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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego 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 (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  
 

a) Cykl 4 prac pod wspólnym tytułem:  
 

"Nanokompozyty porowate tytan-45S5 Bioszkło do zastosowań w 
stomatologii”       
 

(ang.: Titanium-45S5 Bioglass porous nanocomposites for dental applications) 
 

b) Trzy spośród wymienionych prac zostały opublikowane w czasopismach 
zagranicznych znajdujących się w bazie JCR, jedna w monografii zagranicznej.  
 
Sumaryczny IF cyklu prac wynosi: 6,029 (MNiSW = 95).  
 

Tytuły publikacji 
1/ 
Karolina Jurczyk, Andrzej Miklaszewski, Katarzyna Niespodziana, Marcelina 
Kubicka, Mieczysława U. Jurczyk, Mieczysław Jurczyk 
Synthesis and properties of Ag-doped titanium-10 wt% 45S5 Bioglass 
nanostructured scaffolds  
Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 2015: Vol. 28, nr 4, s. 467-476  
                                                                                     IF: 0.727, Pkt. MNiSW: 20 
Praca oryginalna  
                                                        
2/ 
Karolina Jurczyk, Grzegorz Adamek, Marcelina M. Kubicka, Jarosław 
Jakubowicz, Mieczysław Jurczyk; Nanostructured titanium-10 wt% 45S5 
Bioglass-Ag composite foams for medical applications  
Materials 2015: Vol. 8, nr 4, s. 1398-1412  
                                                                                     IF: 2.651, Pkt. MNiSW: 35 
Praca oryginalna                                                           
 

3/ 
Karolina Jurczyk, Andrzej Miklaszewski, Mieczysława U. Jurczyk, Mieczysław 
Jurczyk,  

Development of  type Ti23Mo-45S5 Bioglass nanocomposites for dental 
applications 
Materials 2015 : Vol. 8, nr 12, s. 8032-8046 
 

Praca oryginalna                   IF: 2.651,  Pkt. MNiSW: 35 
  
4/ 
Karolina Jurczyk,  Mieczysław Jurczyk,  
Applications of nanomaterials in dentistry (chapter 37)  
in Handbook of Clinical Nanomedicine: Nanoparticles, Imaging, Therapy, and 
Clinical Applications, Edited by Raj Bawa, Gerald F. Audette, and Israel 
Rubinstein, Copyright © 2015 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., ISBN 978-981-
4669-20-7                                                                                                
                                                                                                       Pkt. MNiSW:  5 
Praca poglądowa                                                           



Załącznik 2 

3 

 

                                                                
Oświadczenia współautorów o indywidualnym udziale w poszczególnych 
publikacjach określono w Załączniku nr 5.    
 
 
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania  
 
 
"Nanokompozyty porowate tytan-45S5 Bioszkło do zastosowań w 
stomatologii”       
 
 
Wprowadzenie 
 

W ostatnich dziesięcioleciach w celu rehabilitacji pacjentów z częściowym lub 

całkowitym brakiem uzębienia na bazie metali opracowano wiele biomateriałów 

charakteryzujących się znaczną poprawą właściwości w stosunku do 

tradycyjnych materiałów. Implanty stały się standardem w leczeniu braków 

uzębienia. W ciągu ostatnich 30 lat tytan i jego stopy stały się preferowanymi 

materiałami w produkcji implantów [1–4]. 

 

Biologiczne właściwości komórki oraz biomechaniczne biomateriału odgrywają 

kluczową rolę we wstępnej stabilizacji implantów w kości. Mechaniczne 

właściwości implantów powinny być dostosowane do mechanicznych 

właściwości otaczających je tkanek, gdyż różnice między tymi właściwościami 

mogą powodować kumulację naprężeń wokół implantu i w konsekwencji 

zahamować wrastanie tkanek lub być przyczyną obluzowania implantu [5-8]. 

Sposobem na zmniejszenie różnicy między właściwościami tkanek i implantu są 

struktury porowate [9, 10], a w takiej postaci mogą być wytwarzane tytan i jego 

stopy [5-18]. 

 

Badania w ramach inżynierii materiałowej doprowadziły do syntezy struktur 

porowatych i szkieletowych, które odzwierciedlają budowę i mechaniczne 

właściwości kości. Otwarta struktura porowata umożliwia bioaktywny rozwój 

tkanki kostnej i sieci naczyń krwionośnych, powodując tym samym lepsze 

osadzenie implantu w kości pacjenta [19].  

 

Porowaty implant tytanowy ma odpowiednie właściwości mechaniczne, 

a struktura porów typu 3D pozwala na wrastanie tkanki kostnej i naturalne 

wiązanie implantu w kości. Wrastanie tkanki kostnej w otwarte, połączone ze 

sobą pory implantu zależy od porowatości struktury implantu (rodzaju, wielkości 

i rozkładu porów, wartości porowatości otwartej), upływu czasu po implantacji, 

biozgodności implantu, modułu Younga implantu, mikroruchów pomiędzy 

implantem i kością, itp. [20–24]. 

 



Załącznik 2 

4 

 

Struktury porowate metali i stopów można otrzymywać różnymi metodami [15, 

16, 23, 25–31]. Z uwagi na stabilność i nośność implantu porowaty tytan 

powinien się charakteryzować [23]: (i) dużą porowatością i odpowiednią 

strukturą połączonych ze sobą porów, umożliwiającą rozprzestrzenianie się 

nowej tkanki kostnej i przepływ płynów ustrojowych; (ii) rozmiarem porów około 

150–500 m; (iii) odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, 

porównywalnymi z właściwościami sąsiadującej tkanki kostnej, by ryzyko zaniku 

tkanki kostnej było jak najmniejsze.  

 

Obecnie badania są skoncentrowane na poprawie właściwości mechanicznych i 

biozgodności biomateriałów metalicznych przez modyfikację składu 

chemicznego, mikrostruktury i właściwości powierzchni [15, 31–38]. Wiele 

uwagi poświęca się zagadnieniom zwiększenia wytrzymałości różnych 

gatunków handlowych tytanowych implantów stomatologicznych i jednocześnie 

wyeliminowaniu zjawiska metalozy – lokalnego oddziaływania jonów metali lub 

produktów korozji implantu na tkanki [32, 39]. 

 

Poprawę właściwości fizykochemicznych i mechanicznych materiałów opartych 

na tytanie można osiągnąć metodami top-down, znanymi jako procesy silnych 

odkształceń plastycznych (ang. severe plastic deformation – SPD), oraz 

technikami mechanicznej syntezy (ang. mechanical alloying – MA) [36, 37, 40–

42]. Dotychczasowe badania wykazały, że tytan o budowie nanostrukturalnej 

odznacza się nie tylko lepszymi właściwościami mechanicznymi, ale także 

biozgodnością [4, 35, 38]. Biomateriały mające budowę nanostrukturalną 

wykazują lepsze właściwości mechaniczne, biologiczne i chemiczne niż ich 

konwencjonalne, tj. mikrokrystaliczne, odpowiedniki [42]. W ostatnich kilku 

latach bardzo wzrosło zastosowanie nanomateriałów w medycynie. 

 

Alternatywną metodą wykorzystywaną do zmiany właściwości mechanicznych, 

chemicznych i biologicznych tytanu i jego stopów jest synteza kompozytów. 

Kompozyty odznaczają się korzystnymi właściwościami mechanicznymi tytanu 

oraz biozgodnością i bioaktywnością bioceramiki [17, 18, 31, 37, 41, 43–46]. W 

medycynie wykorzystywana jest bioceramika typu hydroksyapatyt (HA, 

Ca10(PO4)6(OH)2), krzemionka (SiO2) lub  bioszkło 45S5 [47]. Ceramiczna 

powłoka na tytanie poprawia bioaktywność wyrobów, ale często na skutek 

słabej adhezji warstwy wierzchniej bioceramiki i tytanowego podłoża dochodzi 

do jej zniszczenia i konieczny jest ponowny zabieg chirurgiczny. Mimo to 

nanokompozyty typu tytan–bioceramika są obiecującym, alternatywnym 

rozwiązaniem w stosunku do konwencjonalnych, obecnie stosowanych 

biomateriałów. Proces mechanicznej syntezy pozwala zaprojektować 

nanokompozyty, które mają lepsze właściwości niż materiały mikrokrystaliczne.  
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Mechaniczna synteza jest nową metodą otrzymywania stopów, polegającą na 

mieleniu proszków w wysokoenergetycznych młynach. Podczas mielenia 

wyjściowych składników stopu (dużej czystości proszków) powstają silnie 

przesycone roztwory stałe, z których po wyżarzaniu wydzielają się nowe fazy. 

Mechaniczna synteza została opracowana w 1970 roku [41]. W jej wyniku 

następuje rozdrobnienie mikrostruktury i powstaje dużo defektów. Przebiega 

ona w stanie stałym, a podstawową reakcją jest mechanicznie indukowana 

reakcja między proszkowymi składnikami stopu. Na skutek tego podczas 

mielenia może się zmienić skład chemiczny i mikrostruktura materiału. 

Właściwości wytrzymałościowe i fizykochemiczne produktu mechanicznej 

syntezy zależą od parametrów i warunków procesu: rodzaju młynka (stopień 

wypełnienia pojemnika, wielkość i materiał mielników, stosunek masy mielników 

do masy proszku), temperatury i atmosfery mielenia.    

 

Porowate implanty tytanowe wytwarza się metodą metalurgii proszków 

połączoną z techniką wypełniania przestrzeni. Znaną techniką otrzymywania 

struktur szkieletowych jest spiekanie w obecności substancji porotwórczych, 

takich jak wodorowęglan amonu (NH4HCO3), saletra amonowa, magnez, 

chlorek sodu, fluorek sodu i wodorek tytanu [23, 26]. W badaniach własnych 

jako substancję porotwórczą do syntezy struktur porowatych zastosowałam 

wodorowęglan amonu, a w przypadku pianek na  bazie Ti kryształy sacharozy 

(C12H22O11) [13]. Inne techniki wykorzystywane do przygotowywania pianki 

metalowej to m.in. replika polimeru [24], kontrolowana ekspansja uwięzionego 

gazu (Ar) [26], zamrażanie odlewania i sublimacja rozpuszczalnika [27], 

obróbka laserowa [28] i metody szybkiego prototypowania [29, 30]. W pierwszej 

fazie procesu mieszanina nanoproszków na bazie Ti oraz proszku wypełniacza 

porów jest umieszczana w matrycy celem nadania kształtu. W drugiej fazie 

wypełniacz jest usuwany za pomocą termolizy. Spiekanie w argonie jest 

ostatnią, trzecią fazą procesu.  

 

Struktury porowate na bazie tytanu wytwarza się także metodami obróbki 

elektrochemicznej [16]. Wykazałam, że jedną z efektywniejszych metod 

wytwarzania powierzchni porowatej jest utlenianie anodowe. Efektem tego 

procesu jest tlenkowa porowata warstwa wierzchnia, która sprzyja wzrostowi 

komórek kostnych.    

 

Porowate struktury na bazie biomateriałów okazały się przydatne do 

zastosowań medycznych, ale liczba dostępnych biomateriałów jest nadal 

ograniczona. Biomateriały o budowie nanostrukturalnej mają duży potencjał, 

jeśli chodzi o zastosowania w stomatologii [48]. Dodatkowo, mechaniczna 

synteza nanokompozytów typu tytan–bioceramika z udziałem nanocząsteczek 

takich materiałów, jak srebro i tlenki metali (TiO2, SiO2) umożliwia otrzymywanie 

nanomateriałów o właściwościach bakteriobójczych. Przykładowo, nanosrebro 

dzięki większej powierzchni czynnej może połączyć się z błonami komórkowymi 
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bakterii i zablokować wytwarzanie przez nie enzymów niezbędnych do 

rozmnażania i wzrostu.  

 

Celem aktualnych badań w tematyce nowych biomateriałów na bazie tytanu 

jest: (i) unikanie potencjalnie toksycznych pierwiastków, takich jak wanad, 

celem  dalszej poprawy biozgodności; (ii) synteza stopów tytanu z wysoką 

wytrzymałością zmęczeniową. Stopy tytanu typu  spełniają te wymagania [2, 

3]. 

 

Celem cyklu 4 prac, stanowiących własne osiągnięcie naukowe, było 

opracowanie technologii syntezy biokompozytów porowatych o budowie 

nanostrukturalnej na bazie tytanu z udziałem 45S5 Bioszkła, przeznaczonych 

na implanty stomatologiczne nowej generacji, oraz ich charakterystyka. 

Bioszkło 45S5 (zawierające tlenki SiO2, CaO, Na2O i P2O5) charakteryzuje się 

doskonałą biozgodnością, a także zdolnością do trwałego wiązania z tkanką 

kostną. W kontakcie z płynami ustrojowymi na powierzchni biomateriału 

powstaje warstwa hydroksyapatytu węglanowego (hydroxycarbonated apatie – 

HCA), która jest identyczna ze składem chemicznym mineralnej kości [47]. 

Przyłączenie do tej warstwy cząsteczek kolagenu pozwala na trwałe chemiczne 

i biologiczne połączenie biomateriału z tkanką.  

 

 

 

Badania własne – prezentacja osiągnięć  

 

 

Publikacja nr 1  

Synthesis and properties of Ag-doped titanium-10 wt% 45S5 Bioglass 

nanostructured scaffolds 

Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.) 2015, vol. 28, no. 4, s. 467–476 

 

Celem opublikowanych badań było opracowanie metody otrzymywania 

porowatych biomateriałów o budowie nanostrukturalnej i właściwościach 

antybakteryjnych typu tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło–1,5 wag. % Ag. Badałam 

mikrostrukturę, twardość i odporność korozyjną struktur o otwartej porowatości. 

Mikrotwardość Vickersa badanego nanomateriału wynosiła 480 HV0,3. 

 

W pracy wykazałam, że właściwości powierzchni otrzymanych implantów 

o budowie nanostrukturalnej mają wpływ na osteointegrację. Z 

dotychczasowych badań wynika, że chropowatość powierzchni różnych 

implantów ma wpływ na procesy osteointegracji. Wartości średniej 

chropowatości Ra i maksymalnej wysokości profilu Rt mikrokrystalicznego Ti 

o gładkiej powierzchni są małe. Zsyntetyzowany nanokompozyt ma wartości Ra 
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i Rt odpowiednio 0,92 m i 9,05 m. Średnie wartości Ra i Rt struktury 

szkieletowej o porowatości 67% mieściły się w zakresie 73–422 m. Pory 

wielkości 200–500 m są optymalne pod względem trwałego wiązania z tkanką 

kostną. Rezultaty niezależnych badań potwierdzają, że także małe mikropory 

wspierają proces wzrostu komórek.  

 

Badania korozji wykazały, że tytan mikrokrystaliczny jest mniej odporny na 

korozję w roztworze Ringera (ik = 2,27 · 10–6 A/cm2, Ek = –0,36 V). Lity 

nanokompozyt typu tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło–srebro 1,5 wag. %  

wykazuje większą odporność na korozję (ik = 3,50 · 10–7 A/cm2, Ek = –0,43 V); 

gdzie: ik – prąd korozyjny, Ek – potencjał korozyjny. 

 

Zaobserwowałam znaczny spadek wartości kątów zwilżalności wyznaczonych 

dla tytanu mikrokrystalicznego i nanokompozytu typu tytan–10 wag. % 45S5 

bioszkło–1,5 wag. % Ag z 55,2o do 49,6o. Zwilżalność powierzchni jest 

kluczowym parametrem dla proliferacji osteoblastów. Mniejsza zwilżalność 

powierzchni zapewnia odpowiedni rozwój filopodiów. W związku z tym 

nanokompozyt typu tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło–1,5 wag. % Ag może być 

nowym potencjalnym biomateriałem do zastosowań w medycynie.  

 

Badałam również biozgodność otrzymanych nanostruktur. Wykazałam, że 

mikrostruktura powierzchni próbek wpływa na intensywność wzrostu komórek. 

Po upływie pięciu dni komórki pokryły całą powierzchnię próbek tytan–10 wag. 

% 45S5 bioszkło–1,5 wag. % Ag. Niezależnie zaobserwowałam różnice we 

wzroście komórek na próbkach litych i porowatych. Na próbkach mających 

porowatość 67% po 24 h hodowli nie stwierdziłam występowania filopodiów. 

Porowatość materiału sprzyja adhezji komórek, zwłaszcza osteoblastów, 

niemniej w porównaniu z tytanem mikrokrystalicznym po pięciu dniach hodowli 

mniejsza część obszaru próbki porowatej była zajęta przez komórki.  

 

W ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Genetyki i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej UM w Poznaniu wykonałam badania właściwości 

antybakteryjnych nanokompozytu tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło–1,5 wag. % 

Ag. Antybakteryjne właściwości tego nanokompozytu wynikają z uwalniania 

jonów srebra. Stały, długotrwały proces uwalniania jonów srebra na poziomie 

0,1 ppb był skuteczny – ograniczył ilość bakterii S. aureus. Stąd wniosek, że 

nanokompozyt ten ma właściwości antybakteryjne. 
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Publikacja nr 2  

Nanostructured titanium-10 wt% 45S5 Bioglass-Ag composite foams for 

medical applications  

Materials 2015, vol. 8, no. 4, s. 1398–1412  

 

Obecnie prowadzone badania nowych biomateriałów na bazie tytanu dotyczą: 

(i) eliminacji ze stopów potencjalnie toksycznych pierwiastków (wanad) celem 

poprawy biozgodności; (ii) produkcji stopów tytanu o dużej wytrzymałości 

zmęczeniowej, ale małym module Younga. Zaprojektowane i wykonane przeze 

mnie nanokompozyty typu tytan–45S5 bioszkło mogą sprostać tym 

oczekiwaniom. Dotychczasowe badania wykazały znaczną poprawę 

właściwości nanostruktur litych typu tytan–hydroksyapatyt oraz bezniklowa stal 

nierdzewna–hydroksyapatyt [37, 42]. Wyzwaniem dla inżynierii tkankowej jest 

synteza struktur szkieletowych 3D (tzw. skafoldy, pianki), które gwarantują 

mechaniczną stabilizację tytanowych implantów w kości. 

 

W pracy przedstawiłam rezultaty badań pianek typu tytan–10 wag. % 45S5 

bioszkło-1 wag. % Ag, mających właściwości antybakteryjne, do zastosowań w 

stomatologii. Pianki na bazie tytanu otrzymałam metodami mechanicznej 

syntezy i metalurgii proszków. W pierwszej fazie procesu mechanicznej syntezy 

wytworzyłam nanoproszki tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło-1 wag. % Ag, które 

poddałam obróbce cieplnej celem krystalizacji. W drugiej fazie otrzymane 

proszki zmieszałam w stosunku 1:1 z cząsteczkami sacharozy o średnicy 1 mm 

i uformowałam wypraski. W trzeciej fazie kryształy sacharozy rozpuszczone w 

wodzie, pozostawiły otwarte przestrzenie. W wyniku spiekania struktur 

porowatych otrzymałam pianki tytanowe o porowatości około 70% i średnicy 

porów 0,3–1,1 mm. Następnie badałam ich mikrostrukturę oraz odporność na 

korozję w roztworze Ringera. 

 

Badania biozgodności struktur litych i porowatych typu tytan–10 wag. % 45S5 

bioszkło wykazały, że fibroblasty odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie 

integracji implantu z otaczającymi tkankami. Wykazałam brak cytotoksyczności 

otrzymanych nanostruktur kompozytowych. Zaobserwowałam, że intensywność 

wzrostu komórek silnie zależy od stanu powierzchni materiału. Przeżywalność 

fibroblastów CCD-39Lu była większa na materiale nanokrystalicznym niż na 

materiale mikrokrystalicznym.  

 

W ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Genetyki i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej UM w Poznaniu badałam proces hamowania powstawania 

biofilmu na otrzymanych nanokompozytach. Antybakteryjne właściwości 

nanokompozytu typu tytan–10 wag. % 45S5 bioszkło-1 wag. % Ag wynikają z 

uwalniania jonów srebra [49]. Rozwój biofilmu na badanym nanokompozycie 

zmniejszył się o 91,3% w porównaniu z tytanem mikrokrystalicznym oraz o 

99,0% w porównaniu z kompozytem tytan–bioszkło 45S5 10% wag. Inną 
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przyczyną zahamowania tego procesu, oprócz opisanej już roli srebra, może 

być stres oksydacyjny, polegający na powstawaniu reaktywnych form tlenu 

(ang. reactive oxygen species – ROS) na powierzchni nanokompozytu 

zawierającej wybrane nanocząsteczki (np. SiO2, będące składnikiem bioszkła 

45S5). 

 

Rezultaty badania odporności korozyjnej wykazały, że pianki tytan–10 wag. % 

45S5 bioszkło-1 wag. % Ag. charakteryzują się większą odpornością na korozję 

niż tytan (ik = 3,380 · 10–9 A/cm2, Ek =–0,377 V), gdzie: ik – prąd korozyjny, Ek – 

potencjał korozyjny. Tak więc zsyntetyzowane pianki są nowym biomateriałem 

na implanty medyczne. Odpowiedni rozmiar porów i połączeń między porami 

decyduje o przenikaniu i mineralizacji tkanki, co daje w efekcie dobre, trwałe 

połączenie implantu z kością. 

 

 

 

 

 

Publikacja nr 3  

Development of  type Ti23Mo-45S5 Bioglass nanocomposites for dental 
applications 
Materials 2015, Vol. 8, nr 12, s. 8032-8046 
 
Aktualne badania koncentrują się na poprawie właściwości mechanicznych i 
biozgodności biomateriałów poprzez zmiany w składzie chemicznym, 
mikrostrukturze i chropowatości powierzchni. W przypadku tytanu i jego stopów 
wiele uwagi poświęcono zwiększaniu czystości stopów, celem ograniczenia 
lokalnego oddziaływania jonów metali lub produktów korozji implantu na tkanki 
organizmu (metaloza).  
 
Podczas gdy dotychczas zaprojektowane i zbadane biomateriały okazały się 
skuteczne w aplikacjach medycznych, to ich wybór mając na uwadze 
proponowane składy chemiczne jest dość ograniczony. Optymalizacja 
właściwości stopów na bazie Ti dla aplikacji w stomatologii wymaga dalszych 
badań i projektowania nowych biomateriałów z nanostrukturą i poprawnie 

dobranym składem chemicznym. Stopy z nanostrukturą typu Ti- są nową klasą 
biomateriałów metalicznych, które oprócz interesujących właściwości 
mechanicznych (niższy moduł Younga) mogą wykazać unikalne właściwości 
fizyko-chemiczne i biologiczne.  
 

Celem niniejszej pracy była synteza nanokompozytów typu Ti- o następującym 
składzie chemicznym Ti23Mo – x wag. % 45S5 bioszkło (x = 0, 3 i 10) 
metodami mechanicznej syntezy (MA) i metalurgii proszków i ich 
charakterystyka. Krystalizacja materiału amorficznego po procesie MA metodą 
stosownej obróbki cieplnej doprowadziła do powstawania nanostrukturalnych 

stopów typu Ti- o wielkości krystalitów około 40 nm. Wraz ze wzrostem 

zawartości bioszkła w stopie Ti23Mo zaobserwowałam wzrost ilości fazy  



Załącznik 2 

10 

 

Elektrochemiczne trawienie w kwasie fosforowym spowodowało powstanie 
porowatych powierzchni, na których następnie osadziłam bioaktywne warstwy 
typu Ca-P. Wykazałam pozytywny efekt porowatości i osadzonej warstwy Ca-P 
na nanostrukturalnym kompozycie Ti23Mo 3 wag.% 45S5 bioszkło na 
odporność korozyjną w roztworze Ringera. Wyznaczyłam kąty zwilżalności 
gliceryny dla badanych próbek litych.   
 
Wykazałam, że właściwości powierzchni implantów na bazie Ti mają wpływ na 
proces osteointegracji. Lite próbki nanokompozytu Ti23Mo 3 wag.% 45S5 
bioszkło charakteryzują następujące parametry chropowatości Ra=0,29, 
Rt=11,29 i Rz=8,24 μm (średnie chropowatości Ra, maksymalna wysokości profilu Rt, 
wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu Rz). Po obróbce 
elektrochemicznej średnie chropowatości powierzchni (Ra, Rt i Rz) wynosiły 6,42 
– 42.47 μm. Naniesiona warstwa Ca-P posiada także dużą chropowatość 
powierzchni.  
 
Implanty w środowisku płynów ustrojowych mogą ulegać korozji, co objawia się 
występowaniem licznych produktów korozji. Stop Ti23Mo z nanostrukturą 
charakteryzuje gęstość prądu korozyjnego ik = 7.09 · 10–7 A/cm2 (Ek =-0.7925) w 
roztworze Ringera w 37 °C. Nanokompozyty Ti23Mo 3 wag.% 45S5 bioszkło 
mają lepszą odporność na korozję (ik = 0.168 · 10–7 A/cm2, Ek =-0.4423), gdzie: 
ik – prąd korozyjny, Ek – potencjał korozyjny. 
 
Potwierdziłam, że zwilżalność powierzchni jest kluczowym parametrem 
mającym wpływ na proliferację osteoblastów. Elektrochemicznie trawione 
nanokompozyty Ti23Mo 3 wag.% 45S5 bioszkło, ze względu na dobrą 
odporność na korozję i zwilżalność powierzchni (kąt zwilżalności Θ = 26.1 °) 
wykazały wysoką proliferację komórek. 
 
W celu zbadania toksyczności otrzymanych biomateriałów, a także interakcji 
między biomateriałem i komórkami, przeprowadziłam badania biozgodności w 
warunkach in vitro. Test in vitro wykonałam na próbkach różniących się 
chropowatością. Porowatość odgrywa ważną rolę w adhezji komórek. Znaczne 
różnice w morfologii komórek na materiałach trawionych i polerowanych były 
widoczne po pierwszym dniu hodowli. Komórki penetrowały wnętrza struktur 
porowatych. Po pierwszym dniu hodowli komórek, zaobserwowałam w 
przypadku trawionego nanokompozytu Ti23Mo 3 wag. % 45S5 bioszkło brak 
filopodiów lub ich mniejszą ilość w porównaniu z hodowlą komórkową na 
gładkiej powierzchni. Po 5 dniach hodowli komórek, mniejsza część 
obserwowanego obszaru została pokryta przez komórki na trawionym Ti23Mo 3 
wag.% 45S5 bioszkło kompozycie w porównaniu z próbkami nietrawionymi.  
 
Celem utworzenia bardziej skutecznej integracji implantu z kością modyfikację 
właściwości powierzchni implantów stomatologicznych, w nanoskali, można 
osiągnąć przy pomocy różnych technik. Dotychczas wykazano, że powierzchnia 
anodowanego tytanu zwiększa aktywność osteogeniczną w warunkach in vitro. 
Z drugiej strony, utleniona nanowarstwa (TiO2) nadaje tytanowi i jego stopom 
możliwość selektywnego kontrolowania zachowania komórek, ułatwiając wzrost 
tych komórek mających potencjał osteoblastyczny. Techniki te są niezbędne do 
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regeneracji tkanek, co doprowadzi w przyszłości do zwiększenia 
przewidywalności w gojeniu tkanek wokół implantów stomatologicznych. 
 
 
 
 

Publikacja nr  4 

Applications of nanomaterials in dentistry (chapter 37)  

in: Raj Bawa, Gerald F. Audette, and Israel Rubinstein (eds.) Handbook of 

Clinical Nanomedicine: Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical 

Applications, Copyright © 2015 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. 

 

Tytan i jego stopy są materiałami zalecanymi do produkcji implantów. Obecnie 

badania są skoncentrowane na poprawie właściwości mechanicznych, 

odporności korozyjnej i biozgodności materiałów na bazie tytanu przez zmianę 

składu chemicznego stopów i modyfikację ich mikrostruktury. Dużo wysiłku 

włożono w  zwiększenie wytrzymałości gatunków handlowych Ti i 

wyeliminowanie pierwiastków potencjalnie toksycznych, zwłaszcza w 

implantach stopowych. Aby poprawić właściwości fizykochemiczne i 

mechaniczne materiałów na implanty, zaleca się modyfikację mikrostruktury 

metodami silnych odkształceń plastycznych (ang. severe plastic deformation –  

SPD) i mechanicznej syntezy (ang. mechanical alloying – MA) [42]. 

 

W pracy opisałam najnowsze osiągnięcia nauki w temacie syntezy i zastosowań 

nanomateriałów w stomatologii. Zwróciłam uwagę na struktury porowate na 

bazie tytanu o ściśle określonym składzie chemicznym i fazowym, o 

zdefiniowanej porowatości i morfologii powierzchni, które charakteryzują się 

dużą twardością i odpornością na korozję biologiczną. Oprócz 

nanokompozytów tytan–45S5 bioszkło opisałam także lity tytan o budowie 

nanostrukturalnej, implanty ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią typu 

nanosurface, stałe i bioresorbowalne implanty medyczne o budowie 

nanostrukturalnej oraz materiały kompozytowe z nanowypełniaczami do 

zastosowań w stomatologii.  

 

Valiev i współpracownicy opracowali metodę otrzymywania litych implantów 

stomatologicznych na bazie Ti-ELI metodą SPD [49]. Materiał ten cechuje się 

ultradrobnym ziarnem i zespołem bardzo dobrych właściwości mechanicznych 

i biologicznych.  

 

Inną metodą otrzymywania biomateriałów na bazie tytanu z udziałem bioszkła 

jest mechaniczna synteza. Biomateriały o budowie nanostrukturalnej wykazują 

lepsze właściwości mechaniczne, biologiczne i chemiczne niż ich 

konwencjonalne odpowiedniki [38, 40, 43]. Precyzyjne kształtowanie implantów 

z nanoproszków tytan–45S5 bioszkło–srebro, odznaczających się dużą 
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porowatością, jest możliwe metodami metalurgii proszków i wypełniania 

przestrzeni. Nanokompozyty na osnowie tytanu, mające strukturę szkieletową i 

zawierające dodatek bioszkła i srebra, ze względu na ich właściwości mogą być 

wykorzystane w produkcji nowej generacji implantów stomatologicznych [17, 

18, 31, 36–38]. 

 

Modyfikacja powierzchni implantu przez zmianę jej składu chemicznego 

i chropowatości znacznie poprawia właściwości warstwy wierzchniej implantów 

[22], a co za tym idzie – wpływa na oddziaływanie z jonami, biomolekułami 

i komórkami, a więc na oddziaływanie molekularne i komórkowe oraz na proces 

osteointegracji. 

 

Modyfikacji powierzchni w skali nano poddano implanty Osseo-Speed (Astra 

Tech AB, Mölndal, Szwecja). Nanowarstwę TiO2 otrzymano w wyniku trawienia 

próbek w kwasie fluorowodorowym [21, 50, 51]. Niezależne badania wykazały 

intensywniejsze narastanie tkanki kostnej na powierzchni implantów 

TiOblastTM o budowie nanostrukturalnej niż o budowie mikrostrukturalnej 

(Astra Tech AB, Mölndal, Szwecja) [52]. 

 

Firma Astra Tech TiOblast™ opracowała metodę modyfikacji powierzchni 

OsseoSpeed™ [53]. Implanty poddawano procesowi piaskowania cząsteczkami 

ditlenku tytanu celem uzyskania izotropowej, umiarkowanie szorstkiej 

powierzchni. Powierzchnia TiOblast charakteryzuje się lepszą biozgodnością w 

badaniach in vitro i in vivo niż powierzchnie obrobione mechanicznie [54, 55]. Z 

kolei powierzchnia OsseoSpeed umożliwia szybszą nadbudowę tkanki kostnej, 

co zapewnia trwałe, stabilne połączenie kości z implantem.  

 

Nanonauka i nanotechnologia pozwalają projektować i stosować w praktyce 

nowe stomatologiczne materiały kompozytowe o lepszych właściwościach [38, 

43]. Materiały kompozytowe z wypełniaczem proszkowym składają się z trzech 

faz: fazy organicznej (faza podstawowa – np. żywica Bis-GMA), fazy 

nieorganicznej, zwanej rozproszoną, i fazy wiążącej. Składnikiem wypełniacza 

może być nanostrukturalna krzemionka w postaci kulek o średniej wielkości 10–

50 nm. Przykłady innych faz nieorganicznych to np. kwarc, krzemian baru, 

krzemian strontu, borokrzemian baru, borokrzemian strontu, krzemian litu, 

amorficzna krzemionka, tlenek glinu, tlenek cyrkonu, tlenek tytanu. Cząsteczki 

wypełniacza mają wielkość około 0,1−5,0 μm i mogą zawierać koloid krzemianu 

o wielkości cząsteczek 0,001–0,07 μm.  

 

Ilość wypełniacza w kompozytach stomatologicznych jest bardzo różna – od 

około 1% do około 90% wag. Zależy ona od przeznaczenia kompozytu. 

Przykładowo, w materiale na korony i mosty jest 60–90% wag. wypełniacza, w 

cementach 20–80% wag., w uszczelniaczach 1–20% wag., a w klejach 

zazwyczaj 1–30% wag.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 
(artystycznych)  
 
 
Poza omówionym powyżej cyklem 4 publikacji, jestem współautorką 13 prac 
oryginalnych z listy JCR, 16 prac z listy czasopism B, 6 rozdziałów w książce w 
j. angielskim oraz 15 streszczeń konferencyjnych (wykaz w załączeniu).  
 
Sumaryczny Impact Factor prac (wg Journal Citation Reports) wynosi 29,131 (w 
tym 6,029 stanowi IF cyklu czterech publikacji). Punktacja MNiSW = 627 (w tym 
95 za cykl publikacji) – dane na dzień 2 grudnia 2015. 
  
Liczba cytowań (bez autocytowań, wg Web of Science, dotyczy prac 
zgłoszonych do osiągnięcia naukowego i dorobku): 151.  

Indeks Hirscha (wg Web of Science, dotyczy prac zgłoszonych do osiągnięcia 
naukowego i dorobku):  6.  

 

5.1. Omówienie pracy zawodowej i naukowej 

 

W okresie 2004-2005,  IV rok studiów zrealizowałam w ramach programu Erasmus-
Socrates na Universita degli Studi di Perugia we Włoszech.  

 
Początki mojej pracy naukowej to okres studiów. Będąc członkiem 
studenckiego koła naukowego PTS, przedstawiłam 3 prace naukowe:  
 
14-16 maj 2006 – referat n.t.: ”Titanium-hydroxyapatite bionanocomposites”,  
Międzynarodowy Kongres Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy w Poznaniu 
 
18-20 maj 2006 – poster nt.: ”Otrzymywanie bionanomateriałów na bazie Ti 
metodą mechanicznej syntezy”, VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
SALDENT Poznań 2006 
 
2006 – referat n.t.: “Brachytherapy of floor of the mouth cancer in the 
Greatpoland Cancer Center”, Konferencja YES Meeting w Porto, Portugalia 
2006.  
 

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym, Wydział Lekarski II Akademii 
Medycznej w Poznaniu ukończyłam w 2006 roku, otrzymując dyplom z 
wyróżnieniem oraz Medal Rektora i Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu za 
osiągnięcia w nauce i pracy społecznej. Z dniem 1 października 2006 roku 
zostałam zatrudniona w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na stanowisku 
asystenta.  
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Od 2006 roku w ramach współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Poznańskiej, brałam/biorę udział w badaniach: 
  
a)  bezniklowe stale nierdzewne z nanostrukturą 
 
W Instytucie Inżynierii Materiałowej PP opracowano bezniklową austenityczną 
stal nierdzewną z nanostrukturą, Fe54Cr24Mn21Mo1N, o znacznie lepszych 
właściwościach w porównaniu do stali 316L. Zrealizowane przeze mnie badania 
wykazały, że w warunkach in vitro biomateriał z nanostrukturą 
Fe54Cr24Mn21Mo1N jest biozgodny. Struktura nanokrystaliczna biomateriału 
wspomaga integrację wszczepu z organizmem i polepsza jego zdolność do 
biointegracji w warunkach in vitro. 
 
wyniki badań opublikowane zostały w czasopismach z bazy JCR:  
                                                                                       
Maciej Tuliński, Karolina Jurczyk, Mieczysław Jurczyk, Nanoscale nickel-free 
austenitic stainless steel. Solid State Phenom. 2008 : Vol. 140, s. 179-184,  
                                                                                                      Pkt. MNiSW: 20 
 
M[aciej] Tuliński, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk; Austenitic 
nanocrystalline nickel-free steel for biomedical applications. Acta Metall. Slov. 
2007 : R. 13, s. 223-228,  
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 2 
                                                                                                                                  
Maciej Tuliński, Karolina Jurczyk, Mieczysław Jurczyk; Preparation and 
properties of Ni-free austenitic stainless steel with nanostructure. Inż. Mater. 
2007 : R. 28, nr 3-4, s. 228-231,  
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 9 
 
W 2006 roku otrzymałam I Nagrodę w sesji ortopedyczno-traumatologicznej 
na Europejskim Kongresie Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy za pracę nt: 
„Preparation and characterization of nanocomposite Ti-hydroxypatite materials” 
w Berlinie, Niemcy. 
 
b) inżynieria powierzchni biomateriałów na bazie tytanu  
 

projekt MNiSW: N N507 2777536; Biomateriały i nanokompozyty porowate na 
bazie tytanu; 

Kierownik - dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw PP, (25.06.2009-
24.06.2011) 
 
Zbadałam właściwości strukturalne i biologiczne nanostruktur na bazie Ti i 
porównałam je z właściwościami mikrokrystalicznego tytanu. Do oceny 
biozgodności wytworzonych nanokompozytów posłużyły testy cytotoksyczności 
przeprowadzone w warunkach statycznych i dynamicznych, do których użyłam 
ludzkich komórek osteoblastów. Oceniłam stopień adhezji i proliferacji komórek. 
Stwierdziłam, że nanokrystaliczny tytan wykazuje wysoki stopień biozgodności.  
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wyniki badań opublikowane zostały czasopismach z bazy JCR:  
 
 
J. Jakubowicz, K[arolina] Jurczyk, G. Adamek, M[ieczysław] Jurczyk 
Preparation and corrosion properties of Ti-45S5 Bioglass nanocomposites with 
electrochemically modified surface, Inżynieria Materiałowa, 2011:R.32, nr 4, s. 
439-441. 
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 7 

 
J. Jakubowicz, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk; Electrochemical 
formation and corrosion properties of porous TiOx biomaterials. Mater. Sci. 
Forum 2010 : Vol. 636-637, s. 15-21                                                                         
                                                                                                          Pkt. MNiSW: 13 
 
J. Jakubowicz, K[arolina] Jurczyk, K[atarzyna] Niespodziana, M[ieczysław] 
Jurczyk. Mechanoelectrochemical synthesis of porous Ti-based nanocomposite 
biomaterials. Electrochem. Commun. 2009 : Vol. 11, nr 2, s. 461-465 
                                                                                          IF: 4.243, Pkt. MNiSW: 32 
 

 

W lutym 2011 roku obroniłam pracę doktorską pt.: „Badanie wybranych właściwości 
chemicznych, mechanicznych i biokompatybilności nanokompozytów typu tytan-
ceramika w warunkach in vitro (promotor: prof. dr hab. n. med. Janina Stopa).  

 

Jednym ze sposobów, pozwalających na zmianę właściwości biologicznych 
stopów tytanu jest wytwarzanie kompozytów, które będą łączyć korzystne 
właściwości wytrzymałościowe tytanu z doskonałą biokompatybilnością i 
bioaktywnością ceramiki. Na szczególną uwagę zasługuje ceramika 
hydroksyapatytowa (Ca10(PO4)6(OH)2), która posiada, spośród wszystkich 
rodzajów bioceramiki, największą biotolerancję. Niestety, niskie właściwości 
wytrzymałościowe HA, w porównaniu z właściwościami kości, znacznie 
ograniczają jego samodzielne zastosowanie. 
 
Z tych też powodów, wydaje się, że uzupełniające się właściwości 
biomateriałów ceramicznych i metalicznych stanowią dobrą bazę do 
konstruowania implantów kompozytowych o właściwościach bardziej 
dostosowanych do wymagań eksploatacyjnych. 
 
W pracy zastosowano technologię mechanicznej syntezy i konsolidacji 
proszków do wytworzenia nanokompozytów typu Ti–hydroksyapatyt o różnym 
udziale wagowym (3, 10, 20 i 50%). Zbadano właściwości strukturalne, 
mechaniczne, korozyjne, biologiczne nanokompozytów i porównano je z 
właściwościami mikrokrystalicznego tytanu. Skład chemiczny i fazowy oraz 
mikrostrukturę badano przy użyciu dyfrakcji promieni rentgenowskich, 
transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz skaningowego mikroskopu 
elektronowego wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski. Ponadto, 
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zbadano biokompatybilność kompozytów w hodowli komórek ludzkich 
osteoblastów. Badania wykazały, że nanokompozyty typu Ti–HA zbudowane są 
głównie z cząsteczek bioceramik rozłożonych w osnowie tytanowej. 
Przykładowo, mikrotwardość Vickersa dla nanokompozytu Ti–10% wag. HA 
wynosi 1500 HV0,2 (dla tytanu – 250 HV0,2), moduł sprężystości 127 GPa (dla 
tytanu – 153 GPa) a gęstość prądu korozyjnego i potencjału korozyjnego 
badane w płynie Ringera w 37ºC i charakteryzujące odporność korozyjną 
materiału, wynoszą odpowiednio Ik = 1,19·10-7 A/cm2, Ek = -0,41 V ( dla tytanu Ik 

= 1,31·10-5 A/cm2, Ek = -0,36 V). 
 
Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości mechaniczne i korozyjne 
nanomateriałów na bazie tytanu i bioceramiki w dużym stopniu zależą od 
warunków procesu technologicznego jak i udziału wagowego fazy ceramicznej. 
Opracowana technologia prowadzi do otrzymania kompozytów typu Ti–
bioceramika o nanometrycznej wielkości ziarna. Uzyskane bionanokompozyty 
Ti-bioceramika cechują się znaczną twardością, stosunkowo małym modułem 
Younga, dobrą odpornością korozyjną i biotolerancją. Charakteryzują się 
podobną biokompatybilnością do mikrokrystalicznego tytanu, a modyfikacja 
powierzchni nanokompozytów sprzyja adhezji osteoblastów.  
 
Wykonane badania realizowane były w ramach 2-ch projektów MNiSW:  
 
- Biomateriały kompozytowe na bazie tytanu z udziałem bioceramiki 
wytwarzane metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji proszków - N507 071 
32/2092 (2007-2009) – kierownik Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika 
Poznańska 
- Biomateriały i nanokompozyty porowate na bazie tytanu - N N507 2777536 (2009-
2011) – kierownik dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw., Politechnika 
Poznańska  
 
oraz były przedmiotem zgłoszeń patentowych: 
 
- Patent PL nr 212871 z dnia 17.12.2012 (autorzy: M. Jurczyk, K. Niespodziana, K. 
Jurczyk) -  Sposób wytwarzania nanomateriału kompozytowego typu tytan-
ceramika resorbowalna. 
 
- Patent PL nr 212872 z dnia 17.12.2012 (autorzy: M.  Jurczyk, K. Niespodziana, K. 
Jurczyk) -  Sposób wytwarzania nanomateriału kompozytowego typu tytan-
ceramika obojętna. 
 

Wyniki badań zawarte w rozprawie doktorskiej prezentowałam na 7 krajowych i 
zagranicznych konferencjach. Zostały też opublikowane w czasopismach 
zagranicznych z bazy JCR (razem 12 prac):  
 
K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, A. Miklaszewski, M[ieczysław] 
Jurczyk. Hybrid Ti-ceramic bionanomaterials for medical engineering. Phys. 
Stat. Sol. C, 2010: Vol. 7, nr 5, s. 1363-1366,          
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 2 
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K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk. 
Mechanical and corrosion properties of titanium - hydroxyapatite 
nanocomposites. Solid State Phenom. 2009 : Vol. 151, s. 217-221,                                             
                                                                                                      Pkt. MNiSW: 20 
 
K[arolina] Jurczyk, K[atarzyna] Niespodziana, J[anina] Stopa, M[ieczysław] 
Jurczyk. 
Nanotechnology in perspective of applications in modern dentistry. Pol. J. 
Environ. Stud. 2009 : Vol. 18, nr 1A, s. 21-27,                                                                                  
 
M[ieczysław] Jurczyk, K[atarzyna] Niespodziana, M[aciej] Tuliński, K[arolina] 
Jurczyk, Nanoscale metallic and composite biomaterials. J. Optoelectron. Adv. 
Mater.2008 : Vol. 10, nr 4, s. 732-736,  
                                                                                     IF: 0.577, Pkt. MNiSW: 27 
 
Mieczysław Jurczyk, Katarzyna Niespodziana, Karolina Jurczyk; Novel Ti-
based nanocomposites for medical applications. Obrób. Plast. Met. 2008 : T. 
19, nr 4, s. 37-45,  
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 6   
 
K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk; The 
synthesis of titanium alloys for biomedical applications. Rev. Adv. Mater. Sci. 
2008 : Vol. 18, nr 3, s. 236-240,                                                                                        
                                                                                     IF: 0.891, Pkt. MNISW: 27 
 
K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk; Titanium-
silica nanocomposites : preparation and characterization. Arch. Metall. Mater. 
2008 : Vol. 53, nr 3, s. 875-880,                                                                            
                                                                                    IF: 0.230, Pkt. MNiSW: 20 
 
Karolina Jurczyk, K[atarzyna] Niespodziana, J[anina] Stopa, M. Jurczyk; 
Composite Ti-hydroxyapatite bionanomaterials for application in modern 
dentistry. Pol. J. Environ. Stud. 2007 : Vol. 16, nr 2C Pt. 2, s. 323-327,                                                                            
                                                                                                                                       
Katarzyna Niespodziana, Karolina Jurczyk, Leszek Kępiński, Mieczysław 
Jurczyk; Properties of titanium - hydroxyapatite nanocomposites. Inż. Mater. 
2007 : R. 28, nr 3-4, s. 309-312,    
                                                                                                       Pkt. MNiSW: 9 
 
K[atarzyna] Niespodziana, K[arolina] Jurczyk, M[ieczysław] Jurczyk; Titanium-
ceramic nanocomposites. Adv. Mater. Sci. 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 102-107,  
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 6 
 
Katarzyna Niespodziana, Karolina Jurczyk, Mieczysław Jurczyk; Synteza 
bionanomateriałów kompozytowych typu tytan-hydroksyapatyt. The synthesis of 
titanium-hydroxyapatite nanocomposites biomaterials. Inż. Mater. 2006 : R. 27, 
nr 3, s. 636-639 
                                                                                                        Pkt. MNiSW: 6 
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Katarzyna Niespodziana, Karolina Jurczyk, Mieczysław Jurczyk; The 
manufacturing of titanium-hydroxyapatite nanocomposites for bone implant 
applications. Nanopages 2006 : Vol. 1, nr 2, s. 219-229,                                                                                   
                                                                                                           Pkt. MNiSW: 3 
 
Współpraca z Prof. J. Jakubowiczem z Politechniki Poznańskiej i dr M. 
Kaczmarkiem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w realizacji badań in 
vitro nanokompozytów porowatych na bazie tytanu zaowocowała 2 pracami: 
 
Publikacja wysłana do druku 
M. Kaczmarek, K. Jurczyk, J.K. Koper, A. Paszel-Jaworska, A. Romaniuk, N. 
Lipińska, J. Żurawski, P. Urbaniak, J. Jakubowicz, M.U. Jurczyk; In vitro 
biocompatibility of the anodized titanium modified with deposited silver 
nanodendrites. Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied 
Biomaterials, w recenzji.  
 
Materiały konferencyjne 
- M. Kaczmarek, A. Paszel-Jaworska, A. Romaniuk, N. Lipińska, A. 
Miklaszewski, J. Żurawski, P. Urbaniak, K. Jurczyk, M.U. Jurczyk, J. Sikora, 
Ocena in vitro biozgodności kompozytów tytanu i jego modyfikacji dla 
stomatologii, Konferencja: II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii, 
Poznań 21-22 maja 2015 r.  
 
Od 2011 roku współpracuję z dr inż. A. Miklaszewskim z Politechniki 
Poznańskiej w realizacji badań w temacie „Efekt nanoskali w 
biokompozytowych strukturach na osnowie tytanu”.  
 
Obecnie tematyka ta jest przedmiotem projektu badawczego NCN, nr 
02/24/PNCN/0601, Preludium (kierownik projektu dr inż. Andrzej Miklaszewski), 
Politechnika Poznańska; w realizacji: 02.2015-01.2018. Zakres moich zadań to 
badania in vitro. 
 
Za całokształt badań otrzymałam nagrodę zespołową naukową JM Rektora 
UM w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013.  
 
Po obronie rozprawy doktorskiej i po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie 
periodontologii (listopad 2012 – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi) 
zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Klinika Stomatologii 
Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. 
Marcinkowskiego (listopad 2012).  
 
c/ badania biozgodności nanostruktur na bazie Ti-TiB 
 
Celem badań jest określenie biozgodności stopów tytanu o strukturze 
nanokrystalicznej modyfikowanych borem. Stwierdziłam, że nanokrystaliczny 
tytan modyfikowany borem wykazuje wysoki stopień biozgodności w 
odniesieniu do niemodyfikowanego materiału wzorcowego, którym był tytan 
mikrokrystaliczny. Struktura nanokrystaliczna biomateriału wspomaga integrację 
wszczepu z organizmem i obecność nanocząsteczek fazy FeB w tytanie 
polepsza jego zdolność do biointegracji w warunkach  in vitro. 
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- publikacja w przygotowaniu 
 
d/ badania procesu tworzenia biofilmu na powierzchni kompozytu Ti-45S5 
Bioszkło zawierającego nanocząsteczki srebra 
 
W ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Genetyki i Mikrobiologii 

Farmaceutycznej UM w Poznaniu oceniłam proces tworzenia biofilmu na 

powierzchni kompozytu zawierającego nanocząsteczki srebra metodami 

obrazowania z użyciem  skaningowego mikroskopu elektronowego oraz 

ilościowo z zastosowaniem sonifikacji. Badania zrealizowano z wykorzystaniem 

szczepów Streptococcus mutans i Staphylococcus aureus. S. mutant jest 

często identyfikowany w jamie ustnej, w infekcjach, próchnicy i chorobach 

przyzębia. Natomiast S. aureus jest  spotykanym rodzajem bakterii i występuje 

na powierzchni skóry. 

 

Nanokompozyt Ti-Bioglass-Ag wykazał największy antybakteryjny charakter 

przeciwko S. aureus i S. mutans. W obu przypadkach ilość biofilmu została 

zmniejszona o więcej niż 90% w porównaniu do mikrokrystalicznego tytanu. 

Cząsteczki srebra posiadają najwyższy charakter antybakteryjny z minimalnym 

stężeniem bakteriobójczym 6,25 g/ml. 

 

publikacja 

K. Jurczyk, M. M. Kubicka, M. Ratajczak, M.U. Jurczyk, 
K. Niespodziana, D.M. Nowak, M. Gajecka, M. Jurczyk 
Antibacterial activity of nanostructured Ti-45S5 Bioglas-Ag composite against 
Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus 
Trans Nonferrous Met Soc China 2015, 25 – w druku         –       proof 4.12.2015 

IF 1.178, Pkt MNiSW: 35 
 
e) badania in vitro aktywności żelu zawierającego podchloryn sodu na 
periopatogeny 
 
Celem badań jest sprawdzenie aktywności żelu zawierającego podchloryn sodu 
w warunkach in vitro na periopatogeny w porównaniu z 0,1% roztworem 
glukonianu chlorheksydyny. W badaniach użyłam następujące szczepy 
bakteryjne: P. gingivalis ATCC 33277,  T. forsythia ATCC 43037, 
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Streptococcus gordonii ATCC 10558, 
Actinomyces naeslundii ATCC 12104, Parvimonas micra ATCC 33270, 
Prevotella intermedia ATCC 25611, A. actinomycetemcomitans ATCC 33384,  
Campylobacter rectus ATCC 33238, Eikenella corrodens ATCC 23834, 
Filifactor alocis ATCC 33099, Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624, 
Eubacterium nodatum ATCC 33270. Wyznaczałam minimalne stężenie 
hamujące i minimalne stężenie bakteriobójcze dla poszczególnych szczepów 
metodą seryjnych rozcieńczeń. Badałam również wpływ preparatu na tworzący 
się jak i 4-dniowy biofilm bakteryjny. Oceniłam ilość tworzących się kolonii 
bakteryjnych na płytkach agarowych. Poza tym wybarwiłam oranżem 
akrydynowym biofilm celem oceny w mikroskopie fluorescencyjnym i 

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-ef391081-60aa-3da7-ae24-4f8060d40ff7/tab/jContent
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wykonałam zdjęcia, dla poszczególnych próbek materiału, w skaningowym 
mikroskopie elektronowym  celem wizualizacji wyników. Selektywne hamowanie 
wzrostu Gram-ujemnych anaerobowych szczepów bakteryjnych i aktywność 
preparatu na biofilmie, wskazuje potencjalne  zastosowanie żelu  z 
podchlorynem sodu jako wspomagającego preparatu przeciwbakteryjnego w 
leczeniu periodontologicznym. 
 
Publikacja   

Karolina Jurczyk, Sandor Nietzsche, Claudia Ender, Anton Sculean, Sigrun 

Eick; In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated 

with periodontitis, Clinical Oral Investigations – w recenzji. 

 
Materiały konferencyjne 
- Sigrun Eick, Karolina Jurczyk, Anton Sculean,  In vitro-Activity of a sodium 
hypochlorite containing gel on periodontopathogens; EFP (European Federation of 

Periodontology), EuroPerio 8,  London 3-6 June 2015 
 
 
 
5.2.  badania kliniczne  
 
Badania kliniczne realizowałam zarówno przed jak i po doktoracie. 
 
 Laureatka konkursu ITI (International Team of Implantology) na roczne 
stypendium 2014/2015 – Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern, 
Szwajcaria 

 1-miesięczny staż szkoleniowy w Klinice Implantologicznej- Studio Toia, Mediolan, 
Włochy (luty) 2012 

 2-miesięczny staż naukowo-szkoleniowy w Klinice Periodontologii Christian-
Albrechts Univesitat w Kilonii, Niemcy w (czerwiec-lipiec) 2009, (czerwiec-lipiec) 
2010 roku 

 współpraca z  Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej (nadal) 

 współpraca z  University of Michigan, USA (2007-2009) 

 współpraca z Universita degli Studi di Perugia we Włoszech (2006-2008) 

 
W ramach projektu z Uniwersytetem Michigan, prof. M. Peters  wykonywałam w 
zespole pod kierunkiem prof. Janiny Stopy i dr hab. Agaty Czajki-Jakubowskiej: 
badania kliniczne mające na celu ocenę zachowania wypełnień 
kompomerowych vs. kompozytowych w ubytkach kl. II Black'a po 2 latach. 
Opracowywałam ubytki, wypełniając materiałem kompozytowym albo 
kompomerowym, wykonywałam zdjęcia RTG i dokumentowałam wykonując 
fotografie. 
 
Wyniki były prezentowane między innymi na konferencji: 
 
J[oanna] Siniawska, K[arolina] Jurczyk, E[dyta] Ciężka, A[nna] Koczorowska, 
A[gata] Czajka-Jakubowska, J[anina] Stopa, M.C. Peters. 
Compomer vs. composite resin in caries-prone population: 2-year clinical 
evaluation. 
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w: 45th Meeting of the Continental European Division of the International 
Association of Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division 
(NOF). Budapest, Hungary, August 31-September 3, 2011.abstr. 449. 
 

W okresach czerwiec-lipiec 2009 i czerwiec-lipiec 2010 przebywałam w Institut 
für Zahnerhaltungskunde und Paradontologie, Christian Albrecht Universitat, 
pod kierownictwem prof. Dr Christof Dörfer. Uczestniczyłam we wszystkich 
fazach leczenia pacjentów, począwszy od wykonywania diagnostyki, 
planowania leczenia, po zabiegi chirurgiczne: zabiegi płatowe, sterowana 
regeneracja kości, chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa jak i kontrola pozabiegowa i 
faza podtrzymująca. Brałam udział w badaniach retrospektywnych oceny zdjęć 
pantomograficznych pacjentów periodontologicznych po 5, 10 latach od 
zakończenia fazy korekcyjnej leczenia. Oceniałam poziom kości wyrostka 
zębodołowego i jej zmiany z czasem. 

Poza tym uczestniczyłam w kursach implantologicznych organizowanych przez 
tamtejszą Katedrę Chirurgii Stomatologicznej – „Techniki sterowanej 
regeneracji kości” i autologiczne bloki kostne stosowałam na modelach 
zwierzęcych. 
 
W lutym 2012 rok, przebywałam na miesięcznym stażu klinicznym w klinice 
implanto-protetycznej Toia w Mediolanie, we Włoszech. Uczestniczyłam w 
zabiegach chirurgicznych wszczepiania implantów, podnoszenia dna zatoki 
szczękowej i augmentacji wyrostka zębodołowego, jak i na etapie rekonstrukcji 
protetycznej pacjenta. 
 
 
Jako laureatka konkursu ITI, przebywałam z dniem 01 września 2014 roku na 
rocznym stypendium w  Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Abteilung für 
Gerodontologie w Bern, Szwajcaria – prof. U. Braegger.  
 
Uczestniczyłam w badaniach naukowych i brałam udział w zabiegach 
klinicznych: 
 
- z prof. Belserem wykonywałam odbudowy protetyczne na implantach. W 
odcinku przednim, ze względu na stawiane wysokie wymagania estetyczne, 
istnieje potrzeba kondycjonowania tkanek miękkich przed rekonstrukcją 
ostateczną. W niektórych przypadkach klinicznych, przeprowadzany jest 
dodatkowy zabieg augmentacji tkanek miękkich wokół implantów celem 
poprawy ich przyszłych kontur. 
 
- z prof. Buserem, kierownikiem Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, 
wykonywałam zabiegi wszczepiania implantów, podnoszenia dna zatoki 
szczękowej i sterowanej regeneracji kości, również z wykorzystaniem 
technologii CAD/CAM. Brałam również udział w zabiegach klinicznych, 
transmitowanych na salę wykładową podczas trwania kursów podyplomowych 
w zakresie implantologii w strefie estetycznej.  
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- w Klinik für Parodontologie, uczestniczyłam w zabiegach chirurgii sluzówkowo-
dziąsłowej z prof. Scuelanem, asystując mu przy pokrywaniu recesji 
dziąsłowych. 
 
Poza tym, uczestniczyłam w badaniach klinicznych na modelach zwierzęcych 
prowadzonych przez dr V. Chappuis. Oceniana była stabilizacja pierwotna i 
wtórna  implantów z modyfikowaną powierzchnią przy użyciu aparatu Ostell. 
Wykonane zostały również badania momentu wykręcającego implant. 
 
Systematycznie uczestniczyłam w cotygodniowych zebraniach w Klinice 
Protetyki, gdzie omawiane są  najciekawsze przypadki medyczne i wyniki 
badań klinicznych opublikowane w czasopismach naukowych. 
 
Uczestniczyłam w licznych podyplomowych kursach organizowanych  przez 
Uniwersytet w Bern, uzyskując certyfikaty potwierdzające umiejętności: 
- Master course in Esthetic Implant Dentistry, 
- Master Course in Regenerative and Plastic-Esthetic Periodontal Surgery, 
- Master Course in Sinus Elevation Techniques and GBR. 
 
jak i liczne sympozja krajowe jak i międzynarodowe: 
- EAO Kongres w Rzymie, 
- SSRD Kongress w Zurychu, 
- 3.Schweizer Implantat Kongress, 
- Gerodontologie Symposium,   
- Europerio 8 w Londynie. 
 
W marcu 2015 wygłosiłam referat pt. "Synthesis and properties of Ag-doped 
titanium-10 wt.% 45S5 Bioglass nanostructured scaffolds" na 2nd EACH 
Meeting – Uniwersytet w Bern. 
 
 
6. Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne: 
 
Opracowałam 6 rozdziałów w książce: Bionanomaterials for Dental 
Applications, Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., Singapore; M. Jurczyk 
(Editor); ISBN 978-981-4303-83-5; 2013 
Rozdz. 1. Introduction, Mieczysław Jurczyk, Karolina Jurczyk, s.1-16  
Rozdz. 2. Stomatognathic System, Karolina Jurczyk, s. 17 -28 

Rozdz. 3. Biomaterials, Mieczysław Jurczyk, Karolina Jurczyk, s.29-80 

Rozdz.11. Nanomaterials in Preventive Dentistry, Karolina Jurczyk , 
Mieczyslawa U. Jurczyk, s. 333-344  
Rozdz. 12. Osteoblast Behavior on Nanostructured Implant Materials, Karolina 
Jurczyk, Mieczyslawa U. Jurczyk, s. 345-386 
Rodz. 13. Applications of Nanostructured Materials in Dentistry, Karolina 
Jurczyk, Mieczyslaw Jurczyk, 387-406 
 
Za opracowanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim (6 rozdziałów) 
w listopadzie 2014 roku, JM Rektor UM w Poznaniu przyznał mi 
indywidualną nagrodę dydaktyczną za osiągnięcia w roku akademickim 
2012/2013.  
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