, przeprowadzeniu oceny mikrostruktury materiałów przy użyciu mikroskopii 
SEM+EDS (ich powierzchni i przekrojów), przeprowadzeniu obserwacji morfologii komórek ludzkich  
w kontakcie z badanymi materiałami, wykonaniu testów mechanicznych, badań właściwości 
powierzchniowych, w tym chropowatości i zwilżalności. Opracowałam koncepcję, przeprowadziłam 
analizę wszystkich wyników i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam 
korespondencję z recenzentami i przygotowałam ostateczną wersję publikacji. 

 
H10  M. ZIĄBKA, From the laboratory concept to clinical trials: the journey of Otoimplant so far, 

Expert Review of Medical Devices, 2019, 16 (2), s. 88-94. 

IF2017: 2,094; punktacja MNiSW2017: 30  
 
Mój wkład (100%) w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu i opracowaniu całej koncepcji, 
przygotowaniu całego tekstu manuskryptu, przygotowaniu rysunków, odpowiedzi na uwagi 
recenzentów, końcowym przygotowaniu manuskryptu do druku. 

 
H11  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, Long-term stability of two thermoplastic polymers modified with silver 

nanoparticles, Nanomaterials, 2019, 9, 61. 

IF2017: 3,504; punktacja MNiSW2017: 35  
 
Mój wkład (90%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowych  
z nanocząstkami srebra, przygotowaniu próbek do badań in vitro, w tym komórkowych  
i przeciwbakteryjnych, przeprowadzeniu badań biostabilności, przeprowadzeniu oceny mikrostruktury 
materiałów przy użyciu mikroskopii SEM+EDS (ich powierzchni i przekrojów), wykonaniu testów 
mechanicznych, badań właściwości powierzchniowych, w tym chropowatości i zwilżalności. 
Opracowałam koncepcję, przeprowadziłam analizę wszystkich wyników i zredagowałam całość pracy, 
poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam korespondencję z recenzentami i przygotowałam 
ostateczną wersję publikacji. 
 

H12  M. ZIĄBKA, M. Dziadek, A. Królicka, Biological and physicochemical assessment of middle ear 
prosthesis, Polymers, 2019, 11, 79. 

IF2017: 2,935; punktacja MNiSW2017: 40  
 
Mój wkład (85%) w powstanie tej pracy polegał na otrzymaniu kompozytów polimerowych  
z nanocząstkami srebra, przygotowaniu próbek do badań in vitro, przeprowadzeniu oceny 
mikrostruktury materiałów przy użyciu mikroskopii SEM+EDS (ich powierzchni i przekrojów), wykonaniu 
testów mechanicznych, badań właściwości powierzchniowych, w tym chropowatości i zwilżalności. 
Opracowałam koncepcję, przeprowadziłam analizę wszystkich wyników i zredagowałam całość pracy, 
poprzez napisanie całego tekstu. Prowadziłam korespondencję z recenzentami i przygotowałam 
ostateczną wersję publikacji. 

 
H13  M. ZIĄBKA, K. Malec, Polimeric middle ear prosthesis enriched with silver nanoparticles-first 

clinical results, Expert Review of Medical Devices, 2019, dostępny online 
doi:10.1080/17434440.2019.1596796 od 26.03.2019. 

 
IF2017: 2,094; punktacja MNiSW2017: 30  

 
Mój wkład (90%) w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu implantów ucha środkowego, ich 
sterylizacji i opakowaniu zgodnie z zaleceniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
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Medycznych i Produktów Biobójczych, zdobyciu zgód na przeprowadzenie badań klinicznych, 
monitoringu badań klinicznych, zebraniu wszystkich wyników, ich analizie i interpretacji. Opracowałam 
koncepcję i zredagowałam całość pracy, poprzez napisanie całego tekstu i przygotowanie wszystkich 
rysunków oraz tabel z wynikami. Prowadziłam korespondencję z recenzentami i przygotowałam 
ostateczną wersję publikacji. 
 

Sumaryczny Impact Factor zgodny z rokiem publikacji = 20,741. 
Sumaryczna ilość punktów MNiSW zgodna z rokiem publikacji = 368.  
 
 

c. Omówienie celu naukowego w/w pracy/prac i osiągniętych wyników, wraz z omówieniem 
ich ewentualnego wykorzystania. 

 
Wprowadzenie 

Nowoczesne implanty przeznaczone do rekonstrukcji tkanek kostnych nie tylko powinny 

wspomagać proces regeneracji tkanek, poprawiać i przyśpieszać integrację implantu z kością, ale  

i zapobiegać nawracającym chorobom lub stanom zapalnym spowodowanym często obecnością 

drobnoustrojów. Przewlekłe stany zapalne, to również jedna z częstych dolegliwości, z którą zmierza 

się współczesna otolaryngologia. Zapalenie ucha środkowego należące do najczęstszych schorzeń, 

występujące zarówno w formie ostrej i przewlekłej może prowadzić do przewodzeniowego 

upośledzenia słuchu na skutek destrukcji struktur kostnych w obrębie przestrzeni ucha środkowego. 

Powszechność stosowania antybiotyków oraz narastająca oporność mikroorganizmów na stosowane 

leki skłoniło naukowców do poszukiwania nowych metod walki z przewlekłymi infekcjami.  

W przypadku całkowitego lub częściowego uszkodzenia aparatu kostnego jedną z metod walki jest 

zastosowanie implantów ucha środkowego i antybiotykoterapii. Alternatywę dla znanych  

i stosowanych rozwiązań może stanowić także modyfikacja materiałów poprzez wprowadzenie 

dodatków o działaniu bioaktywnym, biostatycznym lub biobójczym. Opracowanie nowoczesnych 

biomateriałów jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowych technologii, metod badawczych  

i projektowaniu właściwości materiałów, co jest domeną inżynierii materiałowej. Jednakże rozwój 

nowoczesnych implantów nie jest możliwy bez działania w obszarze dwóch dyscyplin: inżynierii 

materiałowej i medycyny, w tym przypadku laryngologii. Konieczność zastąpienia lub rekonstrukcji 

chorych kosteczek doprowadziła do rozwoju technik chirurgicznych umożliwiających implantowanie 

innowacyjnych protez. 

Na przestrzeni lat w chirurgii ucha środkowego wykorzystywano przeszczepy auto-, allo-, jak 

również ksennogenne, jednak ze względu na możliwość infekcji, przenoszenie chorób i ryzyko 

odrzucenia przeszczepu, te ostatnie nie są obecnie stosowane. Nowe możliwości konstrukcyjno-

materiałowe doprowadziły do rozwoju współczesnej chirurgii ucha środkowego wzbogacając rynek 

wyrobów medycznych o implanty nie tylko o różnych rozmiarach i kształtach, ale także zróżnicowanych 

pod względem zastosowanych materiałów. W ostatnich latach w chirurgii ucha środkowego obserwuje 



Autoreferat  dr inż. Magdalena Ziąbka 
 

9 
 

się tendencję do stosowania materiałów alloplastycznych (metali, ceramiki, polimerów lub 

kompozytów).  

Jednak mimo szerokiego asortymentu materiałów i wyrobów medycznych dostępnych na 

rynku laryngologicznym najpopularniejszym jest nadal tytan. Jego popularność wynika bezpośrednio  

z doskonałych właściwości fizykochemicznych takich jak: niski ciężar właściwy, trwałość, odporność na 

korozję, biokompatybilność i brak artefaktów w ocenie MRI przy 1,5 i 3 Tesli. Tytanowe protezy 

częściowe typu PORP (Partial Ossicular Replacement Prosthesis) i całkowite typu TORP (Total Ossicular 

Replacement Prosthesis) stosowane w chirurgii laryngologicznej mają jedne z najlepszych wyników 

audiologicznych. Drugą grupą materiałów stosowanych w protetyce ucha środkowego są polimery. 

Najbardziej znany jest Polycel (polietylen o strukturze gąbczastej) i Teflon (politetrafluoroetylen).  

W chirurgii ucha środkowego znalazły również swoje miejsce protezy ceramiczne otrzymane z gęstej, 

inertnej dla organizmu ceramiki tlenkowej (Al2O3, ZrO2) oraz porowatej bioaktywnej ceramiki 

stanowiącej bioszkła, bioaktywną szkło-ceramikę i hydroksyapatyt (Ceravital, Bioverit i Macor). 

Czwartą grupę stanowią protezy kompozytowe na osnowach takich polimerów jak: polietylen, silikon 

i poliuretan modyfikowanych bioaktywną ceramiką hydroksyapatytową lub bioszkłem (HAPEX, Flex). 

Bioaktywne cząstki są zdyspergowane w matrycy polimerowej albo występują w formie powłoki na 

powierzchni protezy. Oprócz modyfikacji objętościowej w otologii można również spotkać doniesienia 

o zastosowaniu antybakteryjnych powłok, ograniczających namnażanie bakterii w obszarze ucha 

środkowego. Takie powłoki zawierają np. nanocząstki miedzi, cynku, tytanu, magnezu, złota. Inny 

przykład stanowią protezy zawierające lek, który po wszczepieniu do organizmu jest uwalniany do 

otaczających tkanek w kontrolowany sposób.  

Prowadzone na przełomie ostatnich lat badania dotyczące rekonstrukcji łańcucha kostek 

słuchowych z zastosowaniem różnego typu protez ucha środkowego określają wymagania, jakie 

powinny być spełnione odnośnie materiałów stosowanych jako wszczepów laryngologicznych. 

Najważniejszym wymaganiem stawianym nowoczesnym materiałom jest przede wszystkim 

zapewnienie optymalnej transmisji dźwięku, na której jakość wpływa wiele czynników biologicznych, 

akustycznych i mechanicznych. Za transfer dźwięków o wysokiej częstotliwości odpowiedzialne są 

parametry implantów, takie jak: właściwości powierzchniowe, w tym topografia i zwilżalność, 

sztywność, moduł Younga, moduł Kirchhoffa, tarcie oraz gęstość i masa implantu. Lekkość konstrukcji 

uzależniona jest od typu i wielkości protezy, jednakże w głównej mierze o ciężarze wszczepu decyduje 

rodzaj użytego materiału. Wraz ze wzrostem ciężaru właściwego implantów zmniejsza się ich czułość 

w zakresie wysokich częstotliwości. W celu zapewnienia optymalnie wysokiej częstotliwości transmisji, 

implanty powinny być jak najlżejsze. Obok funkcji przekazu dźwięków podstawę zastosowania 

materiałów w protetyce ucha środkowego, podobnie jak w innych obszarach medycyny stanowią ich 

właściwości biologiczne. Idealnie dopasowany materiał powinien wykazywać biozgodność wobec 
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otaczających tkanek, bez wywoływania intensywnych reakcji obronnych, reakcji toksycznych  

i alergicznych, odczynów tkankowych oraz działania mutagennego i kancerogennego. 

Z biologicznego punktu widzenia, w szczególności w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha 

środkowego, materiał powinien wykazywać długotrwałą biostabilność w otaczającym środowisku. Nie 

powinien ulegać degradacji ani sprzyjać rozwojowi chronicznego stanu zapalnego. W celu lepszej 

adaptacji w uchu środkowym, powinien być dobrze zwilżalny, tak ażeby komórki nabłonka szybko 

zasiedlały jego powierzchnię. Uwzględniając również zalecaną kolejność prowadzenia badań 

biologicznych materiały na implanty ucha środkowego powinny przejść badania komórkowe,  

a następnie badania na zwierzętach. Powinna zostać oceniona reakcja z tkanką mięśniową lub reakcja 

w środowisku odpowiadającym otoczeniu ucha środkowego. Biorąc pod uwagę właściwości 

mechaniczne materiały stosowane na protezy laryngologiczne powinny zachowywać nadany im kształt 

i stabilne wymiary w możliwie długim okresie czasu, przy równocześnie dopasowanej sprężystości  

i sztywności materiału. 

Zastosowanie i wprowadzenie wszczepów podczas wykonywanego zabiegu nie powinno 

wymagać skomplikowanych procedur implantacyjnych, w niektórych przypadkach protezy powinny 

wykazywać możliwość ręcznego przycinania i kształtowania implantu w celu indywidualnego 

dopasowania protezy do zastępowanego fragmentu łańcucha kostek słuchowych. Ze względu na 

wzrost metod obrazowania implanty nie powinny sprawiać komplikacji w ocenie rezonansem 

magnetycznym (MRI) ani wywoływać artefaktów w badaniach radiologicznych. Materiały 

implantacyjne powinny być również łatwo dostępne przy zachowaniu względnie rozsądnej ceny. 

Pomimo szerokiej gamy protez, różnych rozmiarów, kształtów i materiałów dostępnych na 

rynku medycznym, pomimo wszystkich zalet i wad, żadne z obecnych rozwiązań nie posiada funkcji 

antybakteryjnej. Właściwości bakteriobójcze są bardzo ważne z powodu infekcji ucha środkowego. 

Populacja pacjentów cierpiących na niedosłuch spowodowany uszkodzeniem łańcucha kosteczek 

słuchowych z powodu infekcji bakteryjnych wynosi około 60% -82%. Dlatego nowe rozwiązanie jakim 

jest Otoimplant - proteza ucha środkowego z funkcją antybakteryjną wydaje się być alternatywą dla 

współcześnie stosowanych protez. Otoimplant umożliwia pacjentom nie tylko odtworzenie ciągłości 

budowy struktur kostnych ucha środkowego i przywraca utracone funkcje, ale także zapewnia 

krótszy okres rekonwalescencji i ogranicza ryzyko związane z powikłaniami w przebiegu infekcji  

i zakażeń bakteryjnych. Jest lekki, nie powoduje artefaktów w ocenie MRI, ma właściwości zbliżone 

do zastępowanych tkanek i ma konkurencyjną cenę. Jego model i sposób implantacji obrazowo 

przedstawiono na rysunku 1.  

 



Autoreferat  dr inż. Magdalena Ziąbka 
 

11 
 

 

Rysunek 1. Polimerowy implant medyczny modyfikowany nanocząstkami srebra – częściowa proteza 
ucha środkowego typu PORP – „Otoimplant” stosowana w rekonstrukcji łańcucha kostek słuchowych. 
Na rysunku przedstawiono model protezy wraz ze sposobem jej implantacji w przestrzeniach ucha 
środkowego [H10, H13].  
 
 
Cel  
 

W ramach przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego postawiłam sobie trzy 

zasadnicze cele. Pierwszym z nich było opracowanie technologii i wytworzenie polimerowego implantu 

zawierającego bakteriobójczy produkt aktywny (nanocząstki srebra AgNPs), spełniającego wymagania 

stawiane materiałom przeznaczonym na częściowe i całkowite wszczepy ucha środkowego. Drugim 

celem było precyzyjne wytworzenie dwóch grup implantów z wykorzystaniem technologii 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym wytłaczania i wtrysku. Obydwa typy implantów otrzymano 

z polimerów medycznych potwierdzonych certyfikatem producenta. Pierwszy typ stanowiły implanty 

wykonane z czystych polimerów medycznych, zaliczane do klasy IIb zgodnie z regułą 8 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416) w sprawie klasyfikacji wyrobów 

medycznych, natomiast drugi typ stanowiły implanty o działaniu bakteriobójczym, modyfikowane 

nanocząstkami srebra, zaliczane go klasy III zgodnie z regułą 13a. Trzecim celem było przebadanie 

implantów w czterech poszczególnych etapach: 

 w warunkach laboratoryjnych z uwzględnieniem badań i testów określających najważniejsze 

właściwości fizykochemiczne, 

 w warunkach in vitro wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz w hodowlach 

komórkowych ludzkich osteoblastów i fibroblastów, 

 w warunkach in vivo na zwierzętach, 

 w badaniach klinicznych u pacjentów. 

Cykl publikacji zawiera wyniki badań dla serii biomateriałów o działaniu bakteriobójczym, 

wspomagających regenerację tkanki mięśniowej oraz dwa typy implantów o działaniu 

antybakteryjnym, przyśpieszające proces adhezji i proliferacji komórek fibroblastów i osteoblastów 

ludzkich, sprzyjających regeneracji tkanki mięśniowej. Dodatkowo opracowane implanty spełniają 
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stawiane założenia jakimi było odtworzenie ciągłości uszkodzonych struktur kostnych, przyspieszają 

okres rekonwalescencji pacjenta po zabiegu operacyjnym poprzez potwierdzone działanie bakterio-  

i grzybobójcze oraz umożliwiają poprawne przekazywanie dźwięku. 

W publikacjach przedstawiono wyniki badań trwałości biologicznej in vitro w środowisku biologicznym, 

właściwości fizykochemicznych, w tym właściwości mechanicznych, charakterystyki mikrostrukturalnej 

i powierzchniowej materiałów takich jak: chropowatość, zwilżalność. W niniejszych pracach 

przedstawiona została analiza  badań w hodowlach bakterii i komórek in vitro, badań kinetyki 

uwalniania jonów srebra Ag+, badań in vivo na zwierzętach, oceny ex vivo (histologicznej, 

histochemicznej i histoenzymatycznej, badań przy użyciu mikro-tomografii komputerowej, badań 

reaktywnego białka C- CRP), oraz kompleksowych badań klinicznych pacjentów z zaimplantowaną 

protezą. 

 Pierwszą grupę materiałów stanowiły kompozyty polimerowe na osnowie z polilaktydu 

modyfikowanego nanocząstkami srebra. Kompozyty te otrzymane zostały w procesie odlewania  

z roztworu. Zastosowany polimer resorbowalny miał stanowić warstwę wierzchnią docelowo 

wytworzonych implantów. Założeniem było bowiem by cały implant był wykonany z tworzywa 

biostabilnego natomiast tylko zewnętrzna warstwa ulegała rozpuszczaniu i poprzez powolne 

uwalnianie jonów srebra Ag+ wywoływała skuteczne działanie przeciwbakteryjne. Przeprowadzone 

przeze mnie badania w ramach pracy H1 pozwoliły wnieść istotny wkład w zakresie inżynierii 

materiałowej polegający na: 

 opracowaniu sposobu otrzymywania kompozytów polimerowych modyfikowanych 

nanocząstkami srebra w postaci cienkich folii poprzez rozpuszczenie medycznego polimeru  

w rozpuszczalniku podwójnie chlorowanym wraz z dodatkiem nanoczastek srebra,  

a następnie odlanie folii; 

 analizie wpływu nanocząstek srebra na właściwości powierzchniowe materiałów otrzymanych 

w wyniku zaproponowanej techniki odlewania z zastosowaniem metody mieszania 

ultradźwiękami (określono takie parametry jak: zwilżalność i chropowatość powierzchni) oraz 

mikrostrukturalne kompozytów (oceniono stopień dysypersji nanocząstek w matrycy 

polimerowej); 

 ocenie skuteczności antybakteryjnej wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych  

w korelacji z ilością wprowadzonych do matrycy polimerowej nanocząstek srebra; 

 analizie kinetyki uwalniania jonów srebra Ag+ w środowisku in vitro w korelacji  

z przeciwbakteryjnym działaniem. 

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań udowodniłam, że metoda otrzymywania kompozytów 

poprzez odlewanie z roztworu umożliwia otrzymanie homogenicznych materiałów. Stwierdziłam 
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również, że ilość uwalnianych jonów silnie zależy od zawartości nanocząstek w osnowie polimerowej  

i rośnie wraz z czasem inkubacji w płynach fizjologicznych. Zawartość uwalnianych jonów Ag+ 

uwarunkowana jest także resorpcją polimeru, która powoduje nie tylko uwalnianie jonów ale także 

odrywanie się nanocząstek srebra od matrycy polimerowej. Takie zachowanie może mieć negatywny 

wpływ ze względu na przyszłe medyczne zastosowanie ponieważ migrujące nanocząstki srebra  

w krwioobiegu mogą być wysoce toksycze i mogą powodować agarozę. Dodatkowo zbyt duża 

zawartość nanocząstek może wpływać na przyspieszenie procesu degradacji polimeru i zbyt silne 

działanie bakteriobójcze z wywołaniem efektu cytotoksycznego. Przeprowadzone przeze mnie 

badania pozwoliły jednak na analizę wpływu działania antybakteryjnego wobec obydwu typów 

bakterii i jednoznacznie wskazały, że zaproponowane zawartości nanomodyfikatora  

w kompozytach mogą być zbyt wysokie (całkowita eliminacja bakterii po 9 godzinach inkubacji).  

W związku z przeprowadzeniem analizy powyższych wyników postanowiłam skoncentrować swoją 

uwagę na badaniach polimerów biostabilnych.  

Drugą grupę materiałów stanowiły kompozyty polimerowe na osnowie polietylenu  

o wysokiej gęstości (HDPE), polimetakrylanu metylu (PMMA), dwóch polipropylenów (PP) i trzech 

różnych kopolimerów akrylonitryl-butadien-styren (ABS). W tej grupie materiałów znalazły się przede 

wszystkim termoplastyczne polimery medyczne z certyfikacją producentów (INEOS Polyolefins, 

Arkema, INEOS Styrolution Company, Elix-Polymers). Matryce polimerowe modyfikowane były 

nanocząstkami srebra w postaci komercyjnych nanoproszków o rozmiarze cząstek powyżej 50nm 

(NanoAmor, Sigma Aldrich) i nanocząstkami srebra otrzymanymi w wyniku zielonej syntezy, 

zawieszonymi w roztworze wodnym, o rozmiarach poniżej 50nm (otrzymane na  Międzyuczelnianym 

Wydziale Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku). W badanych kompozytach obniżona została 

zawartość nanocząstek srebra celem sprawdzenia ich działania przeciwbakteryjnego wobec 

najmniejszej możliwie zawartości nanocząstek i jeszcze lepszej homogenizacji kompozytów. Wszystkie 

kompozyty zostały otrzymane w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych technologią wytłaczania  

i wtrysku. Otrzymałam kompozyty polimerowo-metaliczne z zawartością nanocząstek srebra 0,1%, 

0,4%, 0,5%, 1% wagowych w całej objętości. Wybór zaproponowanych matryc polimerowych 

podyktowany był ich właściwościami fizykochemicznymi, w tym trwałością biologiczną, dobrymi 

parametrami mechanicznymi oraz potwierdzoną aplikacją w obszarach medycznych.  

W trakcie prowadzonych badań przebadano łącznie 36 rodzajów kompozytów, z czego 17 stanowiły 

kompozyty na osnowach ABS, 9 stanowiły kompozyty na osnowie PMMA, 6 na osnowie PP i 4 na 

osnowie HDPE. 

Z zaprojektowanych składów zostały wytworzone próbki w trzech kształtach; 

 krążki do badań biologicznych in vitro (badań komórkowych, testów bakteriobójczości, badań 

uwalniania jonów Ag+ techniką ICP-MS); 
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 wiosła do badań mechanicznych (wytrzymałości na zerwanie, modułu Younga, twardości, 

testów biostabilności, badań ultradźwiękowych, badań strukturalnych XRD, DSC, DTA, TG, 

badań mikrostrukturalnych SEM+EDS, badań właściwości powierzchni, w tym chropowatości, 

profilometr i AFM, oraz zwilżalności); 

 protezy typu PORP – Otoimplanty, przeznaczone do badań in vivo i ex vivo na zwierzętach 

(oceny mikroskopowej przy wykorzystaniu oceny histochemicznej, histologicznej  

i histoenzymatycznej, badań mikrotomografią komputerową - µCT implntów w tkankach, 

oceny uwalniania jonów srebra Ag+ metodą ICP-MS w środowisku wodnym oraz metodą 

immunoturbidymetryczną we krwi zwierząt; 

 protezy typu PORP – Otoimplanty, przeznaczone do badań klinicznych u 6 pacjentów.  

W wyniku przeprowadzonych operacji oceniono poręczność i stabilność wymiarową protezy 

podczas wszczepień, na podstawie badań laryngologicznych oceniono subiektywną poprawę 

słuchu, przeprowadzono badania audiologiczne, audiometryczne, otoemisji akustycznej, 

tymapanometrii, wykonano badania mikrobiologiczne – wymazy z ucha operowanego, ocenę 

bakteriologiczną i mykologiczną oraz badania histopatologiczne. 

Przeprowadzone przeze mnie badania w ramach prac H2, H4, H7, H8, H9 i H11 wnoszą 

znamienny wkład w rozwój inżynierii materiałowej i pozwaliły na: 

 opracowanie technologi homogenicznego wytwarzania kompozytów na osnowach z różnych 

polimerów termoplastycznych (H9, H11); 

 udowodnienie bakriobójczego działania kompozytów wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-

ujemnych w zależności od zawartości nanocząstek srebra w stabilnych matrycach 

polimerowych, wraz ze wzrostem zawartości nanododatku obserwowano silniejszy efekt 

bakteriobójczy (H2, H7, H8); 

 wykazanie efektu bakteriobójczego w zależności od wielkości i kształtu nanocząstek srebra, 

zaobserwowano także brak efektu przeciwbakteryjnego w przypadku nanocząstek  

o wielkości powyżej 80nm (H2); 

 udowodnienie braku działania cytotoksycznego nanocząstek srebra do zawartości 1% 

wagowego w matrycy polimerowej w przypadku komórek osteoblastów i fibroblastów,  

w przypadku długich hodowli (3 i 7 dniowych) cytotoksyczność jest nieznaczna dla obydwu 

rodzajów komórek (H2, H9); 

 udowodnienie biozgodności badanych materiałów i wykazanie pozytywnego wpływu 

nanocząstek srebra na szybszą adhezję i proliferaję komórek, najwyższy poziom proliferacji 

osiągały fibroblasty osadzone na kompozytach zawierających nanocząstki srebra. Przyczyną 

wzmożonego tempa namnażania komórek w przypadku materiału kompozytowego jest 
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obecność nanocząstek wpływających na nanotopografię powierzchni, w tym wzrost jej 

chropowatości, co wskazano wcześniej (H2, H4, H9, H10); 

 wskazanie prawidłowej morfologii i homogenicznej adhezji komórek osteoblastów  

i fibroblastów na powierzchniach badanych materiałów (H2, H9); 

 wykazanie, że przy zawartościach do 1% wagowego nanododatku w objętości kompozytów 

mogą występować aglomeraty nanocząstek srebra (obserwowane w polimerach 

amorficznych), (H9, H11);  

 udowodnienie stabilności biologicznej kompozytów w testach in vitro (kontrola właściwości 

mechanicznych i pomiar propagacji rozchodzenia się podłużnej fali ultrdźwiękowej nie 

wykazały zmian), (H4, H11); 

 wykazanie, że wprowadzenie nanocząstek srebra do matryc polimerowych wpływa na 

właściwości powierzchniowe kompozytów, zaobserwowano wzrost chropowatości  

w zależności od zawartości nanododatku. Zaobserwowano także, że chropowatość wzrasta 

wraz z czasem inkubacji materiałów w płychach fizjologicznych, co związanane jest  

z wymywaniem nanocząstek srebra zlokalizowanych na powierzchni kompozytów (H4, H9, 

H11); 

 udowodnienie, że wprowadzenie nanocząstek srebra nieznacznie wpływa na zwilżalność 

kompozytów, zaobserwowano tendencję wzrostową wraz z zawartością AgNPs (H4, H9, H11); 

 wykazanie, że zaproponowana w pracy metoda otrzymywania kompozytów polimerowo-

metalicznych poprzez wytłaczanie i wtrysk nie pogarsza ich właściwości mechanicznych  

w stosunku do parametrów wyjściowych polimerów (H4, H11); 

 wykazanie, że poprzez sterowanie udziałem wprowadzonengo nanododatku można wpływać 

na podstawowe parametry takie jak wytrzymałość mechaniczą, wydłużenie przy zerwaniu  

i moduł Younga. Wraz ze wzrostem zawartości nanocząstek srebra do 1% wagowego 

obserwowano wzrost wytrzymałości i wzrost modułu Younga kompozytów, co było widoczne 

zarówno dla polimerów amorficznych jak i częsciowo kystalicznych. Obecność fazy 

modyfikującej może także wpływać na właściwości mechaniczne polimerów w mniejszym lub 

większym stopniu w zależności od budowy polimeru, jego charakterystycznych cech  

i homogenicznej dyspersji cząstek w matrycy oraz działających naprężeń (H4, H11); 

 udowodnienie stabilności właściwości mechanicznych kompozytów w zależności od 

zastosowanej osnowy, zaobserwowano stabilność parametrów mechanicznych w czasie dla 

polimerów amorficznych i semikrystalicznych (H4, H11). 

Na podstwie przeprowadzonych badań zawartych w opisanych wyżej publikacjach oraz wyników, które 

przygotowane zostały do opublikowania, habilitantka zdecydowała się wybrać jednen polimer,   
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z którego następnie wykonano implanty otolaryngologiczne i przeprowadzono kompleksowe badania 

in vitro, in vivo i badania kliniczne. Matrycą polimerową o najlepszych właściwościach zarówno 

fizykochemicznych jak i biologicznych spełniających wymagania materiałów stosowanych na implanty 

laryngologiczne okazał się kopolimer akrylonitryl-butadien-styren (ABS). 

Uzyskane wyniki badań zamieszczone w pracach H3, H5, H6, H12 i H13 pozwoliły znacznie 

porszerzyć stan wiedzy w zakresie nie tylko samej inżynierii materiałowej ale i medycyny. Na ich 

podstawie stwierdziłam, że: 

 możliwe jest precyzyjne wytworzenie implantu ucha środkowego technologią wytłaczania  

i wtrysku (H3, H6, H13); 

 Otoimplanty zawierające dodatek nanocząstek srebra AgNPs wprowadzony z roztoru wodnego 

są homogeniczne w całej objętości, nie zaobserwowano aglomeratów, poprawnie wykonane 

są wszystkie elementy protezy wraz z połączeniami, zarówno kształt, konstrukcja jak i wymiary 

spełniały kryteria zaprojektowanego prototypu. Wszystkie połączenia pomiędzy podstawą 

protezy- anteną, tłokiem dystancującym, jak również kielichem były wykonane precyzyjnie. Nie 

zaobserwowano nieciągłości. Powierzchnia implantu była gładka i jednorodna (H3, H6, H12, 

H13); 

 dodatek nanocząstek srebra o rozmiarze poniżej 50nm w ilości 0,1% wagowych jest 

wystarczający by wywołać silny efekt bakteriobójczy wobec wzorcowych szczepów bakterii 

Gram (+) i Gram (-), jak również opornych i wrażliwych (H3, H12, H13); 

 zastosowana faza modyfikująca w ilości poniżej 0,5% wagowego jako wypełnienie  

w kompozytach polimerowych powoduje zmianę właściwości powierzchniowych badanych 

materiałów, zaobserwowano wzrost chropowatości (H3, H5, H12);  

 jony srebra Ag+ uwalniają się w środowisku wodnym z matryc polimerów stabilnych, ilość 

uwalnianych jonów srebra Ag+ silnie zależy od zawartości nanocząstek w kompozytach oraz od 

czasu uwalniania, zaobserwowano, że ilość uwolnionych jonów srebra jest wystarczająca by 

zapewnić działanie bakteriobójcze bez wywołania efektu cytotoksycznego, ilość uwalnianych 

jonów srebra jest najwyższa w pierwszych 90 dniach od implantacji (H3, H6); 

 zastosowanie nanocząstek srebra o rozmiarach poniżej 50nm nie jest cytotoksyczne, 

zaobserwowano lepszą adhezję, wyższy stopień proliferacji i wyższą żywotność komórek 

ludzkich fibroblastów i osteoblastów w przypadku Otoimplantów zawierających nanocząstki 

srebra. Zaobserwowano prawidłową morfologię komórek na badanych podłożach (H3, H5, H6, 

H12);  
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 nanocząstki srebra w ilości do 0,5% wagowych w osnowie polimeru ABS mogą wpływać  

w nieznaczny sposób na właściwości mechaniczne kompozytów, zaobserwowano nieznaczny 

statystyczny wzrost wytrzymałości na poziomie istotności (p<0.05) (H6, H12); 

 osnowa polimeru ABS jest odpowiednia do zastosowań otolaryngologicznych. Potwierdzono 

biostabilność Otoimplantów, zaobserbowano stabilność takich parametrów jak; wytrzymałość 

na zerwanie, moduł Younga, twardość, prędkość propagacji podłużnej fali ultradźwiękowej, 

pH, przewodności elektrycznej i zachowania kształtów protezy w czasie (H5, H6, H12, H13); 

 dodatek nanoczastek srebra wpływa pozytywnie na regenerację tkanki mięśniowej, 

zaobserwowano mniejszy obszar ziarniny, świadczącej o stanie zapalnym po implantacji protez 

u zwierząt, którym wszczepiono Otoimplanty modyfikowane nanosrebrem. Wyniki te 

potwierdzono na podstawie obserwacji ex vivo tkanek mięśniowych barwionych przy użyciu 

metod histologicznych, histochemicznych i histoenzymatycznych oraz na podstawie badań  

z użyciem mikrotomografii rentgenowskiej µCT (H6); 

 jony srebra Ag+ nie przedostają się do krwi zwierząt- badania ICP-MS (H6); 

 nie obserwuje się występowania stanu zapalnego u zwierząt-badania białka reaktywnego C – 

CRP (H6); 

 Otoimplant wykazuje skuteczne działanie, gdyż spełnione zostały wszystkie założenia, proteza 

wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze, jej zastosowanie pozwala na odtworzenie 

uszkodzonych struktur kostnych, jej kształt i konstrukcja umożliwia chirurgom precyzyjne 

umieszczenie implantu w przestrzeniach ucha środkowego, proteza jest lekka, nie powoduje 

artefaktów i nie zaburza interpretacji wyników tomograficznych i MRI, jej właściwości 

fizykochemiczne dopasowane są do zastępowanych tkanek oraz skutecznie poprawia słuch. 

Wszyscy operowani pacjenci wskazali subiektywną poprawę słuchu, a wyniki uzyskane na 

podstawie pomiarów audiologicznych są ich potwierdzeniem. Podczas badań 

mikrobiologicznych nie zaobserwowano obecności patologicznej flory bakteryjnej i grzybiczej 

w przestrzeniach ucha środkowego. Zaobserwowano zmniejszenie się pooperacyjnej rezerwy 

ślimakowej ABG, będącej wskaźnikiem poprawy słyszenia (H13). 

Przedstawione w niniejszych pracach badania poszerzyły stan wiedzy w zakresie inżynierii 

materiałowej na temat technologii otrzymywania materiałów kompozytowych. Wykazałam,  

że metody wytłaczania i wtrysku mogą być z powodzeniem stosowane do wytwarzania kompozytów 

polimerowo-metalicznych z homogenicznym rozmieszczeniem nanocząstek srebra w całej objetości 

materiału. Dodatkowo udowodniłam, że mimo zastosowania polimerów biostabilnych  

z kompozytów uwalniają się jony srebra Ag+ zapewniając skuteczne działanie bakteriobójcze. Efekt 

bakteriobójczy zależy nie tylko od zawartości nanododatku w matrycach polimerowych ale jego siła 
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jest związana z wielkością i kształtem nanocząstek. Proces samego uwalniania jest natomiast mniej 

gwałtowny, a ilość uwalnianych jonów srebra nie wpływa na wywołanie efektu cytotoksycznego. 

Opracowane kompozyty wykazują stabilność właściwości mechanicznych w czasie, w zależności od 

ilości fazy modyfikującej i rodzaju zastosowanej osnowy.  

W pracach H7 i H8 (PATENTY) przedstawiono szczegółowy opis według którego otrzymano 

protezy typu PORP - Otoimplanty, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych etapów 

technologicznych, suszeniem granulatów polimerowych, łączeniem nanocząstek srebra z matycą 

polimerową, sposobem mieszania, uplastycznieniem, otrzymywaniem jednorodnej strugi 

kompozytowej i chłodzeniem. Prace te poszerzają i uzupełniają stan wiedzy w dziedzinie inżynierii 

materiałowej, w szczególności w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych jako metod 

otrzymywania wyrobów medycznych. Natomiast w pracy H10 opisano sposób przeprowadzenia 

wyrobów medycznych przez cała ścieżkę badawczą, od pomysłu (laboratorium) poprzez badania in 

vitro, in vivo aż do badań klinicznych u pacjentów. Praca ta jest szczególnie istotna ponieważ jest 

kwintesencją całego wysiłku i trudu jaki poniosła habilitantka celem spełnienia wszystkich 

wymogów i procedur by uzyskać poszczególne zgody Komisji Etycznej, Bioetycznej i Prezesa Urzędu 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz doprowadzić do 

zawarcia umowy dotyczącej przeprowadzenia badań klinicznych między AGH, Szpitalem 

Uniwersyteckim w Krakowie i Głównym Badaczem. W pracy można znaleźć przydatne informacje 

jakie poszczególne badania powinny zostać przeprowadzone aby nowy wyrób medyczny mógł wejść  

w fazę badań klinicznych. Podsumowując, najpierw nowy materiał- implant jest testowany w celu 

oceny właściwości fizykochemicznych takich jak: wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga, 

twardość, stabilność termiczna i biologiczna. Nastepnie w testach in vitro ocenia się właściwości 

biologiczne takie jak: biozgodność, biokompatybilność, cytotoksyczność i ewentualne działanie 

bakteriobójcze/ bakteriostatyczne (jeśli jest zakładane). W kolejnym etapie należy przeprowadzić testy 

in vivo na grupie zwierząt laboratoryjnych. Natomiast po uzyskaniu pozytywnych wyników badań  

z poszczególnych etapów można przejść do ostatniej fazy, czyli badań klinicznych celem sprawdzenia  

i potwierdzenia funkcjonalności nowych wyrobów medycznych. Praca ta zatem nie tylko wnosi nowy 

wkład w rozwój inżynierii materiałowej ale i medycyny, w szczególności w obszar badań klinicznych.  

Stanowi przewodnik dla badaczy planujących poszerzyć zakres badań podstawowych i stworzyć 

pomost pomiędzy inżynierią materiałową i medycyną.  

 
Podsumowanie 
 

Niniejsza praca przedłożona jako osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się  

o stopień doktora habilitowanego stanowi cykl 13 publikacji i opisuje wyniki badań własnych 
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dotyczących opracowania biomateriałów oraz implantów do rekonstrukcji laryngologicznych  

w przestrzeniach ucha środkowego. 

Do najważniejszych dokonań przedstawionych w cyklu publikacji tworzących niniejsze osiągnięcie 

wnoszących znamienny wkład w rozwój dyscypliny inżynierii materiałowej należy zaliczyć:  

 zaprojektowanie i otrzymanie dwóch typów polimerowych implantów laryngologicznych –

„Otoimplantów” (częściowych protez typu PORP stosowanych podczas ossikuloplastyki) 

skutecznie przywracających funkcję słyszenia i działających bakteriobójczo w przestrzeniach 

ucha środkowego; 

 opracowanie metody homogenizacji polimerów medycznych modyfikowanych 

nanocząstkami srebra AgNPs w procesie wytłaczania i wtrysku poprzez dobór sposobu 

połączenia nanocząstek z matrycami polimerowymi, ilości, rodzaju i wielkości 

wprowadzonych nanocząstek;  

 udowodnienie skuteczności przeciwbakteryjnej Otoimplantów zawierających nanocząstki 

srebra wobec szczepów wzorcowych bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus)  

i Gram-ujemnych (Escherichia coli) oraz opornych i wrażliwych na antybiotyki bez wywołania 

efektu cytotoksycznego; 

 udowodnienie leczniczego działania nanocząstek srebra, zaobserwowano pozytywny wpływ 

na adhezję, różnicowanie i proliferację ludzkich komórek osteoblastów i fibroblastów, jak 

również przyspieszony proces regeneracji tkanki mięśniowej; 

 przeprowadzenie badań klinicznych u pacjentów cierpiących na niedosłuch na skutek 

przewlekłych stanów zapalnych, infekcji i destrukcji łańcucha kostek słuchowych  

z zaimplantowaniem Otoimplantów; 

 przejście całej ścieżki wdrożenia Otoimplantu na rynek medyczny począwszy od pomysłu, 

poprzez zabezpieczenie własności intelektualnej, przejście 4-etapowego procesu badań 

laboratoryjnych, in vitro, in vivo, klinicznych z uzyskaniem zgód i pozwoleń Komisji Etycznej, 

Bioetycznej i Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  

i Produktów Biobójczych. 

 wykazanie skutecznego działania Otoimplantów jako wyrobów medycznych do rekonstrukcji 

łańcucha kostek słuchowych. 

 przygotowanie Otoimplantów jako wyrobów medycznych gotowych do wprowadzenia na 

rynek medyczny. 

 

Powyższe rezultaty wnoszą nowe informacje i stanowią mój wkład do nauki w zakresie 

inżynierii materiałowej ze względu na zaprezentowany sposób i technologię otrzymywania 
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biomateriałów i implantów. Wykazałam możliwość uzyskania biozgodnych materiałów mogących  

w bezpieczny sposób być stosowanych na wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego  

i długotrwałego (powyżej 30 dni) kontaktu z organizmem pacjenta. Dowiodłam, że materiały takie 

mogą z powodzeniem być stosowane na inwazyjne i nieinwazyjne wyroby medyczne, co rozszerza ich 

obszar aplikacji. Udowodniłam, że poprzez dobór rodzaju i ilości modyfikatora, sposobu jego 

wprowadzenia do matryc polimerowych, w sposób kontrolowany można sterować właściwościami 

biologicznymi biomateriałów takimi jak: czas bakteriobójczej aktywności biologicznej bez negatywnego 

wpływu na stabilność właściwości fizykochemicznych takich jak: wytrzymałość mechaniczna czy moduł 

Younga. Opracowane materiały mogą przyspieszać regeneracje tkanki mięśniowej i kostnej  

i zabezpieczać przed pojawieniem się infekcji pooperacyjnych. Pokazałam złożoność problemu jaki 

powstaje w wyniku styku dwóch dyscyplin jakimi są inżynieria materiałowa i medycyna. Poruszając 

się naukowo w obszarze inżynierii materiałowej, opracowując i planując badania dotyczące nowych 

materiałów stanowiących alternatywę dla obecnie stosowanych nie bez znaczenia staje się synergia 

pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi czy strukturalnymi, będącymi kwintesencją inżynierii 

materiałowej a właściwościami biologicznymi mającymi bezpośrednio wpływ na medycynę. 

Współcześnie nie ma możliwości rozwijania jednej dziedziny bez drugiej a moje podejście uważam za 

znamienny wkład w obszar inżynierii materiałowej z uwzględnieniem kwestii medycznych. 

V. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych wnioskodawcy, świadczących  
o istotnej aktywności naukowej habilitanta.  
 

a. Informacje ogólne 

W roku 2005 ukończyłam studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Tematyka pracy magisterskiej dotyczyła materiałów 

polimerowo-ceramicznych stosowanych w chirurgii twarzowo-szczękowej oraz w chirurgii kręgosłupa. 

Zakres prac obejmował opracowanie materiałów kompozytowych z polimerów resorbowalnych  

i biostabilnych (polilaktydu-PLA i polisulfonu-PSU) modyfikowanych ceramiką fosforanowo-wapniową 

(hydroksyapatytem-HAP i ortofosforanem trójwapnia-βTCP) o kontrolowanych właściwościach 

mechanicznych i biologicznych przeznaczonych na elementy zespalające, w tym śruby i płytki dla 

chirurgii twarzoczaszki oraz międzykręgowe krążki stosowane w chirurgii kręgosłupa. Badania 

dotyczyły oceny podstawowych parametrów mechanicznych takich jak: moduł Younga, wytrzymałość 

na zginanie, badania biologiczne in vitro w płynach fizjologicznych, badania degradacji, badania 

mikroskopowe i ultradźwiękowe oraz wyznaczenie stałych materiałowych. Będąc na 5 roku studiów 

magisterskich wyjechałam na 3-miesięczny staż do firmy LFC-Sp. z o.o. w Zielonej Górze, produkującej 

implanty kręgosłupa, gdzie miałam okazję brać udział w pracach zespołu naukowo-badawczego firmy. 
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W roku 2006 zostałam uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej  

i Ceramiki, w Katedrze Biomateriałów. Tematem mojej pracy doktorskiej było opracowanie  

i otrzymanie biofunkcyjnego materiału kompozytowego o właściwościach bakteriobójczych mogącego 

znaleźć zastosowanie w laryngologii. Jego biofunkcyjność rozumiana była w aspekcie materiału 

wielofunkcyjnego, nie tylko o skutecznym działaniu antybakteryjnym w środowisku biologicznym, ale 

także jako materiału umożliwiającego odtworzenie ciągłości budowy zastępowanych tkanek, 

przywrócenie utraconych funkcji oraz zachowaniu właściwości mechanicznych w trakcie użytkowania.  

W trakcie studiów doktoranckich oprócz rozszerzania wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej 

uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki 

Krakowskiej dotyczących fizykochemii polimerów. W 2008 roku w ramach podpisanej umowy 

pomiędzy University of Hokkaido w Sapporo a AGH w Krakowie jako pierwsza stypendystka 

wyjechałam na 4 miesięczny staż. W trakcie stażu miałam okazję pracować w zespole profesora Toyoji 

Kakuchi w Zakładzie Biotechnologii i Chemii Makromolekularnej Laboratorium Chemii Materiałów 

Molekularnych, gdzie nauczyłam się syntezy polimerów przewodzących (polifenyloacetylenów)  

w procesie polimeryzacji fenyloacetylenu przy użyciu katalizatorów i ich charakterystyki techniką UV-

VIS. Podsumowaniem pobytu była publikacja: 

 

Ryosuke Sakai, Shota Okade, Eric B. Barasa, Ryohei Kakuchi, Magdalena ZIĄBKA, Satoshi Umeda, 
Katsuyuki Tsuda, Toshifumi Satoh, Toyoji Kakuchi.  Efficient colorimetric anion detection based on 
positive allosteric system of urea-functionalized poly(phenylacetylene) receptor. Macromolecules. 
2010, 43, s. 7406–7411. punktacja MNiSW, 2010: 32, IF: 5.914 
 

W trakcie studiów doktoranckich w latach 2010-2011 jako główny wykonawca realizowałam grant 

promotorski pt.; „Kompozyty polimerowe zawierające modyfikatory o działaniu antybakteryjnym  

i bioaktywnym stosowane na implanty laryngologiczne”. Zdobyte finansowanie pozwoliło mi na szersze 

zrealizowanie badań, nie tylko zaplanowanych wcześniej badań in vitro wobec bakterii Gram-dodatnich 

i Gram-ujemnych, lecz również mogłam nawiązać współpracę z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii  

i Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (współpraca z dr hab. n. med. A. 

Mertas i Ś.P. prof. dr hab. n. med. Wojciechem Królem) i przeprowadzić badania na ludzkich liniach 

komórkowych (osteoblastów i fibroblastów). Dzięki uzyskanemu finansowaniu możliwe także było 

przeprowadzenie rocznych badań in vivo na zwierzętach (szczurach laboratoryjnych). W ramach 

nawiązanej współpracy z Katedrą Cytobiologii i Histochemii Collegium Medicum UJ (dr Elżbietą 

Menaszek) uczestniczyłam w operacjach implantacji materiałów, następnie ich reimplantacji, ocenie 

histologicznej, histochemicznej i histoenzymatycznej zdobywając tym samym wiedzę z zakresu 

przygotowania i preparatyki skrawków tankowych, ich wybarwiania i oceny pod mikroskopem 
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optycznym. Obie współprace zakończyły się przedstawieniem wyników badań na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych oraz wydaniem następujących publikacji: 

 
Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK  Właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo 
metalicznych — Mechanical properties of polymer-metal composites. Inżynieria 
Biomateriałów = Engineering of Biomaterials. 2010, 13, 95, s. 18–21. punktacja MNiSW, 2010: 9.0 
 
Magdalena ZIĄBKA, Anna Mertas, Wojciech Król, Jan CHŁOPEK. Ocena skuteczności 
przeciwbakteryjnej kompozytów polisulfon/nanosrebro — Antibacterial efficacy of polysulfone / 
nanosilver composites.  Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały. 2011 t. 8 nr 1, s. 27–30. punktacja 
MNiSW, 2012: 4.0 

Magdalena ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król, A. Bobrowski, J. Chłopek,  High density polyethylene containing 
antibacterial silver nanoparticles for medical applications. Macromolecular Symposia, 2012, 315(1), s. 
218–225. IF2011(2012): 0,670 (0); punktacja MNiSW, 2010(2012): 20 (0) 

Jerzy Kansy, Magdalena ZIĄBKA. Positron irradiation effects in HDPE during PAL measurement at 
ambient temperature. Materials Science Forum. 2013,733, s. 143–146. Brak punktacji MNiSW. 
 
Magdalena ZIĄBKA, A. Mertas, W. Król, J. Chłopek, R. Orlicki,  Evaluation of biocompatibility and 
antibacterial properties of polysulphone /nanosilver composites, Bioscience methodologies in 
physical chemistry : an engineering and molecular approach, Apple Academic Press, cop. 2014, ISBN: 
978-1-926895-54-3, s. 379–393.  punktacja MNiSW, 2008: 5  
 
Uzyskane wyniki badań były także prezentowane w formie referatów (7) i posterów (10) na 

konferencjach o zasięgu krajowym (4) i międzynarodowym (13) oraz opublikowane w czasopismach  

o tematyce z zakresu inżynierii materiałowej, w tym inżynierii biomateriałów (załącznik 3). 

W lutym 2012 roku obroniłam wyróżnioną pracę doktorską pt.; „Badania nad Opracowaniem 

Wielofunkcyjnych Kompozytów Polimerowych o Działaniu Antybakteryjnym Przeznaczonych do 

Rekonstrukcji Laryngologicznych” uzyskując tytuł Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria 

materiałowa. Praca dotyczyła zagadnień związanych otrzymywaniem w procesie przetwórstwa 

tworzyw sztucznych materiałów kompozytowych na osnowach stabilnych polimerów technicznych 

(polisulfon- PSU, poliamid – PA i polietylen o wysokiej gęstości - HDPE)  zawierających nanocząstki 

srebra. Prace realizowano w dwóch wątkach. Pierwszy ukierunkowany był na przeprowadzenie testów 

skuteczności antybakteryjnej wobec wzorcowych szczepów bakterii Gram-dodatnich - Staphylococcus 

aureus i Gram-ujemnych - Escherichia coli oraz badaniach trwałości w środowisku in vitro, badaniach 

mechanicznych i strukturalnych. Zbadany został wpływ nanosrebra na odpowiedź komórkową  

i właściwości cytotoksyczne materiałów. Dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii masowej możliwe 

było oznaczenie ilości uwolnionych jonów Ag+ oraz określenie ich oddziaływania na otaczające 

środowisko bakteryjne. W drugiej części pracy przeprowadzono wstępne badania w warunkach in vivo. 

Podczas studiów doktoranckich brałam też udział w projektach naukowo badawczych w zespole prof. 

dr hab. inż. Jana Chłopka realizując następujące granty (szczegółowe informacje załącznik 3): 
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Projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych 
implantów kostnych z kompozytów polimerowych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 "Wsparcie projektów 
celowych". M. Ziąbka - wykonawca 

Grant UE: Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców 
odnawialnych. – M. Ziąbka - wykonawca  

Foresight Technologiczny w zakresie materiałów polimerowych (Biopolimery, Kompozyty polimerowe, 
Polimery dla medycyny). M. Ziąbka - wykonawca 

Projekt rozwojowy: Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów 
gradientowych dla inżynierii biomedycznej. – M. Ziąbka wykonawca  

Projekt polsko-grecki: Wytwarzanie porowatych biomateriałów tytanowych dla zastosowań na 
implanty medyczne. – M. Ziąbka wykonawca  

Grant rozwojowy: Opracowanie i wykonanie prototypów implantów z materiałów resorbowalnych. – 
M. Ziąbka - wykonawca  

 
W ramach realizacji niniejszych grantów ukazały się następujące publikacje: 

Barbara SZARANIEC, Magdalena ZIĄBKA, Paulina BEDNARZ, Jan CHŁOPEK  1D polymer composition for 
medical application. Polish Journal of Applied Chemistry. 2009, 53, s. 253–258.  punktacja MNiSW, 
2009: 4.0 
 
Magdalena ZIĄBKA, Ewa STODOLAK, Jan CHŁOPEK  Degradowalne skaffoldy kompozytowe w chirurgii 
kostnej — Composite degradable scaffolds in bone surgery. Kompozyty = Composites. 2008, 8 , s. 114–
118. punktacja MNiSW, 2008: 6.0 
 
Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Magdalena ZIĄBKA, Rajmund Orlicki, 
Jan CHŁOPEK, Wojciech Król.  In vitro examination of the toxic influence of carbon fibres filled lactide-
glycolide co-polymer upon human osteoblast – like . Polish Journal of Environmental Studies. 2009, 
18, s. 47–51. punktacja MNiSW, 2009: 10.0 
 
Magdalena ZIĄBKA, Barbara SZARANIEC.  Kompozyty polimerowe z dodatkiem włókien 
naturalnych — Polymeric composites with natural fiber additives. Kompozyty = Composites. 2010, 
10, s. 138–142. punktacja MNiSW, 2010: 9.0 
 
Magdalena ZIĄBKA, Ewa STODOLAK, Jan CHŁOPEK  Polimerowe kompozyty gradientowe dla 
zastosowań medycznych — Polymer graded composites for medical application. 
Kompozyty = Composites. 2009, 9, s. 181–185. punktacja MNiSW, 2009: 6.0 
 
Magdalena ZIĄBKA, Barbara SZARANIEC, Katarzyna Kilanowicz, Rafał Kucharski, Jan CHŁOPEK 
Resorbowalne kompozyty gradientowe modyfikowane drutami magnezowymi — Resorbable graded 
composites modified with magnesium wires. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials. 
2008,11, s. 20–24. punktacja MNiSW, 2008: 4.0 
 
Magdalena Cieślik, Anna Mertas, Anna MORAWSKA-CHOCHÓŁ, Rajmund Orlicki, Magdalena ZIĄBKA, 
Jan CHŁOPEK, Wojciech Król  The evaluation of cytotoxic activity of lactide-glycoide co-polymer (PLGA) 
upon human hFOB 1.19 osteoblast-like cells- in vitro examinations. Polish Journal of Environmental 
Studies.2009, 18, s. 42–45. punktacja MNiSW, 2009: 10.0 
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Jan CHŁOPEK, Jadwiga LASKA, Grażyna Adamus, Jolanta Batog, Marek Bryjak, Danuta Ciechańska, 
Mirosława El Fray, Joanna Foksowicz-Flaczyk, Bożena Kolarz, Marek Kowalczuk, Antoni Niekraszewicz, 
Stanisław Penczek, Ewa Piórkowska, Patrycja ROSÓŁ, Beata Schmidt, Barbara SZARANIEC, Katarzyna 
TRAŁA, Andrzej Trochimczuk, Judyta Walentowska, Dariusz Wawro, Magdalena ZIĄBKA. Obszar 
biopolimerów. Scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych w Polsce : praca 
zbiorowa / pod kierunkiem Krystyny Czaplickiej-Kolarz. Poznań, 2008, s. 70-98; 286–288. punktacja 
MNiSW, 2008: 3.0 
 
Od roku 2011 jestem pracownikiem Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych 

(obecnie Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych), gdzie zostałam kierownikiem Wydziałowego 

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy. Prowadzę i wykonuję badania 

mikroskopowe polegające na obserwacji mikrostruktury powierzchni, przełomów i zgładów wraz  

z chemiczną analizą ilościową i jakościową materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych  

i kompozytowych. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch obszarów:   

1) zastosowania elektronowej mikroskopii skaningowej, 

2) biomateriałów, implantów stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt oraz procedur związanych 

z dobrą praktyką lekarską i dobrą praktyką wytwarzania wyrobów medycznych. 

Po uzyskaniu tytułu Doktora kontynuowałam tematykę związaną z implantami dla laryngologii. 

Pozytywne wyniki wstępnych badań in vivo przeprowadzonych na zwierzętach skłoniły mnie do 

zaplanowania całej ścieżki jaką biomateriał „musi przejść” by zostać pomyślnie wdrożony na rynek 

medyczny. Swoje zainteresowania w owym czasie skoncentrowałam na pierwszym etapie 

przygotowania biomateriału do wdrożenia czyli zabezpieczeniu własności intelektualnej. 

Współpracując z dr inż. Patrycją Rosół, rzecznikiem patentowym AGH, przygotowałam polskie 

zgłoszenie patentowe opisujące:  

 
Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas 
Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska Agnieszka. Opis zgłoszeniowy 
wynalazku; PL 399439 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.399439 z dn. 2012-06-06. Biuletyn 
Urzędu Patentowego. 2013, 8, s. 3. punktacja MNiSW, 2012: 2.0 
 

Następnie w roku 2013 otrzymałam finansowanie w ramach projektu Patent Plus. Projekt 

PP2/W-06/D-2108/2014 pt.: Międzynarodowa ochrona i wsparcie komercjalizacji wynalazku „Sposób 

otrzymywania protezy ucha środkowego, którego zostałam kierownikiem umożliwił mi sfinansowanie 

i przygotowanie kolejnych zgłoszeń patentowych w międzynarodowej procedurze PCT umożliwiającej 

zgłoszenie wynalazku przed europejskim urzędem patentowym (EPO) i urzędem Stanów 

Zjednoczonych (USA) oraz prowadzenie całej korespondencji z wymienionymi wyżej urzędami za 

pośrednictwem kancelarii patentowej. W ramach niniejszego grantu powstały (3) zgłoszenia 

patentowe i udzielono patent na terytorium RP i patent europejski EPO. 
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Formation method of a middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie ; wynalazca: ZIĄBKA Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK 
Elżbieta, Morawska Agnieszka. Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013184010 A2 ; Opubl. 2013-12-
12. Zgłosz.nr PCT/PL2013/000069 z dn. 2013-05-28. punktacja MNiSW, 2013: 2.0 
 
Formation method of a middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie ; wynalazca: Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Anna Mertas, Wojciech Król, Elżbieta 
MENASZEK, Agnieszka Morawska. Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 2015130099 A1 ; Opubl. 2015-
05-14. — Zgłosz. nr US201314405340 z dn. 2013-05-28. punktacja MNiSW, 2015: 2.0 
 
Herstellungsverfahren einer Mittelohrprothese — Formation method of a middle ear 
prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; wynalazca: ZIĄBKA 
Magdalena, CHŁOPEK Jan, Mertas Anna, Król Wojciech, MENASZEK Elżbieta, Morawska 
Agnieszka. Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2858598 A2 ; Opubl. 2015-04-15. — Zgłosz. 
nr EP201313733470z dn. 2013-05-28 // Europäisches Patentblatt ; 2015  no. 16, s. 34. punktacja 
MNiSW, 2015: 2.0 

 
Sposób wytwarzania protezy ucha środkowego / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie; wynalazca: Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Anna Mertas, Wojciech Król, Elżbieta 
MENASZEK, Agnieszka Morawska. Opis patentowy; PL 230288 B1 ; Udziel. 2018-06-12; Opubl. 2018-
10-31. — Zgłosz. nr P.399439 z dn. 2012-06-06. punktacja MNiSW, 2017: 30.0 
 
Method for producing of the middle ear prosthesis / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie ; wynalazca: Magdalena ZIĄBKA, Jan CHŁOPEK, Anna Mertas, Wojciech Król, 
Elżbieta MENASZEK, Agnieszka Morawska. Opis patentowy; EP 13733470.2.  Udziel. 2019-01-08. 
punktacja MNiSW, 2017: 40.0 

 
W roku 2015 otrzymałam finansowanie w ramach projektu LIDER/154/L-6/14/NCBR/2015 pt.: 

„Opracowanie kompozytowej protezy ucha środkowego o właściwościach bakteriobójczych”,  

w którym jako kierownik prowadzę badania mające na celu wdrożenie innowacyjnego, 

wielofunkcyjnego implantu. „Otoimplant”, który powstał dzięki realizacji niniejszego grantu, jest 

rozwiązaniem dla ludzi dotkniętych niedosłuchem spowodowanym destrukcją łańcucha kostek 

słuchowych. Projekt rozpoczęłam w roku 2016 poprzez przygotowanie dokumentacji (wniosków do 

Komisji Etycznej, wniosków do Komisji Bioetycznej oraz wniosków do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, protokołu badania klinicznego, broszury 

badacza, instrukcji użytkowania wyrobów medycznych, etykiet i oznaczeń wyrobów medycznych) 

niezbędnej do rozpoczęcia badań in vivo na zwierzętach oraz badań klinicznych z udziałem pacjentów). 

Przygotowaniem takiej dokumentacji zajmują się profesjonalne firmy monitorujące i nadzorujące 

badania kliniczne, jednak z racji moich zainteresowań, zdobytej wiedzy podczas podyplomowych 

studiów dotyczących „Badań Klinicznych -metodologia, organizacja i zarządzanie” zajęłam się 

przygotowaniem dokumentacji we własnym zakresie. W roku 2017 po uzyskaniu zgody Komisji 

Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie oraz zgody Prezesa Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Otoimplant w ramach 
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realizowanych badań klinicznych został pomyślnie wszczepiony 6 pacjentom cierpiącym na 

niedosłuch. Poddani operacjom wszczepienia pacjenci byli badani w 6 interwałach czasowych (przed 

operacją po 7, 30, 90, 180 i 360 dniach od wszczepienia). Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące  

a pacjenci odnotowują poprawę słuchu. Aktualnie pacjenci zakończyli badania zgodne z wizytami 

badań określonymi w protokole. Projekt potrwa do końca lutego 2020 kiedy to zakończy się całkowicie 

obserwacja pacjentów w okresie tzw. Follow up. Warto nadmienić, że niniejsze badania są pierwszym 

takim osiągnięciem w skali kraju. Do tej pory nigdy wcześniej żaden uniwersytet techniczny, w tym 

Akademia Górniczo-Hutnicza nie występowała w roli Sponsora badań klinicznych. Badania kliniczne 

w ramach których 6 pacjentów otrzymało Otoimplanty zostały zgłoszone przez Wydział Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki jako wdrożenie medyczne podczas kategoryzacji Wydziałów Akademii 

Górniczo-Hutniczej w roku 2017. 

 
Dzięki uzyskanemu finansowaniu zrealizowałam interdyscyplinarny projekt angażujący 

szerokie grono specjalistów z obszarów nauk technicznych, biologicznych, biotechnologicznych  

i medycznych. Opracowane przeze mnie biomateriały oraz technologia ich wytwarzania stanowią 

wkład w rozwój dziedziny inżynierii materiałowej poprzez nadanie kompozytom polimerowo-

metalicznym unikalnych i lepszych  właściwości. Natomiast zaproponowana przeze mnie proteza 

daje możliwość wprowadzenia nowego rozwiązania w implantologii i mam wielką nadzieję, że dzięki 

relatywnie niskiemu kosztowi jego produkcji będzie on w przyszłości dostępny dla szerokiego grona 

potrzebujących pacjentów. Opracowany przeze mnie implant wnosi do współczesnych rozwiązań 

otolaryngologicznych nowe funkcje: bakteriobójczość i lekkość konstrukcji. Obie funkcje są niezwykle 

pożądane i nie były zastosowane w żadnym dostępnym na rynku rozwiązaniu. Otoimplant oprócz 

poprawy słuchu ma zapewnić pacjentom krótszy okres rekonwalescencji i ograniczyć ryzyko związane 

z infekcjami. 

Wyniki badań dotyczące projektu Lider zostały zaprezentowane na 6 konferencjach krajowych 

i 13 konferencjach międzynarodowych (załącznik 3), a powstałe na ich podstawie publikacje - 8 z bazy 

JCR ze współczynnikiem IF (H3, H5, H6, H9-H13) i pozostałe (H1-H2, H4, H7 i H8) są przedmiotem oceny 

dorobku habilitantki. Dodatkowo wyniki badań zostały docenione przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju i projekt mój został opisany w Raporcie rocznym NCBiR za 2017 jako najlepszy projekt 

młodego naukowca. W radiu i telewizji ukazały się audycje i programy promujące Otoimplant 

(załącznik 4). Powstał film „Otoimplant will I hear again?”, który zdobył pierwszą nagrodę na wystawie 

„Nauka to wolność” organizowanej przez MNiSzW i ambasadę Rzeczpospolitej Polski w Tokio. Niniejszy 

film pokazuje jak opracowany implant pomógł przywrócić słuch operowanej pacjentce. Nagrodą  

w konkursie było zaproszenie na międzynarodowe targi Agora Science odbywające się w listopadzie 
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2018 roku w Tokio i prezentacja implantu na Uniwersytecie medycznym Toho w Tokio oraz w firmie 

Olympus i przed Japońskim Stowarzyszeniem Osób Niedosłyszących.  

 

b. Działalność naukowo-badawcza i ekspercka 
  

W latach 2012-2018 wykonywałam liczne ekspertyzy na rzecz firm, przedsiębiorstw  

i jednostek naukowo – badawczych, dotyczące głównie badań mikrostrukturalnych i analizy chemicznej 

materiałów ceramicznych, polimerowych, kompozytowych i metalicznych oraz biodegradacji 

implantów tytanowych i stopów tytanu. 

Zleceniodawcami tych badań byli: ABB Group, Synthos S.A. Nascon, Lamel, Nantes, Ropczyce- Zakłady 

Magnezytowe SA, Bulten SA Bielsko-Biała, Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie, Politechnika 

Krakowska, Instytut Materiałów Budowalnych, ATH w Bielsko-Białej, Medgal w Białymstoku, Cersanit, 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Jagiellońskie 

Centrum Innowacji Sp. z o.o., (załącznik 3). 

 W latach 2013-2015 w ramach działalności naukowo-badawczej miałam okazję 

współpracować z zespołem dr hab. n. med. Barbary Małeckiej, dr n. med. Andrzeja Ząbka i dr n. med. 

Krzysztofa Boczara z Kliniki Elektrokardiologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie w ramach badań 

statutowych Szpitala Jana Pawła II. Współpraca polegała na ocenie stopnia zużycia i określeniu 

przyczyny powstawania przetarć na elektrodach elektrokawitarnych do rozruszników serca. Badaniom 

zostały poddane 140 uszkodzonych elektrod o rozmiarze około 50cm każda po reimplantacji od 

pacjentów. Przy pomocy mikroskopu optycznego i mikroskopu skaningowego wykonałam obserwację 

i analizę chemiczną wszystkich elektrod na uszkodzonych odcinkach. Wyniki badań pozwoliły 

opracować kompleksowe zestawienie w formie zdjęć i analiz chemicznych oraz dokonać ogólnej 

charakterystyki rodzajów przetarć i miejsc, w których najczęściej dochodzi do uszkodzenia. 

Uzyskane wyniki badań prezentowane były między innymi na międzynarodowej konferencji ESB2015 

(27th European conference on Biomaterials) w formie posteru i abstraktu zamieszczonego  

w materiałach konferencyjnych. 

 
Magdalena ZIĄBKA, Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Krzysztof Boczar. Scanning electron microscopy 
assessment of the silicon endocardial extracted leads. W: ESB 2015 Scientific Publishing House 
„Akapit”, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63663-63-6, S. 448. Brak punktacji MNiSzW. 
 

W latach 2014-2017 współpracowałam z dr Natalią Krupą oraz ks. dr hab. Dariuszem Taborem, 

prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II realizując jako wykonawca badań grant 

(NPRH3/H11/82/2014) przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014–2019 pt.: 

”Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Wykonanie interdyscyplinarnej bazy danych 
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dokumentującej jedwabne tkaniny z zasobów kościelnych Krakowa z czasów od XV do k. XVII w.,  

w oparciu o inwentaryzację i digitalizację danych”. 

W ramach przeprowadzonych prac miałam okazję analizować przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego i spektrometru dyspersji energii wątki ozdobne oplatające nici jedwabne z ornatów 

kościelnych. Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań możliwe było potwierdzenie 

pochodzenia i datowania poszczególnych obiektów. Wyniki badań zostały zaprezentowane na 

ogólnopolskiej konferencji pt.” Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych ze zbiorów 

krakowskich kościołów i klasztorów” w roku 2016 w Krakowie oraz w formie 2 rozdziałów  

w monografii. 

 
Natalia Krupa, Magdalena ZIĄBKA. Metalowe wątki ozdobne w dekoracji tekstyliów – wykorzystanie 
metodyki badawczej w odniesieniu do kontekstu historycznego — [Metallic ornamental motifs in 
textiles decoration – use of research methodology in relation to the historical context with 
regard]  Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej i dziś. — Kraków : Pracownia 
Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu & Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej, 2017, t. 9. S. 253–286. punktacja MNiSW, 2017: 2.5 
 
Magdalena ZIĄBKA. Wyniki analiz nitek metalowych haftu – SEM EDS — [Results of analysis of metallic 
threads in embroidery – SEM EDS]  W: Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej 
i dziś. — Kraków : Pracownia Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu & Archiwum i Biblioteka 
Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 2017, t. 9, S. 147–151. Brak punktacji MNiSW. 
 
 Od roku 2013 współpracuję z dr hab. inż. Izabellą Rajzer, prof. ATH w Bielsko-Białej. Nasza 

współpraca dotyczy przede wszystkim obserwacji mikrostruktury i analizy chemicznej nowych 

biomateriałów wytworzonych najpierw w ramach dwóch projektów Juventus Plus II (nr IP2011044671 

2012-2014, pt.: „Modyfikacja metody wytwarzania nanowłóknistych, resorbowalnych, 

kompozytowych podłoży tkankowych oraz ocena ich własności biologicznych in vitro”) i Juventus 

Plus III (nr IP2012033372, 2013-2015, pt.: „Drukowanie polimerami przewodzącymi na 

wielofunkcyjnych nanowłóknistych podłożach dla regeneracji tkanki kostnej”), a następnie  

w ramach projektu Sonata Bis 5, pt.: „Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek 

nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia”. 

W ramach projektu Sonata Bis 5 realizowanego w latach 2015-2019, którego kierownikiem jest 

profesor Rajzer zostały wytworzone warstwowe, przestrzenne podłoża do rekonstrukcji ubytków 

tkanek chrzęstnych nosa. W tym celu zastosowano dwie różne metody produkcji materiałów (3D 

printing - metodę druku przestrzennego FDM oraz metodę elektroprzędzenia). Otrzymane hybrydowe 

podłoża mają z jednej strony zapewniać mechaniczną stabilność porowatej konstrukcji,  

a z drugiej dzięki nanowłóknistej strukturze i modyfikacji lekami stymulować chondrocyty do wzrostu 

i tworzenia tkanki. Moim zadaniem była przede wszystkim ocena mikrostruktury różnego rodzaju 

podłoży, ich analiza chemiczna przed i po procesie inkubacji w płynie SBF, w różnych interwałach 
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czasowych. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu profesor Rajzer zaprosiła mnie do współpracy 

jako promotora pomocniczego pracy doktorskiej Anny Kurowskiej pt.: „Warstwowe biomateriały do 

leczenia ubytków tkanki kostnej i chrzęstnej otrzymywane metodą druku 3D i elektroprzędzenia”. 

Wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu Sonata Bis 5 zostały zaprezentowane  

w formie plakatów na czterech międzynarodowych konferencjach pt.” VI Międzynarodowej 

Konferencji Studentów oraz Doktorantów” w dniu 02 grudnia 2016 roku w Bielsko-Białej, pt.: „China-

Europe symposium on Biomaterials in regenerative medicine CESEB 2017” w dniach 21–24 maja 2017 

w Porto, pt.: „26 Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine” w dniach 13-15 

październik 2017 w Rytrze i konferencji pt.: „4th International Conference on Biomedical Polymers & 

Polymeric Biomaterials”, w dniach 15-18 lipca 2018 w Krakowie, oraz w formie materiałów 

konferencyjnych i publikacji w czasopismach z bazy JCR i listy B czasopism MNiSzW. 

 
Marcin Jeżowski, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer. Effect of gelatin concentration on microstructure 
of electrospun nonwovens. "Inżynier XXI wieku" : VI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz 
Doktorantów. monografia / red. Jacek Rysiński ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 
— Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016, S. 623–630. 
punktacja MNiSW, 2016: 4.0 
 
M. Jeżowski, M. Dziadek, K. Cholewa, M. Ziąbka, I. Rajzer. Bioactive BG/PCL scaffolds for tissue 
engineering : poster. W: CESB2017 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} China-Europe 
symposium on Biomaterials in regenerative medicine. 2017, s. 167–168. Brak punktacji MNiSzW. 
 
Samuel Jatteau, Anna Kurowska, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer. A tubular 
polycaprolactone/hyaluronic acid scaffolds for nasal cartilage tissue engineering. Engineering of 
Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów. 2017 : vol. 20, no. 141, s. 8-12. punktacja MNiSW, 2017: 7.0 
 
Adam Jabłoński, Jerzy Kopeć, Samuel Jatteau, Mateusz Śliwka, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer. 
Modelling, fabrication and characterization of 3D PLLA scaffolds plotted with commercial printer. 
Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów. 2017 : vol. 20, no. 143, s. 84. Brak punktacji 
MNiSzW. 
 
Adam Jabłoński, Jerzy Kopeć, Samuel Jatteau, Magdalena Ziąbka, Izabella Rajzer. 3D printed poly l-
lactic acid (PLLA) scaffolds for nasal cartilage engineering. Engineering of Biomaterials = Inżynieria 
Biomateriałów. 2018 : vol. 21, no. 144, s. 15-19. punktacja MNiSW, 2017: 7.0 
 
Anna Kurowska, Arkadiusz Matuszek, Dawid Holisz, Adam Jabłoński, Magdalena Ziąbka, Ryszard 
Kwiatkowski, Izabella Rajzer. Innovative PCL/ graphene filament for 3D printing of cartilage scaffolds 
using fused deposition modelling. Kraków: Scientific Publishing House "Akapit", 2018, s 216. Brak 
punktacji MNiSzW. 
 
Izabella Rajzer, Anna Kurowska, Adam Jabłoński, Samuel Jatteau, Mateusz Śliwka, Magdalena Ziąbka, 
Elżbieta Menaszek. Layered gelatin/PLLA scaffolds fabricated by electrospinning and 3D printing- for 
nasal cartilages and subchondral bone reconstruction. Materials and Design. 2018, 155, 5, s. 297-306. 
punktacja MNiSW, 2017: 35.0 IF 2018: 4.525 
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W roku 2016 rozpoczęłam współpracę z zespołem dr hab. inż. Aleksandry Królickiej profesor 

Uniwersytetu Gdańskiego w ramach badań nad nanocząstkami srebra wytwarzanymi metodą zielonej 

syntezy oraz nanocząstkami platyny i miedzi. W ramach nawiązanej współpracy przeprowadziłam 

analizę przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, określając rozmiar i rozmieszczenie 

nanocząstek w zawiesinach wodnych. Prowadziłam również obserwację bakterii Gram-dodatnich  

i Gram-ujemnych wyhodowanych na włókninach otrzymanych techniką elektroprzędzenia. 

Nasza współpraca zaowocowała wspólnymi publikacjami oraz wystąpieniami na międzynarodowych 

konferencjach (wymienione poniżej). Dodatkowo podczas prowadzonych badań i na podstawie 

uzyskanych wyników in vitro zaimplementowałam zaprojektowane i wykonane w Gdańsku 

nanocząstki srebra do swojego Otoimplantu. Wyniki badań dotyczące tego zagadnienia były 

prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz są przedmiotem pracy 

habilitacyjnej autorki. 

 
Rafał Banasiuk, Joanna E. Frackowiak, Marta Krychowiak, Marta Matuszewska, Anna Kawiak, 
Magdalena ZIĄBKA, Zofia Lendzion-Bielun, Magdalena Narajczyk, Aleksandra Królicka. Synthesis of 
antimicrobial silver nanoparticles through a photomediated reaction in an aqueous environment. 
International Journal of Nanomedicine. 2016 vol. 11, s. 315–324. punktacja MNiSW, 2016: 35.0 IF 
2016: 4.3 
 
Rafal Banasiuk, Marta Krychowiak, Daria Swigon, Wojciech Tomaszewicza, Angelika Michalak, 
Agnieszka Chylewska,  Magdalena Ziabka, Marcin Lapinski Barbara Koscielska, Magdalena Narajczyk, 
Aleksandra Krolicka. Carnivorous plants used for green synthesis of silver nanoparticles with broad-
spectrum antimicrobial activity Arabian Journal of Chemistry Available online 2 December 2017 open 
access. punktacja MNiSW, 2017: 35.0 IF 2017: 2,969 
 
Aleksandra Królicka, Marta Krychowiak, Angelika Michalak, Daria Świgon, Weronika Gidzińska, Rafał 
Banasiuk, Agnieszka Chylewska, Magdalena ZIĄBKA, Magdalena Narajczyk. Plants and nanoparticles 
of metals – perspectives and challenges. BioTechnologia, 2018 vol. 99 iss. 3, s. 227. — XV Overall Polish 
in vitro culture and plant biotechnology conference biotechnological utilization of in vitro culture 
variability : September 17–20, 2018, Rogów. — tekst. Brak punktacji MNiSzW. 
 
Aleksandra Królicka, Rafał Banasiuk, Daria Świgoń, Wojciech Tomaszewicz, Angelika Michalak, Marta 
Krychowiak, Magdalena ZIĄBKA, Magdalena Narajczyk Rośliny - ekologiczna synteza nanocząsteczek 
srebra o aktywności biologicznej : [abstrakt] — [Employing plants in ecological synthesis of biologically 
active silver nanoparticles : abstract].W: Farmacja w Polsce [Dokument elektroniczny], [2017], S. 85. 
Brak punktacji MNiSzW. 
 
Wojciech Tomaszewicz, Rafał Banasiuk, Marta Krychowiak, Magdalena ZIĄBKA, Magdalena Narajczyk, 
Aleksandra Królicka. Zielona synteza nanocząstek srebra z użyciem \emph{Drosera indica} — [Green 
synthesis of silver nanoparticles with \emph{Drosera indica}] W: VIII Krajowa konferencja 
nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów, 2017, S. 142. Brak punktacji 
MNiSzW. 
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 Podsumowanie mojej działalności naukowo – badawczej, zestawiłam w tabeli 1. Dorobek 

naukowy opublikowany przeze mnie obejmuje 168 publikacji, w tym 86 artykułów (40 znajduje się  

w bazie Web of Science), 5 rozdziałów w książkach, 71 referatów i 6 pozycji innych (w tym 2 patenty  

i 4 zgłoszenia patentowe), indeks Hirscha h=9. Publikacje te były cytowane 153 razy, a ich całkowity 

impact factor wynosi 96,306. Jestem autorką 2 patentów, 4 zgłoszeń patentowych i 1 prawa 

wyłącznego do znaku towarowego ”Otoimplant” (z dn.10.01.2018). Wyniki prowadzonych badań 

zostały zaprezentowane 71 razy na 60 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym  

i międzynarodowym w formie wystąpień ustnych lub posterów. Łączna ilość punktów MNiSzW za 

publikacje wynosi 1425. Za działalność naukowo-badawczą zostałam uhonorowana zespołowymi 

nagrodami I, II i III stopnia Rektora AGH w latach: 2010-2017, zespołową nagrodą I stopnia Rektora 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2010 oraz indywidualną nagrodą Rektora 

AGH dla pracowników naukowo-technicznych w roku 2018. Ponadto w roku 2017 zostałam laureatką 

plebiscytu Doktorzy Sukcesu organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów  

i Doktorów PolDoc.  

W roku 2013 otrzymałam 3 letnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych 

wybitnych naukowców. W roku 2012 Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wkład  

w rozwój technologiczny innowacyjnych, wielofunkcyjnych implantów laryngologicznych wykonanych  

z kompozytów polimerowych oraz Dyplom Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej za opracowanie 

implantów laryngologicznych. W roku 2008 byłam stypendystką w ramach projektu 'InnoGrant’ - 

program wspierania innowacyjnej działalności doktorantów. 

W trakcie 8 lat pracy byłam recenzentem 7 publikacji (załącznik 3), zrecenzowałam też (5) projektów 

dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i (3) prace inżynierskie oraz (1) magisterską. Brałam udział  

w 22 projektach naukowych i naukowo-badawczych. Kierowałam dwoma projektami finansowanymi 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Lider i Patent Plus) oraz byłam głównym wykonawcą 

grantu promotorskiego z MNiSzW. Zestawienie szczegółowe dotyczące mojego udziału w pracach 

projektowych zamieszczone zostało w załączniku 3.  

Zarówno podczas studiów doktoranckich jak i po uzyskaniu stopnia doktora odbyłam liczne staże  

i szkolenia w kraju i za granicą.  Obszar szkoleń dotyczył projektowania, otrzymywania i badania 

właściwości użytkowych implantów (2004, LFC Medical Implants w Zielonej Górze), w tym 

metalicznych implantów dokregosłupowych, implantów kompozytowych i tytanowych (2008, Aristotle 

University of The Ssaloniki w Grecji), implantów polimerowych, metod wytwarzania i badania (2008-

2009, Hokkaido University; w Japonii, 2011, Wydział Farmacji Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

2018, Olympus Company w Japonii). W roku 2017 ukończyłam roczne studia podyplomowe z zakresu 

badań Klinicznych -metodologii, organizacji i zarządzania oraz odbyłam kurs dobrej praktyki klinicznej 

w zakresie międzynarodowych wytycznych względem prowadzenia badań klinicznych  
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i eksperymentów medycznych. Dodatkowo w obszarze metod badawczych jakimi są elektronowa 

mikroskopia skaningowa i spektroskopia dyspersji energii promieniowania X odbyłam liczne szkolenia 

krajowe (w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Zabrzu) i zagraniczne (firma FEI dwukrotnie i EDAX  

w Holandii) oraz staż krajowy (EIT+ we Wrocławiu) i  międzynarodową szkołę mikroskopii skaningowej 

(w Krakowie). Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 3. 

 

Tabela 1. Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego. 
 Przed 

uzyskaniem 
stopnia 
doktora 

Po 
uzyskaniu 

stopnia 
doktora 

Razem 

Publikacje w czasopismach z listy JCR  5 35 40 
Publikacje w czasopismach spoza listy JCR i 
pełnotekstowych recenzowanych materiałach 
konferencyjnych 

20 26 46 

Łączna liczba publikacji  25 61 86 
Rozdziały w monografiach  1 4 5 
Prezentacje wyników badań na konferencjach naukowych  18 53 71 
Przyznane patenty  0 2 2 
Zgłoszenia patentowe  0 4 4 
Znaki towarowe 0 1 1 
Zrecenzowane publikacje w czasopismach z listy JCR 0 7 7 
Zrecenzowane projekty naukowo-badawcze 0 5 5 
Cytowania (Web of Science/Scopus) 
Cytowania bez autocytowań (Web of Science/Scopus) 

  174/199 
153/138 

Indeks Hirscha (Web of Science/Scopus)   9/9 
Całkowita suma punktów MNiSW (zgodna z rokiem 
wydania)  

97 1328 1425 

Całkowity impact factor (zgodnie z rokiem wydania) 9,628 86,678 96,306 
*stan na dzień 10.03.2019 

c. Działalność dydaktyczna i organizacyjna 
 
Pracę dydaktyczną rozpoczęłam w Katedrze Biomateriałów już na studiach doktoranckich prowadząc 

zajęcia z przedmiotów: 

 „Materiałoznawstwo”- laboratoria dla studentów 2 roku Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii 

Biomedycznej (MSIB). Rok: 2008, 2009, 2010.  

Biomateriały – Materiały dla Medycyny - laboratoria dla studentów studiów dziennych  

i podyplomowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.  

Sztuczne Narządy - laboratoria dla studentów 3 roku Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii 

Biomedycznej (MSIB). Rok: 2009, 2010. 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych - laboratoria dla studentów studiów dziennych i podyplomowych 

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok: 2009.  
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Metody badawcze z użyciem Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy w języku polskim 

i angielskim dla studentów studiów dziennych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Rok: 2011-

2018. 

W roku 2018 prowadziłam także zajęcia dla Technikum Chemicznego w Krakowie dla klas III z metod 

badawczych z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej i mikroanalizy. 

Już w czasie studiów doktoranckich byłam opiekunem dwóch prac magisterskich, wykonując  

i prowadząc badania razem z magistrantkami prof. dr hab. inż. Jana Chłopka. Byłam promotorem 5 

prac dyplomowych, w tym 4 inżynierskich i jednej magisterskiej, zarówno na Wydziale Inżynierii 

Materiałowej i Ceramiki (2 prace inżynierskie), jak i na Wydziale Automatyki, Elektroniki, Informatyki  

i Inżynierii Biomedycznej (2 prace inżynierskie i 1 magisterska). 

Byłam także recenzentem 3 prac inżynierskich i jednej magisterskiej na Wydziale Automatyki, 

Elektroniki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (załącznik 3). Aktualnie jestem promotorem 

pomocniczym w 2 pracach doktorskich. 

 
Prace doktorskie- promotor pomocniczy: 

 p. mgr inż. Kamil Szmuc, data otwarcia przewodu 30.11.2018, praca pt.: „Kompozyty 

nanoczęstek srebra o wysokim stopniu dyspersji w matrycy kwaśnego fosforanu wapnia. 

Synteza, charakterystyka i zastosowania". Uniwersytet Rzeszowski, promotor: prof. dr hab. inż. 

Józef Cebulski. 

 p. mgr inż. Anna Kurowska, data otwarcia przewodu 22.03.2019, praca pt.: „Warstwowe 

biomateriały do leczenia ubytków tkanki kostnej i chrzęstnej otrzymywane metodą druku 3D  

i elektroprzędzenia”. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, promotor:  

dr hab. inż. prof. ATH Izabela Rajzer. 

 
Współpracuję z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi i ośrodkami medycznymi. W ramach tej 

współpracy przeprowadziłam szereg zadań badawczych. Wyniki badań zrealizowanych przez mnie 

projektów były prezentowane na wielu konferencjach naukowych i są także przedmiotem 

współautorskich publikacji (załącznik 3). Wśród jednostek, w których prowadziłam badania nad 

biomateriałami, w tym implantami dominują Uniwersytety Medyczne i Szpitale Specjalistyczne (6 

jednostek opisanych szczegółowo w załączniku 4). W zakresie badań in vivo z udziałem zwierząt 

laboratoryjnych współpracuję z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ w Krakowie.  

W zakresie badań in vitro nad biomateriałami współpracuję z 3 jednostkami badawczymi: Zakładem 

Mikrobiologii Farmaceutycznej Collegium Medicum UJ, Wydziałem Chemii Collegium Medicum UJ oraz 

Zakładem Mikrobiologii i Immunologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzyuczelnianym 

Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
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Medycznego). Natomiast w zakresie prac nad nowymi materiałami współpracuję z Wydziałem Chemii 

Politechniki Łódzkiej i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsko Białej. 

W 2010 roku brałam udział w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Międzywydziałowej Szkoły 

Inżynierii Biomedycznej. Byłam także członkiem komisji egzaminacyjnej w trakcie części ustnej 

egzaminu na studia doktoranckie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz członkiem  Rady 

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Aktualnie jestem Elektorem Uczelnianego Kolegium 

Elektorów na kadencję 2016-2020 oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie 

nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. 

W roku 2008 brałam udział w organizacji międzynarodowej konferencji Central European Congress of 

Life Science EUROBIOTECH, Kraków 2008 oraz w organizacji międzynarodowej konferencji 

International Conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection, CESEP, Kraków 

2007, a także organizacji międzynarodowych konferencji  Biomateriały w Medycynie i Weterynarii 

(XVI w roku 2006, XVII w roku 2007, XVIII w roku 2008, XIX w roku 2009, XX w roku 2010 i XXII w roku 

2012) oraz X i XI Konferencji i Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane w roku 2015  

i 2017. 

 

 

 


