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Rozprawa doktorska zatytułowana „Ocena biozgodności stopu tytanu (Ti-6Al-4V) w hodowli komórek 
„in vitro”” jest oryginalnym opracowaniem naukowym powstałym w oparciu o własne badania, które 
porusza ważne zagadnienia z zakresu technologii wytwarzania implantów oraz oceny ich właściwości 
co może mieć istotne znaczenie dla praktyki klinicznej. Przedstawiona do recenzji praca jest wspólnym 
opracowaniem zagadnień, które stały się przedmiotem pięciu publikacji w recenzowanych, 
czasopismach o zasięgu międzynarodowym:  

1. Żebrowski R., Walczak M.: The effect of shot peening on the corrosion behaviour of Ti6A1-4V 
alloy made by DMLS. Advances in Materials Science, September 2018, Vol. 18, No. 3 (57), pp. 
43-54, DOI: 10.1515/adms-2017-0040 

2. Żebrowski R., Walczak M., Klepka T, Pasierbiewicz K.: Effect of the shot peening on surface 
properties of Ti-6Al-4V alloy produced by means of DMLS technology. Eksploatacja i 
Niezawodnosc Maintenance and Reliability, 2019, Vol. 21, No. 1, pp. 46–53, 
http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.6 

3. Żebrowski R., Walczak M.: Effect of the shot peening on surface properties and tribological 
performance of Ti-6Al-4V alloy produced by means of DMLS technology. Archives of Metallurgy 
and Materials 2019, Vol. 64, No. 1, pp. 377–386. DOI: 10.24425/amm.2019.126263 

4. Żebrowski R., Walczak M., Korga A., Iwan M., Szala M.: Effect of Shot Peening on the 
Mechanical Properties and Cytotoxicity Behaviour of Titanium Implants Produced by 3D 
Printing Technology. Journal of Healthcare Engineering, Vol. 2019, Article ID 8169538, 11 
pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/8169538 

5. Żebrowski R., Walczak M., Drozd K, Jarosz MJ.: Changes of cytotoxicity of Ti-6Al-4V alloy made 
by DMLS technology as effect of the shot peening. Annals of Agricultural and Environmental 
Medicine, 2020; Vol. 27, No. 4, pp. 706–712. DOI: 10.26444/aaem/116386 

Prace te zostały dołączone do rozprawy doktorskiej. Cykl tych prac jest tematycznie spójny i porusza 
ważne zagadnienia z zakresu prowadzonych badań. Udział Doktoranta w powstaniu tych publikacji 
został oceniony przez pozostałych autorów jako znaczący, co zostało udokumentowane w dołączonych 
oświadczeniach. 

 Rozprawa doktorska stanowi niezwykle obszerne i kompletne potraktowanie interesującego 
zagadnienia jakim jest ocena ukształtowania warstwy wierzchniej indywidualnie wytwarzanych 
implantów pod kątem właściwości mechanicznych i biozgodności. Celem naukowym było określenie 
związków pomiędzy składem chemicznym, mikrostrukturą i morfologią warstwy wierzchniej a 
właściwościami mechanicznymi i biozgodnością tytanowych wyrobów przeznaczonych do zastosowań 
w medycynie. W oparciu o te założenia zostały zaplanowane niezwykle interesujące i oryginalne 
badania pozwalające rozstrzygnąć postawione na wstępie wątpliwości.  

http://dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.6
https://doi.org/10.1155/2019/8169538


Autor opracował oryginalną metodykę prac doświadczalnych z pogranicza materiałoznawstwa i 
medycyny mającą odpowiedzieć na postawione tezy badawcze. Znaczna złożoność procedur 
medycznych, których celem jest z jednej strony leczenie zmian nowotworowych, z drugiej zaś możliwie 
wierne zachowanie pierwotnej funkcji narządu wymaga często uzupełniania powstałych ubytków 
materiałami syntetycznymi. Coraz większe zastosowanie znajdują spersonalizowane implanty 
tworzone z myślą o konkretnym chorym i konkretnej operacji. Większość chirurgów nie jest nawet w 
części świadoma złożoności problemów technologicznych i materiałowych, na które napotyka 
inżynieria mająca zapewnić wyprodukowanie takiego implantu. Przy rosnącym poziomie złożoności 
kształtu i wymogów co do właściwości takich implantów zastosowanie konwencjonalnych technologii 
takich jak odlewanie, obróbka plastyczna czy ubytkowa mogą okazać się niewystarczające. Gdy 
konieczne jest wytworzenie implantu o skomplikowanych kształtach dostosowanych do warunków 
anatomicznych pacjenta lepiej sprawdzają się technologie przyrostowe, znane pod potoczną nazwą 
wydruku 3D. Doktorant podjął w swoich badaniach zagadnienie oceny spersonalizowanych implantów 
ze stopu Ti-6Al-4V pod kątem właściwości mechanicznych oraz biokompatybilności. Metodyka 
wydruku takich implantów, pozwala z jednej strony uzyskać dobre odwzorowanie skomplikowanego 
kształtu, jednak jej ograniczeniem są związane z samą technologią wady w postaci nieciągłości 
strukturalnych w warstwie powierzchni. Ma temu przeciwdziałać obróbka nagniataniem 
strumieniowym, co stało się przedmiotem badań Doktoranta. W dobrze zaplanowanym cyklu 
doświadczeń oceniał on zarówno właściwości mechaniczne stopu tytanu poddanego takiej obróbce, 
jak i stopień toksyczności w stosunku do dwu linii komórkowych. Bardzo istotne jest wnikliwe i rzetelne 
opracowanie tego tematu.  

Sama rozprawa posiada typowy układ dla zbiorczych opracowań kilku publikacji stanowiących cykl. 
Zwięzłe Wprowadzenie zajmujące raptem 3 strony stanowi krótkie przedstawienie dość egzotycznych 
dla klinicysty zagadnień dotyczących technologii materiałów używanych do produkcji implantów. 
Wstęp stanowi wartościowe wprowadzenie w dalsze etapy rozprawy i dobrze uzasadnia istotność 
podjętych badań. Cele pracy i założenia podane już we wstępie zostały jasno sformułowane. Na 
pierwszy plan wysuwają się praktyczne kwestie istotne z punktu widzenia założeń naukowych i zakresu 
badanych zagadnień.  

Rozdział dotyczący Metodyki badań zawiera opis metod badawczych, które są adekwatne i pozwalają 
na opracowanie zagadnień postawionych w celach. Za najistotniejsze z punktu widzenia lekarza należy 
uznać badania biokompatybilności materiałów, tak by wytypować taki, którego cytotoksyczność będzie 
najniższa przy optymalnych właściwościach mechanicznych wynikających ze sposobu obróbki jego 
powierzchni. Dalej następuje opis zastosowanych metod statystycznych, właściwie dobranych do 
oceny zgromadzonych wyników.  

Najistotniejszy z praktycznego punktu widzenia rozdział dotyczący Wyników został opracowany 
starannie. Wyniki zostały podane jasno i przejrzyście a ich rozwinięcie w oparciu o materiał graficzny, 
czytelne wykresy i tabele można odnaleźć w publikacjach dołączonych do rozprawy stanowiących cykl 
prac będących podstawą tego opracowania.  

Na koniec Autor przedstawił Wnioski, znajdujące dobre uzasadnienie w przeprowadzonych badaniach. 
Stanowią one cenne i syntetyczne podsumowanie uzyskanych wyników. 

Dyskusję oraz spis Piśmiennictwa Autor pozostawił w pracach stanowiących cykl unikając w ten sposób 
zbędnych powtórzeń. Tym niemniej te niezwykle ważne fragmenty opracowania stanowią istotną część 
pracy dowodzącą dojrzałości naukowej Doktoranta. Autor przedstawił własne wyniki w kontekście 
rezultatów innych autorów i właściwie dobrał cytowane piśmiennictwo, co pozwoliło umieścić 
uzyskane przez nią rezultaty w szerszej perspektywie. Piśmiennictwo jest dobrze dobrane, a ich użycie 
jest jak najbardziej celowe. Znalazły się tam istotne i niezbędne z punktu widzenia wartości całej 
rozprawy najbardziej aktualne i współczesne doniesienia.  

Przedstawione opracowanie ma istotną wartość praktyczną pozwalając się odnieść w wiarygodny 
sposób do problemu opracowania optymalnych technologicznie i bezpiecznych pod względem 



medycznym indywidualnie produkowanych implantów. Należy spodziewać się, że da ono asumpt do 
podjęcia dalszych badań, tym razem już klinicznych nad możliwością praktycznego wdrożenia tych 
rozwiązań do codziennej praktyki chirurgicznej.  

Praca napisana jest ładną, poprawną polszczyzną z dobrym zrozumieniem zakresu poruszanych 
problemów i jasnym przejrzystym przestawieniem prezentowanych zagadnień.  

 

Podsumowanie 

Przedstawiona praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i spełnia kryteria rozprawy 
doktorskiej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 roku poz. 1789 
ze zm.) w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669). Zakres opracowanych 
zagadnień mieści się w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. Dojrzałość naukowa 
pracy, wnikliwość badawcza, twórcze ujęcie zagadnienia, oryginalna metodyka oraz staranność 
opracowania wyników upoważniają mnie do wnioskowanie o dopuszczenie ppłk. lek. med. Remigiusza 
Żebrowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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