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1. Imię i Nazwisko 
 

Anna Agnieszka Sroka-Bartnicka 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2011 dr nauk chemicznych, w zakresie Chemii,  

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w 

Łodzi  

Tytuł rozprawy: “Badania strukturalne polimerów syntetycznych z wykorzystaniem 

spektrometrii mas oraz spektroskopii NMR w ciele stałym”  

Promotor: Prof. dr hab. Marek Potrzebowski. 

 

2005 mgr chemii, specjalizacja chemia podstawowa i stosowana 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

Tytuł pracy mgr: “Wybrane aspekty chromatografii planarnej prowadzonej w polu 

elektrostatycznym” 

Promotor:  Prof. dr hab. Jan K. Różyło. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych.  

 

10.2018 - obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny 

z Odziałem Analityki Medycznej, Zakład Biofarmacji, stanowisko 

adiunkt  (kontrakt podpisany w ramach realizacji projektu Powroty, 

finansowanie z FNP do 07/2020) 

12.2015 – obecnie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i 

Biotechnologii, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, stanowisko: adiunkt 

w grupie pracowników naukowych  (kontrakt podpisany w ramach 

projektu Lider,  finansowanie z NCBiR do 12/2020) 

11.2014 – 11.2015 Stockholm University, Department of Analytical Chemistry, Stockholm,  

Szwecja, stanowisko: Post Doc Fellow   
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05.2014 – 10.2014 Imperial College London, Department of Chemical Engineering, 

Londyn, Anglia,  stanowisko: Post Doc Fellow   

01.2012 – 04.2014 Uniwersytet Medyczny, Lublin, Samodzielna Pracownia Chemii 

i Neuroinżynierii Medycznej, stanowisko: Post Doc Fellow 

10.2005 – 12.2011 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej 

Akademii Nauk w Łodzi, Środowiskowe Laboratorium Badań 

Fizykochemicznych. 

Stanowisko: chemik 2005-2007, asystent 2008-2011 

 
Urlopy macierzyńskie:  04/2009-03/2010 oraz 12/2016-12/2017  
 
4. Wskazanie osiągnięcia* wynikaj ącego 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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,   
 

Zastosowanie metod spektroskopowych do charakterystyki tkanek i biomateriałów  

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wyd ania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 
wydawniczy) 
 

Jako podstawę habilitacji wybrałam cykl 6 pełnotekstowych artykułów opublikowanych w 

latach 2014–2018 w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym (lista A bazy 

Journal Citation Reports, JRC). Wkład pozostałych Autorów został określony w stosownych 

oświadczeniach (załącznik 5).  

Sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi 19,738, co odpowiada 200 punktom MNiSW. 

W przedłożonym cyklu artykułów w dwóch pracach jestem autorem korespondencyjnym, 

a w trzech pracach jestem pierwszym autorem. 

 

1. Leszek Borkowski, Anna  Sroka-Bartnicka, Piotr Drączkowski, Agnieszka Ptak, Emil 
Zięba, Anna Ślósarczyk, Grażyna Ginalska (2016) The comparison study of bioactivity 
between composites containing synthetic non-substituted and carbonate-substituted 
hydroxyapatite, Materials Science and Engineering: C, 62, 260–267, IF -4,164 pkt. MNiSW 
30 
 



5 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu, zaplanowaniu i wykonaniu 
badań spektroskopowych techniką obrazowania ramanowskiego w płaszczyźnie x-y 
oraz x-z, graficznym przedstawieniu wyników eksperymentów spektroskopowych, 
wykonaniu rysunków Ryc. 2-3, interpretacji otrzymanych wyników, oraz 
przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim  
Mój udział procentowy w pracy określam na 35%. 

 
2. Anna Sroka-Bartnicka, Leszek Borkowski, Grażyna Ginalska, Anna Ślósarczyk, Sergei 
G. Kazarian (2017) Structural transformation of synthetic hydroxyapatite under simulated in 
vivo conditions studied with ATR-FTIR spectroscopic imaging, Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 171, 155–161 IF -2,88 pkt. MNiSW 30  
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, 
zaplanowaniu i wykonaniu badań spektroskopowych techniką ATR-FTIR oraz 
obrazowania spektroskopowego ATR-FTIR, graficznym przedstawieniu wyników 
wszystkich przeprowadzonych eksperymentów, wykonaniu rysunków Ryc 1-5, 
interpretacji otrzymanych wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku 
angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (jestem autorem 
korespondencyjnym wspólnie z prof. Sergeiem G. Kazarianem).  
Mój udział procentowy w pracy określam na 50%. 

 
3. Anna Sroka-Bartnicka, James Kimber, Leszek Borkowski, Marta Pawłowska, Izabela 
Polkowska, Grzegorz Kalisz, Anna Belcarz, Krzysztof Jozwiak, Grażyna Ginalska, Sergei G. 
Kazarian (2015), The biocompatibility of carbon hydroxyapatite/β-glucan composite for bone 
tissue engineering studied with Raman and FTIR spectroscopic imaging. Analytical and 
Bioanalytical Chemistry, 407, 7775-7785, IF - 3,125  pkt. MNiSW 35  
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, 
zaplanowaniu i wykonaniu badań spektroskopowych techniką obrazowania FTIR, 
spektroskopią, wykonaniu analiz chemometrycznych, graficznym przedstawieniu 
wyników wszystkich przeprowadzonych eksperymentów, wykonaniu rysunków Ryc 
1-5, interpretacji otrzymanych wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku 
angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (jestem autorem 
korespondencyjnym wspólnie z prof. Sergeiem G. Kazarianem).  
Mój udział procentowy w pracy określam na 50%. 

 
4. Leszek Borkowski, Anna Sroka-Bartnicka, Izabela Polkowska, Marta Pawlowska, 
Krzysztof Palka, Emil Zieba, Anna Slosarczyk, Krzysztof Jozwiak, Grazyna Ginalska (2017), 
New approach in evaluation of ceramic-polymer composite bioactivity and biocompatibility, 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409:5747 – 5755, IF - 3,307 pkt. MNiSW 35  
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu i wykonaniu badań 
spektroskopowych techniką obrazowania ramanowskiego biomateriału i tkanek kości 
po implantacji biomateriału, graficznym przedstawieniu wyników przeprowadzonych 
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eksperymentów wykonaniu rysunków Ryc 3-5, interpretacji i dyskusji otrzymanych 
wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim. 
Mój udział procentowy w pracy określam na 35%. 

 
5. Anna Sroka-Bartnicka, Isabella Karlsson, Lorena Ndreu, Alessandro Quaranta, Matthijs 
Pijnappel, Gunnar Thorsen (2017) Particle-based N-linked glycan analysis of selected 
proteins from biological samples using nonglycosylated binders. Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, 132, 125–132, IF - 2,831, pkt. MNiSW 35 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 
opracowaniu protokołu potranslacyjnych modyfikacji białek z użyciem kulek 
agarozowych i magnetycznych oraz nieglikozylowanych przeciwciał w celu analizy 
wybranych produktów N-deglikozylacji, wykonaniu analiz za pomocą spektrometrii 
mas, przedstawieniu otrzymanych wyników (Ryc 2,3), pomocy w przygotowaniu 
tabeli nr 1, interpretacji otrzymanych wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w 
języku  angielskim (jestem pierwszym autorem z dr Isabella Karlsson)  
Mój udział procentowy w pracy określam na 40%. 

 
6. Alessandro Quaranta, Anna Sroka-Bartnicka, Erik Tengstrand, Gunnar Thorsén (2016), 
N-Glycan profile analysis of transferrin using a microfluidic compact disc and MALDI-MS. 
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(17):4765-76, IF - 3,431 pkt. MNiSW 35 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji 

pracy, zaprojektowaniu eksperymentów, opracowaniu protokołu potranslacyjnych 

modyfikacji białek do oznaczania produktów N-deglikozylacji wybranych białek, wykonaniu 

analiz uzyskanych związków techniką spektrometrii mas, oraz obrazowania powierzchni 

chipu techniką spektrometrii mas (MALDI MSI), graficznym przedstawieniu wyników 

przeprowadzonych eksperymentów, wykonaniu rysunków (Ryc 1,2,4), interpretacji i dyskusji 

otrzymanych wyników, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim.  

Mój udział procentowy w pracy określam na 40%. 
 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 
 

Rozwój nowych technik spektroskopowych walnie przyczynił się do znacznego 

przyspieszenia badań i uzyskania wyników niemożliwych do osiągnięcia klasycznymi 

metodami w dziedzinie chemii, biologii i medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem 

farmacji i biotechnologii medycznej. Metody spektroskopowe pozwalające na uzyskanie 

wiedzy na temat budowy i struktury związków chemicznych oraz ich oddziaływań z 
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biocząsteczkami przyczyniają się do szybkiego postępu nauki i rozwoju cywilizacji. 

Precyzyjna analiza chemiczna uwidoczniająca korelacje pomiędzy budową, a właściwościami 

materiałów decydują o postępie w wielu dziedzinach nauki, a także prowadzą do poprawy 

jakości życia. Inżynieria kostna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina biotechnologii 

medycznej, której celem jest projektowanie bioimplantów, służących do regeneracji i 

odtwarzania ubytków kostnych u pacjentów. Dla lepszego zrozumienia wpływu różnych 

czynników na strukturę, skład chemiczny i właściwości biomateriałów kościozastępczych, 

czy białek, z powodzeniem stosowane są nowoczesne techniki spektroskopowe. Zastosowanie 

różnych, ale równocześnie komplementarnych technik spektroskopowych w trybie analizy 

pojedynczych widm oraz zbioru widm tworzących obrazy/mapy w płaszczyźnie x-y oraz x-z 

pozwala spojrzeć na badany obiekt z różnej perspektywy w mikro i w makro skali. Takie 

informacje pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy na projektowanie 

produktów/polimerów wykorzystywanych w medycynie i nowoczesnej farmacji. Powyższe 

osiągnięcia zachęciły mnie do dalszego poznawania nowych dotąd nie znanych mi metod 

spektroskopowych, takich jak spektroskopia wibracyjna i obrazowanie za pomocą 

spektrometrii mas. Dlatego też znacznie poszerzyłam wachlarz metod analitycznych i 

zdobyłam nowe umiejętności, dzięki zastosowaniu komplementarnych technik analitycznych 

w celu analizy biomateriałów, w szczególności tych mających zastosowanie w medycynie 

regeneracyjnej tkanki kostnej. 

Celem moich badań było opracowanie/dostosowanie metodologii technik 

spektroskopii wibracyjnej oraz spektrometrii mas w charakterystyce tkanek i biomateriałów. 

Uzyskanie informacji o strukturze biomateriałów kościozastępczych oraz tkanek z 

wszczepionym implantem, a także opracowanie metody dokładnej analizy produktów N-

glikozylacji białek z surowicy krwi, pozwoliło mi zdobyć nową wiedzę dotyczącą procesów 

biochemicznych zmieniających strukturę i właściwości fizykochemiczne badanych układów. 

Takie niestandardowe i interdyscyplinarne podejście do badanych układów biologicznych 

pozwoliło mi uzyskać znaczący wkład w tę dziedzinę farmacji. 

W badaniach zastosowałam spektroskopię rozpraszania ramanowskiego (ang. Raman 

spectroscopy, RS ) z możliwością obrazowania powierzchni (płaszczyzna x-y) oraz pomiarów 

konfokalnych (w płaszczyźnie y-z). Drugą stosowaną przez mnie techniką jest spektroskopia 

w podczerwieni (ang. Infrared Spectroscopy, IR). Są to metody łączące przestrzenną 
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rozdzielczość mikroskopii optycznej z molekularną specyficznością spektroskopii 

wibracyjnej1. 

Kolejną, ale już destrukcyjną dla badanej próbki techniką jest desorpcja laserowa i 

jonizacja wspomagana matrycą (ang. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization – Time-of-

Flight Mass Spectrometry, MALDI TOF MS) oraz technika obrazowania za pomocą MALDI 

MSI (ang. Mass Spectrometry Imaging). 

Zastosowanie w/w technik spektroskopii wibracyjnej wraz z technikami spektrometrii 

mas pozwala uzyskać informacje nie tylko o składzie chemicznym próbki, ale także o 

rozkładzie przestrzennym wykrytych związków w próbce. Takie informacje dostarczają 

wiedzy na temat morfologii i właściwości fizyko-chemicznych badanych preparatów, a w 

połączeniu z wiedzą dotyczącą bioaktywności i biokompatybilności, daje to kompleksowy 

obraz zmian biochemicznych zachodzących w układzie biologicznym. Dlatego bardzo 

ważnym aspektem jest opracowanie odpowiedniej metodologii badania tkanek i 

biomateriałów stosowanych w regeneracji tkanki kostnej. 

Celem nadrzędnym w prezentowanym cyklu prac składających się na osiągnięcie 

habilitacyjne było opracowanie spektroskopowej metodologii pomiarów wybranych układów 

biochemicznych. Wyróżniłam trzy szczegółowe cele badawcze:  

Cel 1) Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej w analizie strukturalnej powierzchni 

biomateriałów (publikacja 1-2). 

Cel 2) Chemiczne obrazowanie tkanek za pomocą spektroskopii FT-IR i spektroskopii 

ramanowskiej (publikacja 3-4). 

Cel 3) Zastosowanie spektrometrii mas MALDI w analizie produktów potranslacyjnej 

modyfikacji białek (publikacja 5-6). 

 

 Zastosowanie nowatorskiego podejścia do zobrazowania powierzchni próbki 

biomateriału z wykorzystaniem technik spektroskopii wibracyjnej (spektroskopia w 

podczerwieni, spektroskopia rozpraszania ramanowskiego) oraz spektrometrii mas w 

trybie zbierania pojedynczych widm oraz obrazów/map, a także modyfikacje w/w metod 

pozwoliło uzyskać kompleksowy obraz badanych próbek biomateriałów i tkanek.  

Takie podejście umożliwia zastosowanie w/w technik do nietypowo przygotowanych próbek, 

co pozwala znacznie rozszerzyć możliwości charakterystyki badanych materiałów. Dlatego 

też w tym cyklu prac udowodniłam, że zaproponowane komplementarne metody 

                                                           
1
 Abramczyk,  H.;  Brozek-Pluska,  B.  (2013)  Raman  Imaging  in  Biochemical  and  Biomedical  Applications.  

Diagnosis and Treatment of Breast Cancer, Chem. Rev., 113 (8), 5766–5781 
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spektroskopowe są doskonałym narzędziem do analizy biomateriałów kompozytowych 

podczas ich produkcji czy modyfikacji. Zastosowanie w przyszłości właśnie takiego podejścia 

z użyciem technik spektroskopowych byłoby bardzo skutecznym sposobem wstępnego 

screeningu biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii medycznej. Usprawni to 

znacznie procesy poszukiwania i projektowania nowych biomateriałów w inżynierii tkanki 

kostnej. 

 

Cel 1  

Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej w analizie strukturalnej powierzchni 

biomateriałów (publikacja 1-2) 

 

Po obronie pracy doktorskiej, postanowiłam kontynuować swoje zainteresowania 

naukowe i poznać inne, nowe dla mnie techniki spektroskopii wibracyjnej, które umożliwiały 

zobrazowanie przestrzenne badanych próbek w różnych płaszczyznach x-y i y-z. Dlatego 

odbyłam dwuletni staż podoktorski w dynamicznym zespole na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie. Biorąc udział w interdyscyplinarnym projekcie naukowo-badawczym TEAM FNP 

Prof. Krzysztofa Jóźwiaka nauczyłam się nowoczesnych technik obrazowania / mapowania za 

pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz spektroskopii rozpraszania ramanowskiego.  

Jako materiał badawczy użyłam nowoczesne biomateriały stosowane w inżynierii 

tkanki kostnej. Jest to bardzo istotne zagadnienie ze względu na rosnącą liczbę wypadków, 

urazów i guzów kości. Wraz z rozwojem nauk medycznych rośnie zapotrzebowanie na 

materiały kościozastępcze. Kompozyty ceramiczno-polimerowe zawierające syntetyczny 

hydroksyapatyt są atrakcyjnym modelem badawczym ze względu na ich korzystne 

właściwości, takie jak biokompatybilność, adaptacja do kształtu/rozmiaru ubytków kostnych, 

dostateczna wytrzymałość mechaniczna, nietoksyczność oraz możliwość dostarczania leków i 

makrocząsteczek2,3,4,5. Dlatego tak ważnym, w dzisiejszych czasach, wyzwaniem dla 

                                                           
2
 Subramaniam S, Fang YH, Sivasubramanian S, Lin FH, Lin CP.Hydroxyapatite-calcium sulfate-hyaluronic acid 

composite encap-sulated with collagenase as bone substitute for alveolar bone regen-eration. Biomaterials. 
2016;74:99 – 108. 
3
  Kim HL, Jung GY, Yoon JH, Han JS, Park YJ, Kim DG, et al.Preparation and characterization of nano-sized 

hydroxyapatite/algi-nate/chitosan composite scaffolds for bone tissue engineering.Mater Sci Eng C Mater Biol 
Appl. 2015;54:20 – 5. 
4
 Arora A, Sharma P, Katti DS. Pullulan-based composite scaffolds for bone tissue engineering: improved 

osteoconductivity by pore wall mineralization. Carbohydr Polym. 2015;123:180 – 9 
5
 Cao N, Yang Z, Yang B, Wang W, Boukherroub R, Li M. Construction of a bone-like surface layer on hydroxyl-

modified carbon/carbon composite implants via biomimetic mineralization and in vivo tests. RSC Adv. 
2015;6(11):9370 – 8. 
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technologii inżynierii medycznej jest projektowanie nowoczesnych biomateriałów 

dedykowanych do regeneracji kości. 

Próbki biomateriałów oraz tkanek kostnych z wszczepionym ceramiczno-polimerowym 

materiałem implantacyjnym, wykorzystane do wykonania badań w publikacjach 1-4 zostały 

otrzymane i przygotowane w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w 

Lublinie w zespole prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej. 

Pierwszym celem badawczym (publikacja 1 i publikacja 2) było ustalenie, które 

składniki biomateriału będą decydowały o większej zdolności apatytu do tworzenia nowej 

warstwy. Badania prowadzono w stymulowanych warunkach tj. pod wpływem działania SBF 

(ang. Simulated Body Fluid). Taka wiedza pozwoliła zaprojektować biomateriał i wybrać do 

dalszych badań taki, który cechował się większą bioaktywnością. 

Bioaktywność biomateriałów opisywana jest jako zdolność do ich wiązania z tkanką kostną 

gospodarza6. Mechanizm budowania kości polega na tworzeniu warstwy powierzchniowej 

apatytu, która jest podobna do mineralnego składnika kości. Obecnie do oceny bioaktywności 

materiałów biomedycznych w warunkach in vitro wykorzystuje się dwie popularne metody. 

Jedną z metod (zwaną również testem biomineralizacji) jest ocena zdolności tworzenia 

apatytu na biomateriałach w symulowanych płynach ustrojowych (SBF)7. Drugą metodą jest 

zbadanie wpływu materiału na różnicowanie osteogenne za pomocą eksperymentów z 

wykorzystaniem linii komórkowych8,9. 

Badane przeze mnie biomateriały, przeznaczone do wypełniania ubytków kostnych, składają 

się z dwóch składników hydroksyapatytu oraz czynnika, który zwiększa elastyczność 

(polisacharydu  

β-1-3 glukanu). Biomateriały zostały wytworzone zgodnie z procedurą10,11,12  stosowaną w 

Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie. W tym badaniu 

wykorzystano dwa różne biomateriały różniące się rodzajem hydroksyapatytu. Do produkcji 

                                                           
6
 L.L. Hench, Bioceramics: from concept to clinic, J. Am. Ceram. Soc. 74 (7) (1991) 1487–1510. 

7
 T. Kokubo, H. Takadama, How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity? Biomaterials 27 (15) (2006) 

2907–2915. 
8
 H. Nagai, M. Kobayashi-Fujioka, K. Fujisawa, G. Ohe, N. Takamaru, K. Hara, Y. Miyamoto, Effects of low 

crystalline carbonate apatite on proliferation and osteo-blastic differentiation of human bone marrow cells, J. 
Mater. Sci. Mater. Med. 26 (2) (2015) 1–8. 
9
 A. Przekora, J. Czechowska, D. Pijocha, A. Ślósarczyk, G. Ginalska, Do novel cement-type biomaterials reveal 

ion reactivity that affects cell viability in vitro? Cent. Eur. J.Biol. 9 (3) (2014) 277–289. 
10

 Belcarz A, Ginalska G, Ślósarczyk A, Paszkiewicz Z. (2010). Bioactive composite and process for the production 
of the bioactive composite. European Patent EP107266397 
11

 Paszkiewicz Z, Ślósarczyk A, Zima A. (2011). Method for fabrication of synthetic bioceramic implant material 
based on carbonate hydroxyapatites. European Patent EP233853140 
12

 Ślósarczyk A, Paszkiewicz Z, Zima A. (2014). Method for fabrication of highly porous, calcium phosphate 
bioactive implant material. European Patent EP2229961 
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biomateriałów wykorzystano dwa rodzaje granul hydroksyapatytu węglanowego (CHAP) i 

niepodstawionego hydroksyapatytu (HAP). W celu porównania zdolności do tworzenia nowej 

warstwy apatytu wykonano test in vitro przez namaczanie w symulowanych warunkach płynu 

ustrojowego (SBF) przez okres 30 dni.  

Za pomocą obrazowania techniką spektroskopii ramanowskiej oceniano zmiany strukturalne 

w próbkach biomateriałów zachodzące pod wpływem wymiany jonowej zachodzącej w SBF 

(Rysunek 1) . 

 

 

Rysunek 1 Ramanowska mapa przekroju poprzecznego przez próbkę wraz z obrazem z mikroskopu 

optycznego. A) próbka kontrolna HA, B) próbka HA po 30 dniach działania SBF . Zielonym kolorem 

zaznaczono pasmo β-1-3 glukanu (1/λ=890 cm-1), czerwonym kolorem zaznaczono pasmo 

fosforanowe (1/λ=961 cm-1), kolorem żółtym zaznaczono miejsca nakładania się z obu pasm. Wykresy 

obok map ramanowskich pokazują rozkład przenikania się komponentów przez znormalizowany 

obszar pasma (n.b.a.) w miejscu zaznaczonym białą przerywaną linią (mapa). Kolory linii jak wyżej. 

 

Scharakteryzowano chemiczne zmiany zachodzące w ceramiczno-polimerowych 

biomateriałach implantacyjnych w warunkach symulowanych. Dokonano oceny dystrybucji 

składników bazowych biomateriałów w analizowanym obszarze próbki (płaszczyzna x-y oraz 

x-z). Dzięki temu oceniono zdolności biomateriałów do formowania nowo 

wykrystalizowanego hydroksyapatytu na ich powierzchni (Rysunek 2). Wykorzystując 

konfokalną spektroskopię ramanowską uzyskano informację o dystrybucji składników w 

kompozycie w płaszczyźnie x-y oraz x-z. Obszerny zbiór danych pozwolił na analizę próbki 

zarówno w skali mikro i makro. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono większą 

szybkość procesu degradacji hydroksyapatytu węglanowego w warunkach inkubacji w SBF. 
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Rysunek 2. Ramanowskie mapy konfokalne w płaszczyźnie y-z z dystrybucją składników biomateriał 

typu HAP: a) β-1-3 glukan, pasmo przy przesunięciu Ramana 890cm-1, b) hydroksyapatytu, pasmo 

przy przesunięciu Ramana  960cm-1. 

 

Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że hydroksyapatyt węglanowy nie wykazywał 

większej zdolności tworzenia apatytu na swojej powierzchni w porównaniu do, biomateriału 

bazującego na hydroksyapatycie niepodstawionym. Zauważono różnice w poborze wapnia i 

grubości warstw nowo powstałych struktur apatytowych. Wyniki skorelowano z analizami 

SEM, co potwierdziło szybkość degradacji hydroksyapatytu węglanowego (CHAP), czyli 

większą tendencję do wymiany jonowej niż w przypadku kompozytu z hydroksyapatytem 

(HAP). 

Uzyskane wyniki skłoniły mnie do kontynowania badań. W tym celu dokonałam 

oceny faz przejściowych w strukturalnej budowie hydroksyapatytu węglanowego oraz nie 

węglanowego, w stymulowanych warunkach, pod wpływem działania SBF. Zastosowałam 

nowatorskie podejście do zobrazowania większej niż poprzednio powierzchni elastycznej 

próbki biomateriału, dzięki wykorzystaniu kolejnej techniki obrazowania w podczerwieni 

(ang. ATR FT-IR Chemical Spectroscopy Imaging).  

Tę część badań wykonałam podczas stażu podoktorskiego w Anglii w Imperial 

College London, w zespole Prof. Sergeia Kazariana, wykorzystując nowoczesną aparaturę 

obrazowania IR, za pomocą kryształu ATR z selenku cynku ZnSe połączonego z detektorem 

typu FPA (ang. Focal Plane Array). 

Ten sam materiał badawczy opisany w publikacji 1 został poddany wstępnej analizie 

ATR FT-IR (rysunek 3), a następnie obrazowaniu całej powierzchni próbki (w płaszczyźnie 

x-y) o wielkości 6000 µm × 6000 µm ( 6 mm na 6 mm).  

Analiza widm ATR pozwoliła ocenić różne typy podstawienia hydroksyapatytu zachodzące 

pod wpływem działania SBF. Wyróżnia się trzy typy hydroksyapatytu: typ A, typ B oraz typ 
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mieszany AB13,14. Wiadomo, że jon CO3
2- może zastąpić jony PO4

3- lub OH- w 

hydroksyapatycie, tworząc karboksylowany hydroksyapatyt15. Pierwszy mechanizm 

substytucji (substytucja typu A) obejmuje zastąpienie jonów hydroksylowych jonami 

węglanowymi. Drugi mechanizm (substytucja typu B) polega na podstawieniu jonu 

węglanowego jonem fosforanowym. 

 

 

Rysunek 3. Widma ATR FT-IR biokompozytów: a) zmiany względnej absorbancji - porównanie pasm 

fosforanowych przy liczbie falowej 1021 cm−1 oraz w zakresie 1500–1400 cm−1; b) druga pochodna w 

zakresie liczb falowych 1600–1300 cm −1. 

 

W biomateriale wykonanym z niepodstawionego jonami węglanowymi 

hydroksyapatytu, oznaczonego jako biomateriał HAP w procesie wymiany jonowej 

zachodzącej w SBF po 30 dniach, została potwierdzona obecność jonów węglanowych w 

strukturze hydroksyapatytu. Struktury te określono jako typ B i typ AB, które mają znacznie 

większe właściwości biokompatybilne z tkanką kostną niż typ A. Zwiększona 

rozpuszczalność złożonego z hydroksyapatytu węglanowego kompozytu typu CHAP nie 

przekłada się na większą zdolność do tworzenia się nowo powstałego apatytu. Taki proces był 

spowodowany przesunięciem równowagi elementarnej wynikającej w wymiany jonowej 

zachodzącej w dynamicznym układzie SBF. Jednocześnie stwierdzono brak czystego apatytu 

typu A podczas podstawiania przez SBF w obydwu kompozytach (Rysunek 4). Porównano w 

biomateriałach zmiany zachodzące w kompozytach względem grup fosforanowych i 

węglanowych.  

                                                           
13

 D. Tadic, F. Peters, M. Epple, Biomaterials 23 (2002) 2553–2559. 
14

 R.Z. LeGeros, Crystallography Studies of the Carbonate Substitution in the Apatite Structure Thesis University 
of New York, 1967. 
15

 J.P. Lafon, E. Champion, D. Bernache-Assollant, J. Eur. Ceram. Soc. 28 (2008) 139–147. 
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Rysunek 4. Obrazy ATR FT-IR dystrybucji przestrzennej wybranych pasm dla próbek biomateriałów 

kontrolnych oraz po inkubacji w układzie SBF. 

 

Uzyskane wyniki badań strukturalnych wskazują na bioaktywne i biokompatybilne 

właściwości nowych kompozytów węglanowych hydroksyapatyt/1-3-β-glukan opracowanych 

do inżynierii tkanki kostnej.  

Aktualnie kontynuuję badania biomateriałów w ramach realizacji projektu Powroty 

FNP (POWROTY/2017-4/14) zatytułowanego „Wykorzystanie metod spektroskopowych do 

oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro” 

stosując drugą metodę oznaczania bioaktywności z zastosowaniem badań typu in vitro oraz 

komórek macierzystych.  

 

Cel 2 

Chemiczne obrazowanie tkanek za pomocą spektroskopii FT-IR i spektroskopii 

ramanowskiej (publikacja 3-4) 

Wybrany biomateriał został wszczepiony w tkankę kostną królika w celu oceny 

procesu regeneracji tkanki kostnej. Eksperymenty dotyczące implantacji kompozytów do  
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kości zwierząt zostały wykonane przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. dr hab. 

Grażyny Ginalskiej. Uzyskano wycinki tkanek po 1, 3, i 6 miesiącach od implantacji, a 

następnie skrawki z pogranicza tkanki i biomateriału zostały podane analizie 

spektroskopowej. Część tkanek była analizowana w formie natywnej (publikacja 3), a część 

tkanek została odwapniona (publikacja 4).  

Za pomocą komplementarnych metod spektroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii w 

podczerwieni w trybie transmisji dokonano oceny dojrzałości kolagenu, a także analizy 

dystrybucji lipidów i amidów w tkance, w zależności od czasu implantacji biomateriału. 

Oceniono dystrybucję przestrzenną grup fosforanowych w tkance oraz porównano ich ilość 

wskazującą na poziom przebudowy materiału implantacyjnego (rysunek 5).  

 

 

Rysunek 5. Obrazy 3-miesięcznej tkanki kości: (a) widoczny obraz z zaznaczonym obszarem 

mapowania (768 µm × 768 µm). C kompozyt, PB nowo wytworzona tkanka kostna, DB tkanka kostna 

odwapniona. (b) obraz FTIR z dystrybucją lipidów (1720 - 1790 cm – 1). (c) fosforanów (1000 - 1200 

cm-1), (d) amidów I (1600 - 1720 cm- 1), (e) obraz histologiczny (strzałki wskazują na penetrację kości 

przez implant) (f) analiza chemometryczna z wykorzystaniem hierarchicznej analizy skupień (HCA) 

(wartość D, algorytm Warda, cztery skupienia), (g) uśrednione widmo FTIR, normalizacja przez 

pasmo amidu I (1600 - 1720 cm – 1). 

 

Dokonano analizy chemometrycznej – klastrowanie – które pozwoliło na klasyfikację 

grupy widm i przypisanie ich do danego fragmentu tkanki. Cześć badań była wykonywana 

podczas stażu podoktorskiego w Imperial College London, gdzie zastosowano dodatkowy 

układ soczewek skupiających w spektrometrze IR. Taki układ pozwala uzyskać widma o 

lepszej intensywności z próbek cechujących się chropowatością na granicy przejściowej. Było 
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to pierwsze tego typu podejście do analizy tkanki kostnej z wszczepionym biomateriałem 

kościozastępczym. Badania wykonano z zastosowaniem detektora FPA, który pozwala 

uzyskać 9216 widm w jednym obrazie spektroskopowym. Dodatkowo opracowano program, 

dzięki któremu połączono 16 obrazów w jedną mapę już w trakcie pomiarów. Taka mapa 

składała się z 147 456 widm, a jej powierzchnia stanowiła obszar 1024 µm×1024 µm, co 

pozwoliło na analizę nie tylko w bliskim sąsiedztwie miejsca implantacji biomateriału, ale 

także na szerszym obszarze całej próbki (rysunek 6). Uzyskane mapy zostały poddane 

analizie chemometrycznej z wykorzystaniem metody klastrowania hierarchicznej analizy 

skupień (HCA) (wartość D, algorytm Warda)16, a następnie porównano uzyskane wyniki z 

analizą histopatologiczną (barwienia H+E). 

Zastosowanie układu dodatkowych soczewek CaF2 w trybie pomiaru w transmisji 

techniką IR pozwoliło uzyskać większą rozdzielczość przestrzenną 11 µm dla próbek przy 

użyciu obiektywu o powiększeniu ×15. Zwiększona rozdzielczość przestrzenna pozwoliła na 

dokładniejszą analizę fragmentu tkanki, gdzie wszczepiono biomateriał. Dzięki temu 

zidentyfikowany został tak zwany stan przejściowy przebudowy rusztowania biomateriału 

(ang. pelxiform bone tissue) w tkankę kostną. Jest to zakres widoczny w pasmach lipidowych 

1720 – 1790 cm-1. Trzeba zauważyć, że tkanka została pocięta na skrawki grubości 8 

mikrometrów, ale jednak obszar z wszczepionym biomateriałem w tkance kości nie był 

płaski. Pomimo przygotowania próbki i pocięcia jej za pomocą kriomikrotomu wystąpiły 

niewielkie różnice w grubości tkanki, które były widoczne pod mikroskopem. Utrudniało to 

uzyskanie dobrej ostrości w obrazie widzialnym, a także mogło powodować uzyskanie widm 

IR o niskiej intensywności. Takie zjawisko występowało z powodu różnicy w twardości 

tkanki kostnej i biomateriału, który w miejscu styku dwóch materiałów o różnym stopniu 

twardości w czasie cięcia kruszył się, a w pociętym skrawku tkanki mogły powstawać 

pęknięcia. Dlatego też wiedząc o różnicy w wysokości/grubości skrawka tkanki zastosowałam 

technikę obrazowania ramanowskiego z opcją autofokusowania w każdym punkcie mapy. 

 

                                                           
16

 Wood BR, Bambery KR, Evans CJ, Quinn MA, McNaughton D (2006) A three-dimensional multivariate image 
processing technique for the analysis of FTIR spectroscopic images of multiple tissue sections. BMC Med 
Imaging 6:12 
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Rysunek 6. Obrazy ATR FT-IR przedstawiające mapy w podczerwieni z dystrybucją danego pasma 

składające się z 16 map połączonych ze sobą. Każdy obraz składa się z 147 456 widm.  

 

Zastosowano takie samo podejście jak w przypadku tkanek w użyciem techniki FT-IR, czyli 

dokładnie ta sama tkanka została poddana analizie. Było to możliwe dzięki opracowaniu 

metody przygotowania skrawków tkanek o określonej grubości preparatu i zamontowaniu na 

szkiełku mikroskopowym wykonanym z CaF2.  Taki sposób przygotowania próbki umożliwia 

wykonanie komplementarnych analiz dwoma technikami spektroskopii wibracyjnej.  

Spektroskopia obrazowania ramanowskiego została wykorzystana do oceny miejsca 

przebudowy rusztowania tkanki kostnej z wszczepionym biomateriałem. Ze względu na 

zdolność rozdzielczą przestrzenną do 1.5 µm, wybrano małe fragmenty tkanki, a w 

szczególności miejsca zrostu biomateriału z tkanką oraz szczelin na pograniczu zrostu. 

Potwierdziło to obecność lipidów, amidów i kolagenu w miejscu łączącym granice 

kompozytu z tkanką kostną. Obrazowanie spektroskopowe FTIR i mapowanie ramanowskie 

stanowią zatem unikalne narzędzie do wysoce dokładnej i niezawodnej charakterystyki 

próbek biologicznych. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem w analizie spektroskopowej tkanek jest możliwość 

oceny właściwości tkanki bez ingerencji podczas przygotowywania próbek. Taką możliwość 

daje właśnie zastosowanie spektroskopii ramanowskiej, jako metody nieinwazyjnej dla 

przygotowanej próbki (publikacja 4). Technikę tą wykorzystałam do oceny nie odwapnionej 

tkanki kości królika z wczepionym biomateriałem kościozastępczym po okresie 6 miesięcznej 

implantacji. Próbkę z wszczepionym kompozytem pocięto na skrawki o grubości 2 mm. Taki 

materiał charakteryzuje się bardzo dużą chropowatością, lecz dzięki zaprezentowanej 
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metodyce mogliśmy zobaczyć miejsca przebudowy biomateriału w tkankę kostną bez 

stracenia cennych informacji, które mogłyby powstać poprzez mikropęknięcia powstałe przy 

próbie cięcia materiału na cieńsze fragmenty. 

 

 

Rysunek 7. Widma ramanowskie: a) tkanka kostna, b) nowo wytworzona tkanka kostna, c) 
pozostałości po implantacji kompozytu, d) kolagen i lipidy, e) zdjęcie próbki, f) powiększenie zdjęcia 
próbki z zaznaczonym obszarami badanymi. 

 

Wykonanie mapowania wybranych elementów próbki oraz porównanie ich z obrazem 

widzialnym umożliwiło określenie, które fragmenty biomateriału uległy przebudowie w 

tkankę kostną. Obecność pasm grup fosforanowych przy liczbie falowej 960 cm-1  (rysunek 7 

b, c,), a także ich brak (rysunek 7 d) potwierdza strukturę chemiczną badanego obszaru 

próbki. Chemiczna charakterystyka widocznych fibryl pomiędzy granulami kompozytu 

potwierdziła zachodzący proces przebudowy biomateriału. Obecność pasm lipidów i 

kolagenu w miejscu zrostu kości po wszczepieniu implantu potwierdza brak pełnej 

przebudowy tkanki kostnej. Takie zjawisko wskazuje jednak, że biomateriał jest 

biokompatybilny, ponieważ stanowi bardzo dobrą podstawę do budowy macierzy 

organicznej. Jest to zgodne z teorią, że  dopiero po procesie dojrzewania kolagenu jest 

nabudowywana cześć mineralna w procesie tzw. mineralizacji tkanki. Przeprowadzone 
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badania wykazały biozgodność kompozytu CHAP/β-1,3-glukan w trakcie procesu regeneracji 

tkanki kostnej. 

 

Cel 3 

Zastosowanie spektrometrii mas MALDI w analizie produktów potranslacyjnej 

modyfikacji białek (publikacja 5-6) 

 

W tkance kostnej dochodzi do nieustannych zmian fizjologicznych, na które składają 

się procesy kościotwórcze i kościogubne. Za zrównoważenie tych dwóch procesów 

odpowiedzialne są swoiste komórki tkanki kostnej zwane osteoblastami, które odpowiadają za 

procesy syntezy oraz osteoklastami, które wpływają na resorpcję kości. Proces przebudowy 

tkanki kostnej zachodzi w żywym organizmie dzięki nieustannemu procesowi tworzenia i 

degradacji. Tego typu zmiany metabolizmu kości mogą być oceniane na podstawie analizy 

stężenia wskaźników biochemicznych obecnych we krwi. Jednym z takich wskaźników może 

być analiza produktów potranslacyjnych modyfikacji białek. Oznaczanie produktów N-

deglikozylacji białek jest nadal atrakcyjnym obszarem badawczym, który przyciągnął wiele 

uwagi w ostatnim dziesięcioleciu.  

Od dawna wiadomo, że choroby mogą być związane ze zmianami w glikozylacji określonych 

białek. Wykazano to w przypadku chorób nowotworowych, zaburzeń immunologicznych i 

chorób neurodegeneracyjnych. Możliwość wykorzystania wzorców glikozylacji białek jako 

biomarkerów w chorobach jest wielką zaletą dla badań klinicznych lub diagnozy. Obecnie 

brakuje szybkich, zautomatyzowanych i opłacalnych technik analitycznych do określania 

glikozylacji specyficznych białek z surowicy krwi. Dlatego podjęłam się opracowania metody 

umożliwiającej analizę potranslacyjnych modyfikacji białek. W celu realizacji tego zadania 

odbyłam staż na Uniwersytecie Sztokholmskim w zespole dr Gunnara Thorsén’a, gdzie 

opracowałam protokoły szybkiej analizy oligocukrów uwolnionych w procesie deglikozylacji 

białek jako metody screeningowej (publikacja 5-6). 

Jako wzorcowe do optymalizacji metody zostały wybrane białka: transferryn, ATT, 

albuminy ludzkiej i herceptyny na których testowano protokoły. Następnie badania 

powtórzono z użyciem surowicy krwi ludzkiej. Z próbek surowicy krwi wyizolowano 

poszczególne białka stosując metodę immunochemicznych reakcji z użyciem 

nieglikolizowanych przeciwciał związanych z kulkami magnetycznymi lub agarozowymi 

poprzez streptawidynę. Tak „wyłowione” białka poddano procesowi reakcji enzymatycznej z 

użyciem mieszaniny dwóch enzymów (PNGaza F oraz neuraminidaza). Działanie enzymów 
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powoduje bezpośrednią deglikozylację schwytanych białek. Otrzymane oligocukry zostały 

oczyszczone z użyciem złoża typu hypercarb, a obecność poszukiwanych związków została 

potwierdzona analizą spektrometrii mas MALDI. Cała procedura, w czasowo najkrótszym 

wariancie, została wykonana w ciągu sześciu godzin (publikacja 5). Poza analizą za pomocą 

spektrometrii mas MALDI metoda jest łatwa i szybka do wykonania w każdym laboratorium. 

Następnym etapem było opracowanie szybkiej metody analizy dużej liczby próbek z 

użyciem przeciwciał na kulkach agarozowych (publikacja 6).  

Opracowanie szybkiego i wysokoprzepustowego protokołu do analiz produktów N-

deglikozylacji było możliwe dzięki zastosowaniu techniki spektrometrii mas MALDI. Cały 

ten proces odbywa się z użyciem mikrokolumn chromatograficznych w urządzeniu do 

mikroprzepływów dostępnym komercyjnie z firmy Gyros (www.gyros.com, Gyros protein 

technologies). Urządzenie to składa się z systemu 54 mikrokolumn chromatograficznych, 

ułożonych w jednej płycie CD, w formie 6 segmentów, po 9 kolumn każdy. Dzięki temu 

możliwa jest miniaturyzacja układu, mniejsza ilość zużywanych odczynników, a jedną analizę 

można wykonać używając 1 µl rozcieńczonej próbki surowicy krwi. Urządzenie do 

mikroprzepływu jest przedstawione rysunku 8. 

  

 

Rysunek 8. Schemat urządzenia do mikroprzepływów firmy Gyros z powiększeniem układu kolumn 
chromatograficznych, z przykładowymi widmami mas (MALDI) oligocukrów uwolnionych z białek 
modyfikowanych potranslacyjnie. 

 

Całkowity czas analizy 54 próbek uzyskanych z różnych surowic wynosił 3 godziny (bez 

uwzględniania analiz techniką MALDI). W tym czasie przygotowano nie tylko zestaw 

kolumn chromatograficznych, który może być dowolnie upakowany i modyfikowany, ale 
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także naniesiono 54 próbki i wykonano deglikolizację białek bezpośrednio na prezentowanym 

układzie CD. Dodatkowo, po raz pierwszy, zastosowano obrazowanie spektroskopowe 

MALDI MSI chipów do urządzeń mikroprzepływów w celu potwierdzenia rozkładu 

dystrybucji szukanych związków (Rysunek 9). W technice MALDI bardzo ważna jest 

krystalizacja analitu z matrycą MALDI, a otrzymanie homogennych krystalitów pozwala 

uzyskać widma o dobrej intensywności z dowolnego miejsca chipu. Taka informacja jest 

bardzo cenna i potwierdza skuteczność całej metodologii w zastosowaniu analizy dużej liczby 

próbek w krótkim czasie. Zastosowanie obrazowania MALDI MSI potwierdziło skuteczność 

techniki analizy produktów potranslacyjnych z użyciem wysokoprzepustowej techniki 

mikroprzepływów. 

 

 

 

Rysunek 9. Mapa MALDI MSI dystrybucji wybranych związków bezpośrednio z urządzenia 
oczyszczającego próbki: a) chip CD do analizy MALDI, b) dystrybucja piku o masie 1664 m/z, c) 
dystrybucja piku o masie 1810 m/z, d) dystrybucja piku o masie 2029 m/z, e) dystrybucja piku o masie 
2175 m/z. 

 

Selektywność zaprezentowanej metody można łatwo zmienić poprzez zastąpienie wybranych 

nieglikozylowanych przeciwciał specyficznych dla innych białek. Umożliwia to zastosowanie 

tej metody w analizie dowolnych potranslacyjnych produktów białek, co stanowi, że jest to 

technika uniwersalna i doskonale nadaje się do analizy biomarkerów z surowicy krwi. 

 

 

 

 



22 
 

Podsumowanie 

 

Zastosowanie nowatorskiego podejścia z wykorzystaniem spektroskopii wibracyjnej 

oraz spektrometrii mas w trybie obrazowania i zbierania pojedynczych widm pozwoliło 

uzyskać kompleksową analizę strukturalną badanych białek, biomateriałów i tkanek.  

Wnioski:  

Cel  1  

Spektroskopia wibracyjna w analizie strukturalnej powierzchni biomateriałów 

(publikacja 1-2) 

� Scharakteryzowano strukturalne zmiany zachodzące w ceramiczno-polimerowych 

biomateriałach implantacyjnych w warunkach symulowanych, Potwierdzono proces 

przemiany hydroksyapatytu węglanowego (typ A w typ B) pod wpływem działania 

SBF.  

� Dokonano oceny dystrybucji składników bazowych biomateriałów w analizowanym 

obszarze próbki (płaszczyzna x-y oraz x-z).   

� Oceniono zdolności biomateriałów do formowania nowo wykrystalizowanego 

hydroksyapatytu na ich powierzchni. 

Cel  2  

Chemiczne obrazowanie tkanek za pomocą spektroskopii FT-IR i spektroskopii 

ramanowskiej (publikacja 3-4) 

� Za pomocą komplementarnych metod spektroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii 

w podczerwieni dokonano oceny dojrzałości kolagenu, a także analizy dystrybucji 

lipidów i amidów, w tkance w zależności od czasu implantacji biomateriału. 

� Oceniono dystrybucję oraz porównano ilość grup fosforanowych mówiących o 

przebudowie materiału implantacyjnego w procesie regeneracji kości.  

� Dokonano analizy chemometrycznej – klastrowanie, które pozwoliło na klasyfikację 

grupy widm i przypisanie ich do danego fragmentu tkanki. Opracowano metodę 

analizy dużych fragmentów tkanki.  

Cel 3  

Spektrometria mas MALDI w analizie produktów potranslacyjnych modyfikacji białek 

(publikacja 5-6) 

� Opracowano protokoły analizy glikozylacji białek jako szybkiej metody 

screeningowej.  



23 
 

� Za pomocą urządzenia do mikroprzepływów, w połączeniu z techniką spektrometrii 

mas MALDI, wyizolowano oraz zbadano oligocukry związane N-glikozydowo z 

białkami wychwyconymi z surowicy krwi. 

� Zobrazowano za pomocą techniki MALDI MSI rozkład wybranych związków 

bezpośrednio w urządzeniu oczyszczającym (mikrokolumienkach). 

 

Zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia z użyciem różnych komplementarnych 

technik spektroskopowych jest bardzo skutecznym sposobem wstępnego screeningu 

biomateriałów wytwarzanych w inżynierii medycznej. Takie podeście usprawnia 

poszukiwania i projektowanie nowych biomateriałów w inżynierii tkanki kostnej. 

Zaproponowane komplementarne metody spektroskopowe mogą być także doskonałym 

narzędziem do analizy biomateriałów kompozytowych podczas ich produkcji, lub 

modyfikacji. Opracowanie różnych spektroskopowych metod analitycznych do 

charakteryzacji biomateriałów i tkanek pozwoliło mi uzyskać wkład w ważną dziedzinę 

farmacji.  

 

Plany na przyszłość i perspektywy rozwoju zawodowego  

 

W ramach dalszych badań zamierzam kontynuować tematykę przedstawioną w 

rozprawie habilitacyjnej zarówno na poziomie badań podstawowych, jak i badań o potencjale 

wdrożeniowym. Będzie to możliwe dzięki otrzymanemu finasowaniu z NCBiR i FNP w 

ramach projektów realizowanych od 2018 r. 

Jako kierownik projektu  Lider VIII  (LIDER/11/0070/L-8/16/NCBR/2017) 

finansowanym przez NCBiR w kwocie 1 194 875 zł realizowanym w okresie 01/2018-

12/2020 na UMCS w Lublinie w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii,  zajmuję się 

badaniami o potencjale komercyjnym mającym na celu opracowanie 

innowacyjnego  produktu ekologicznego. Produktem tym jest preparat dedykowany 

stymulacji wzrostu i rozwoju roślin, zawierający bakteryjne metabolity izolowane z płynu 

pohodowlanego Rhizobium, tzw. czynniki Nod, które indukują symbiozę pomiędzy rizobiami 

i roślinami bobowatymi. Są to uniwersalne morfogeny aktywujące podziały komórkowe w 

różnych tkankach roślinnych. Zastosowanie tego preparatu przełoży się na istotny wzrost 

plonowania szerokiej grupy roślin uprawnych i leczniczych oraz ograniczy  zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego, stosowanymi w nadmiarze, nawozami azotowymi. Projekt bazuje na 

wynikach wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii w grupie 
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prof. dr hab. Anny Skorupskiej oraz na dotychczasowych patentach. Zastosowanie 

nowoczesnych metod obrazowania spektroskopowego MALDI MSI oraz mikroskopii 

Ramana w ocenie przemian metabolicznych zachodzących w roślinach pod wpływem 

działania opracowywanego preparatu zapewni wysoce efektywny sposób walidacji 

opracowywanego produktu. W czasie realizacji projektu chcę rozwijać nowoczesną technikę 

obrazowania spektroskopowego MALDI MSI w celu analizy rozkładu wybranych 

metabolitów roślinnych w badanej tkance. 

Drugim, nadal pasjonującym mnie tematem naukowym są badania w dziedzinie 

inżynierii tkanki kostnej. W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla technologii inżynierii 

medycznej jest projektowanie nowoczesnych biomateriałów dedykowanych do regeneracji 

kości bez przeprowadzania czasochłonnych i bardzo kosztownych testów na zwierzętach. 

Jako kierownik projektu  POWROTY/2017-4/14 finansowanym przez FNP w 

kwocie 801 380 zł realizowanym w okresie 06/2018 – 06/2020 r wykorzystuję 

interdyscyplinarne podejście do analizy nowoczesnych biomateriałów w warunkach in vitro. 

W projekcie zaplanowałam wykorzystanie zaawansowanych metod spektroskopowych takich 

jak: spektroskopia w podczerwieni IR, spektroskopia ramanowska, spektrometria mas, 

spektroskopia NMR w ciele stałym do oceny markerów tworzenia kości wytwarzanych przez 

komórki macierzyste hodowane bezpośrednio na biomateriałach wytwarzanych na bazie 

ceramiki. Takie podejście pozwoli wykrywać zmiany strukturalne w fazie organicznej i 

nieorganicznej w badanym kompozycie ceramiczno-polimerowym w warunkach in vitro. 

Projekt realizuję przy współpracy z dr hab. Agatą Przekorą – Kuśmierz, która otrzymuje i 

przygotowuje biomateriały w warunkach in vitro. Jest to kontynuacja wcześniej nawiązanej 

współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie, którego 

kierownikiem jest prof. dr hab. Grażyna Ginalska. 

Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod spektroskopowych uzyskamy informacje 

zarówno o części organicznej jak i nieorganicznej badanego biomateriału pod kątem 

przebudowy rusztowań kostnych, a także uzyskamy kluczowe informacje dotyczące 

różnicowania i funkcji komórek macierzystych. Śledzenie zmian strukturalnych składników 

kompozytowych w dynamicznym układzie in vitro dostarczy wiedzy o procesie tworzenia się 

markerów kostnych na powierzchni kompozytu. Pozwoli to na ograniczenie kosztów 

eksperymentów, skróci czas analizy badanych materiałów oraz znacznie zminimalizuje 

potrzebę przeprowadzania testów na zwierzętach. Jest to drugie tło projektu i bardzo ważne 

podejście etyczne. Takie podejście wyeliminuje etyczne problemy związane ze zbędnym 

zabijaniem zwierząt i zapewni również znaczne korzyści ekonomiczne. Wykonywanie testów 
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in vivo dla dużej ilości testowanych materiałów jest bardzo kosztowne. Zastosowanie w 

przyszłości takiego podejścia z użyciem technik spektroskopowych może być bardzo 

skutecznym sposobem wstępnego screeningu biomateriałów wytwarzanych w inżynierii 

medycznej, co znacznie usprawni procesy badawcze nad poszukiwaniem i projektowaniem 

nowych biomateriałów w inżynierii tkanki kostnej. 

Realizacja w/w projektów pozwoli mi także zdobyć doświadczenie w rozwijaniu 

umiejętności związanych z zarządzaniem interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi. 
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 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

a)  Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 
chemicznych  
 

W tym okresie prace badawcze realizowałam w Centrum Badań Molekularnych i 

Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi w Środowiskowym Laboratorium 

Badań Fizykochemicznych pod opieką prof. dr hab. Marka J. Potrzebowskiego. 

Tytuł rozprawy: “Badania strukturalne polimerów syntetycznych z wykorzystaniem 

spektrometrii mas oraz spektroskopii NMR w ciele stałym”. 

Badania były realizowane w ramach grantu promotorskiego, którego byłam głównym 

wykonawcą. Grant promotorski, MNiSW N204 162436, ”MALDI TOF i NMR w ciele 

stałym jako komplementarne techniki analizy polimerów syntetycznych”, 2009-2011 w 

CBMM PAN Łódź, finansowanie 43 500,00 PLN. 

Głównymi narzędziami wykorzystywanymi w realizacji pracy doktorskiej związanej z 

analizą polimerów syntetycznych były dwie techniki analityczne: desorpcja laserowa i 

jonizacja wspomagana matrycą MALDI oraz magnetyczny rezonans jądrowy w ciele stałym - 

SS NMR. Zastosowanie tych technik pozwoliło mi, nie tylko uzyskać szeroki dostęp do 

szczegółowych informacji o badanych związkach, ale także znaleźć optymalne warunki 

analizy umożliwiające lepsze zrozumienie mechanizmów decydujących o jakości 

rejestrowanych widm techniką MALDI. Jako związki modelowe wykorzystano: polilaktydy 

znajdujące zastosowanie w wielu dziedzinach życia dzięki swojej biodegradowalności oraz 

poli(p-ksylileny) z powodzeniem stosowane w układach elektronicznych, jako powłoka 

ochronna. W pierwszym etapie dokonano klasyfikacji używanych matryc MALDI (1,8-

dihydroksyantracen-9(10H)-on, kwas trans3 -indoloakrylowy, kwas 2-(4- hydroksyfenyloazo 

–benzoesowy), kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy) pod względem jakości otrzymanych widm. 

Wykorzystując eksperymenty 13C CP/MAS w ciele stałym określono charakter oddziaływań 

pomiędzy matrycami a polimerem, wykazano zmiany morfologii, stopień krystaliczności i 

amorficzności wszystkich komponentów wymaganych w mieszaninach używanych w analizie 

MALDI. Wykorzystując zaawansowane techniki NMR w fazie stałej (1H-13C FSLG 

HETCOR, PASS 2D, pomiary czasów relaksacji T1 i T1ρ) oraz obliczenia teoretyczne DFT, 

zbadano dwie formy polimorficzne poli(p-ksylilenu) oraz folie o różnej zawartości tych 

polimorfów. Związki te, ze względu na słabą rozpuszczalność, mogą być badane tylko w fazie 

stałej. Z badań NMR wynika, że występuje duża różnica dynamiki molekularnej pomiędzy 

dwoma polimorfami, a także pomiędzy foliami przygotowanymi w różnych temperaturach. 
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Uzyskane informacje mogą być przydatne w projektowaniu warstw parylenu o określonych 

właściwościach, na które mają wpływ dynamika łańcucha oraz przestrzenne upakowanie 

cząsteczek. W finalnej części badań wprowadzono i zoptymalizowano nową metodę 

przygotowania próbek bez użycia rozpuszczalników, tzw. technikę "Solvent Free MALDI". 

Takie postępowanie daje możliwość zastosowania MALDI do analizy związków 

nierozpuszczalnych. Badania wykazały doskonałą komplementarność stosowanych metod 

spektrometrii mas i spektroskopii NMR w ciele stałym w analizie polimerów syntetycznych. 

Większość wyników otrzymanych w trakcie realizacji grantu przedstawiono w 

rozprawie doktorskiej oraz opublikowano w trzech publikacjach oraz w formie jednego 

patentu: 

1) Anna Sroka-Bartnicka, Włodzimierz Ciesielski, Jan Libiszowski, Andrzej Duda, 
Marek Sochacki, Marek J. Potrzebowski (2010), Complementarity of Solvent-Free 
MALDI TOF and Solid-State NMR Spectroscopy in Spectral Analysis of Polylactides,  
Analytical Chemistry, 82, 323–328. IF - 5,874, pkt. MNiSW 32 
 
2) Anna Sroka-Bartnicka, Sebastian Olejniczak, Włodzimierz Ciesielski, Andrzej 
Nosal, Hieronim Szymanowski, Maciej Gazicki-Lipman, Marek J. Potrzebowski 
(2009), Solid State NMR Study and Density Functional Theory (DFT) Calculations of 
Structure and Dynamics of Poly(p-xylylenes), Journal of. Physical  Chemistry. B, 
113(16), 5464-72, IF - 3,471, pkt. MNiSW 24 
 
3) Anna Sroka-Bartnicka, Sebastian Olejniczak, Marek Sochacki, Tadeusz Biela, 
Marek J. Potrzebowski (2009), Solid-State NMR Spectroscopy as a Tool Supporting 
optimization of MALDI-TOF MS Analysis of Polylactides,  Journal of the American 
Society for Mass Spectrometry, 20, 67–72, IF - 3,391, pkt. MNiSW 24 

 
patent 

Marek Potrzebowski, Anna Sroka-Bartnicka, Beata Miksa, Marek Sochacki, 
Andrzej Nosal, 2011, Zastosowanie warstw parylenu w analizie, Polska P-396074, 
zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 24.08.2011 r. Udzielenie patentu ogłoszono 
30.06.2016 WUP 06/16. 

 

W czasie realizacji pracy doktorskiej brałam udział jako wykonawca w następujących 

projektach naukowo-badawczych:  

1) Wykonawca w grancie N N204 2691 33, tytuł projektu „The preparation of thin 
films of poly-para-xylylene and its derivatives. The study of the topology, adhesion to 
the surface, biocompatibility and applications in biomedical research of 
macromolecules", 2008-2009, CBMM PAN Łódź 
 



28 
 

2) Udział w projekcie BioPOL POIG.01.01.02-10-123/09, 07.2011-12.2011, CBMM 
PAN Łódź. 

 

b) Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych 

 

Tematyka pozostałych prowadzonych przeze mnie badań jest ściśle związana z 

zastosowaniem różnych metod spektroskopowych w analizie związków. W tym celu 

wykorzystałam zdobyte doświadczenie w analizie technikami spektroskopii wibracyjnej w 

podczerwieni i spektroskopii ramanowskiej.  

W ramach współpracy międzyzakładowej w UM w Lublinie oraz z Instytutem 

Agrofizyki PAN brałam udział w analizie złoża chromatograficznego wykorzystywanego do 

analiz chromatograficznych. W tym celu zastosowano konfokalne obrazowanie ramanowskie 

a także analizy ATR FT-IR. Dokonano oceny zmian strukturalnych przed i po modyfikacji 

złoża. Analiza profili wgłębnych wykazała adsorpcję fosfolipidów wewnątrz porów złoża 

chromatograficznego.  

 

1) Eliza Blicharska, Małgorzata Tatarczak-Michalewska, Anita Płaźniska, Wojciech 
Płaziński, Anna Kowalska, Anna Madejska, Monika Szymańska Chargot, Anna 
Sroka-Bartnicka, Joanna Fliger, (2018) Solid ‐ phase extraction using octadecyl ‐ 
bonded silica modified with photosynthetic pigments from Spinacia oleracea L. for 
the preconcentration of lead(II) ions from aqueous samples, Journal of Separation 
Science, vol 41 (15) 3129-3142, IF - 2,415, pkt. MNiSW 30 
 
2) Jolanta Flieger, Małgorzata Tatarczak-Michalewska, Anna Kowalska, Anna 
Madejska, Tomasz Śniegocki, Anna Sroka-Bartnicka, Monika Szymańska-Chargot 
(2017), Effective phospholipid removal from plasma samples by solid phase extraction 
with the use of copper (II) modified silica gel cartridges, Journal of Chromatography 
B, 1070,1-6, IF - 2,441, pkt. MNiSW 30 

 

W ramach współpracy z Zakładem Genetyki i Mikrobiologii UMCS wykonywałam analizy 

techniką spektrometrii mas MALDI wybranych związków lipidowych w bakteriach. W tym 

celu przygotowałam próbki do analizy tzw. metodą schnącej kropli, wykonałam pomiary w 

trybie jonów dodatnich i ujemnych. Wykonałam także fragmentacje wybranych pików w celu 

dokonania przypisań strukturalnych badanych związków.  
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 3) Katarzyna Zamłyńska, Iwona Komaniecka, Kamil Żebracki, Andrzej Mazur, Anna 
Sroka-Bartnicka, Adam Choma (2017), Studies on lipid A isolated from 
Phyllobacterium trifolii PETP02 T lipopolysaccharide, Antonie van Leeuwenhoek, 
110(11):1-21, IF - 1,588, pkt. MNiSW 20 
 
4) Iwona Komaniecka, Adam Choma, Katarzyna Zamlynska, Anna Sroka-Bartnicka, 
Pawel Sowinski (2017), Structure of O-specific polysaccharide of Oligotropha 
carboxidovorans OM5 - a wastewater bacterium, Carbohydrate Research , 439, 30-34, 
 IF -  2,074, pkt. MNiSW 25 

 

Brałam udział w analizach liofilizatów pochodzenia bakteryjnego (bakterie z grupy 

Lactobacillus). Wykonywałam pomiary techniką ATR FT-IR w celu oceny zmian 

zachodzących w strukturze ściany komórkowej bakterii. Z wykonanych analiz uzyskano 

informację, że największe obserwowane zmiany są wykrywane w drganiach grup C–OH i C–

O-C pochodzących od polisacharydów. Największe zmiany zaobserwowano w regionie pasm 

3000-2800 cm-1 oraz wykazano różnice zachodzące w drganiach grupy CH2 i CH3. Z naszej 

analizy porównawczej wywnioskowano, że hydrofobowy charakter powierzchni bakterii nie 

może być traktowany jako wiarygodny wskaźnik adhezji lub agregacji w warunkach in vitro. 

 

5) Magdalena Polak-Berecka, Adam Waśko, Roman Paduch, Tomasz Skrzypek, Anna 
Sroka-Bartnicka  (2014), The effect of cell surface components on adhesion ability of 
Lactobacillus rhamnosus. Antonie van Leeuwenhoek 106:751–762,  
IF- 1,806, pkt. MNiSW 20 

 

W badaniach polimerów biodegradowalnych wykonywałam analizy techniką spektrometrii 

mas MALDI, dwoma sposobami. Jedną z metod jest standardowa metoda schnącej kropli, 

natomiast druga metoda to tzw metoda bezrozpuszczalnikowa. Zastosowano powierzchnię 

polimerową na płytce do analiz MALDI w celu zwiększenia procesu desorpcji i jonizacji. 

Takie podejście pozwoliło uzyskać lepszy stosunek sygnału do szumu w rejestrowanych 

widmach MALDI.  

 

6) Beata Miksa, Marek Sochacki, Anna Sroka- Bartnicka, Paweł Uznański, Andrzej. 
Nosal, Marek J. Potrzebowski (2013), Application of parylene for surface (polymer) 
enhanced laser desorption/ionization of synthetic polymers Rapid Communications in 
Mass Spectrometry, 27, 767–772.  IF - 2,642, pkt. MNiSW 30 

 
Wykonanie powyższych badań możliwe było dzięki zastosowaniu różnych ale 

komplementarne technik spektroskopii wibracyjnej a także spektrometrii mas. 
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c) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi ora z 
udział w takich projektach  

 
Kierownik projektów:  
 

1) 07/2018-06/2020, 4 edycja programu POWROTY/2017-4/14 FNP, kwota 
finansowania  801 380,00 PLN. Tytuł: 
„Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na 
biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro”, projekt realizowany w UM 
Lublin 
 
2) 2018-2020, VIII edycja programu Lider nr projektu LIDER/11/0070/L-
8/16/NCBR/2017, NCBiR, kwota dofinansowania 1 194 875 PLN, Tytuł: „Opracowanie 
ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i 
leczniczych”, projekt realizowany w UMCS  
 
3) 2017-2018, Dotacja celowa na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu 
badań naukowych młodych naukowców 2015-2016, UMCS Wydział Biologii i 
Biotechnologii, kwota finansowania 3 000 PLN, „Optymalizacja metody przygotowania 
próbek biologicznych oraz płytek TLC do analizy techniką obrazowania 
spektroskopowego MALDI MSI”. 

 
Wykonawca w projektach :  
 

1) Udział w projekcie ERC advanced Grant "Enhancing microfabricated devices with 
chemical imaging for novel chemical technology" staż podoktorski , stanowisko Post 
Doc – Imperial College London), 05.2014-10.2016  
 
2) Udział w projekcie TEAM 2009-4/5, FNP, Temat projektu: "Multidisciplinary 
development of drugs acting on selected neuronal receptors", staż podoktorski,  
stanowisko post doc, 01.2012-04.2014 UM Lublin. 
  
3 ) Wykonawca w grancie N N204 2691 33, „The preparation of thin films of poly-para-
xylylene and its derivatives. The study of the topology, adhesion to the surface, 
biocompatibility and applications in biomedical research of macromolecules", 2008-
2009, CBMM PAN Łódź. 
 
4) Grant promotorski, MNiSW N204 162436, ” MALDI TOF i NMR w ciele stałym 
jako komplementarne techniki analizy polimerów syntetycznych”,  2009-2011 w CBMM 
PAN Łódź, Opiekun: Prof. Marek Potrzebowski,  finasowanie 43 500,00 PLN 
 
5) Udział w projekcie BioPOL POIG.01.01.02-10-123/09, 07.2011-12.2011, CBMM 
PAN  Łódź 
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d) Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą 

 

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w 
Lublinie 
1) Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie, Zespół prof. dr hab. 
Grażyny Ginalskiej  
2) Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zespół 
prof. dr hab. Prof. Jolanty Flieger  
 
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi 
1) Imperial College London, Prof. Sergei Kazarian  
2) Stockholm University, Dr Leopold Ilag, 
3) Stockholm University, Dr Gunnar Thorsén 
 
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 
1) Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS, Zespół prof. dr hab. Adama Chomy (drugie 
miejsce pracy), 
 2) CBMiM PAN Łódź, Zespół prof. dr hab. Marka Potrzebowskiego 
3) Instytut IUNG Puławy, Zespół prof. dr hab. Janusza Podleśnego 
4) ICHF PAN Warszawa, Zespół dr Izabeli Stefanowicz-Pięty 
5) Instytut Agrofizyki PAN Lublin, Zespół dr hab. Moniki Szymańskiej-Chargot 

 

e) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich  
 

Staże podoktorskie zagraniczne 

 

11.2014 – 11.2015 Stockholm University, Department of Analytical  Chemistry, Stockholm, 
Sweden, stanowisko: Post Doc Fellow w zespole Dr Gunnar Thorsena 
 
05.2014 –10.2014 Imperial College London, Department of Chemical Engineering, London, 
United Kingdom, stanowisko: Post Doc Fellow w zespole Prof. Sergeia Kazariana 
 

Staż podoktorski krajowy  
 
01.2012 –04.2014 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Chemii i 
Neuroinżynierii Medycznej, stanowisko: Post Doc Fellow w TEAM FNP w zespole Prof. dr 
hab. Krzysztofa Jóźwiaka 
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Krótkie wyjazdy stażowe 

 
1) 17-24.08.2018 Szwecja, Sztockholm University, Laboratorium Dr Leopold Ilaga  
2) 17-21.12.2013 Polska, Uniwersytet Jagielloński, Laboratorium Obrazowania 
Ramanowskiego Prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej 
3) 11-15.11.2013 Wielka Brytania, Imperial College London, Laboratorium Profesora 
Sergeia Kazariana  
4)  3-4.12.2012 Francja,  Ecole Polytech’Lille Universite, szkolenie z chemometrii 
5) 23-28.07.2012 Polska, Uniwersytet Jagielloński, Laboratorium Obrazowania 
Ramanowskiego Prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej 
 
6) 17-22.10.2010 Izrael, Weizmann Institute of Science, szkolenie ze spektrometrii mas 
7) 22- 24. 08.2010 Szwecja, Uppsala University, szkolenie EMBO, spektrometria mas 
analiza potranslacyjnych modyfikacji białek 
8) 1-12.05. 2006 Włochy, University of Florence, spektrometria mas - szkolenie 
sponsorowane przez UNESCO. 

 

f) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych  
 

W latach 2013 - 2018 wykonałam 15 recenzji oryginalnych artykułów naukowych dla 
następujących czasopism: 
1. Acta Biomaterialia -2 recenzje 
2. Acta Pharmaceutica -1 recenzja 
3. Infrared Physics and Technology -1 recenzja 
4. Journal of Biomedical Materials Research: Part B - Applied Biomaterials -1 recenzja  
5. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences -1 recenzja  
6. Scientific Reports -3 recenzje 
7. Applied Spectroscopy -3 recenzje 
8. Biomaterials -1 recenzja  
 

g) Mi ędzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową  

Nagrody za działalność naukową międzynarodowe  
 

1) Uzyskanie dofinansowania Travel grant na szkolenie ME-MED Mass Spectrometry 
Workshop, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael, 17-22.10.2010  
2) Uzyskanie dofinansowania Travel grant na szkolenie: Mass Spectrometry and HPLC 
of Proteins, 2006, program sponsorowany przez  UNESCO, University of Florence, 
Włochy, 1 - 12.05.2006 
3) Uzyskanie całkowitego dofinansowania na udział w szkoleniu EMBO training , 
Practical Course Post-translational modifications of proteins: from discovery to 
functional analysis. Upssala, Szwecja, 22- 24. 08.2010 
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Nagrody za działalność naukową krajowe 
 
1) Stypendysta w programie TEAM 2009-4/5, 2012-2014 "Multidiscyplinary 
development of drugs acting on selected neuronal receptors". Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej 
2) Udział w programie  One to one Mentoring FNP (11.2013-06.2015) opiekun 
naukowy Prof. Sergei Kazarian, Imperial College London, Wielka Brytania, Fundacja na 
Rzecz Nauki Polskiej 
3) Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za 
osiągnięcia naukowe uzyskane w roku kalendarzowym, 2018 
4) Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w 
Lublinie, za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w roku kalendarzowym 
2018  
5) Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii 
„Naukowiec przyszłości”. 

 

Wyróżnienie i nagrody konferencyjne  
 

1. Wyróżnienie za najlepszy poster na konferencji National Scientific Conference 
„Nauka, Badania, Rozwój”(2nd edition) Warszawa 27.10.2018 
2. Wyróżnienie za najlepszy poster na konferencji VIII Ogólnokrajowa Konferencja 
Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin 23.11. 2018. 
3. Wyróżnienie za najlepszy poster nr 2 na konferencji VIII Ogólnokrajowa 
Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój, Lublin 23.11.2018 
4. Nagroda za najlepszą prezentację posterową na konferencji Polish Scientific 
Network Łódź,  21-23.06.2018 
5. I Nagroda za najlepszą prezentację posterową na konferencji: Nauka i Przemysł - 
lubelskie spotkania studenckie, Lublin 09.06.2014. 

 

Nagrody inne 

Tytuł: „Kobieta na Medal”  plebiscyt „Gazety Wyborczej” województwa 
Lubelskiego, 8 marca 2018r   
 

h) Szkolenia w programach europejskich oraz innych programach 
międzynarodowych i krajowych  
 

Szkolenia w programach międzynarodowych 
 

1) 07-12.07.2013 University of Cambridge, Ignite Programme, Cambridge Judge 
Business School, Cambridge, Wielka Brytania  
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2) 20-23.05. 2013 University of Cambridge, Enterprisers Programme, Centre for 
Entrepreneurial Learning (CfEL), Wyboston -Lakes, Bedfordshire, Wielka Brytania 
 

Szkolenia krajowe  z zakresu zarządzania oraz przedsiębiorczości 
 

1) 17-19.12-2018 PRINCE2 foundation – szkolenie z zarządzania projektami 
badawczymi zakończone egzaminem i uzyskanym certyfikatem, Altkom Akademia 
2) 14-15.11.2018, Szkolenie z Zarządzania projektem badawczym, Forum Młodych 
Naukowców UMCS 
3) 20-18.03.2018  Zarządzanie projektami badawczymi dla Laureatów VIII edycji 
programu Lider, NCBiR  

 

Szkolenia inne krajowe i zagraniczne 
 
1) 14-21.09.2018  warsztaty Design Thinking – w czasie konferencji  Europejski 

Tydzień Innowacji, CKS Lublin. Prowadzący: Piotr Wojciechowski, Fuzers Service 
Design 

2) 06.08.2014  Elevator pitch - Autoprezentacja, Imperial College London  
3) 12.06.2014  How to peer review research paper – Efektywne ocenianie publikacji, 
Imperial College London 
4)  14-15.10.2013  FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Autoprezentacja: Trainings 
on selfpresentation and public speaking, Prowadząca: Caroline van den Brul 
5)  17.04.2013  FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Współpraca 
interdyscyplinarna- Interdisciplinary Research Workshop, Prowadzący: Prof. Edward 
Potworowski 
6)  11.2013-06.2015 Udział w programie „mentoringowym” sponsorowanym przez 
FNP, Mentor Prof. S. Kazarian, Imperial College London, Wielka Brytania  

 

i) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe  
 
1) Marek Potrzebowski, Anna Sroka-Bartnicka, Beata Miksa, Marek Sochacki, 
Andrzej Nosal, 2011, Zastosowanie warstw parylenu w analizie, Polska P-396074, 
zgłoszenie patentowe w UP RP z dnia 24.08.2011 r. Udzielenie patentu ogłoszono: 
30.06.2016 WUP 06/16. 
 

j) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki  
 
Osiągnięcia dydaktyczne 

 
1) Koordynacja i aktualizacja programu nauczania Sylabus (farmakokinetyka) dla 
studentów Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, (obniżenie pensum 



35 
 

dydaktycznego do 24h/rocznie ze względu na realizację projektu badawczo naukowego 
POWROTY/2017-4/14  FNP 
 
2) Prowadzenie zajęć dydaktycznych seminaria/wykłady (od 2018 r – obecnie) z 
przedmiotu farmakokinetyka dla studentów trzeciego i piątego roku farmacji studiów 
dziennych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 
 
3) Wykład w ramach szkoły letniej „Nowoczesna farmacja”, 2018, UM Lublin, prelegent 
 
4) Ukończony kurs dydaktyki UMCS Lublin, 2005, uczestnik kursu 
 

Popularyzacja nauki: 
 
1.Wykład otwarty Kolorowy świat mikro - Chemiczne obrazowanie spektroskopowe 
tkanek, Noc Biologów 2019, 11.01.2019, prelegent 
2. Nagrania trzech odcinków programu telewizyjnego TVP Lublin w programie pt 
„Login nauka”  promującego badania prowadzone w ramach realizacji projektów 
naukowo-badawczych emisja w dniu: 

a) 22 stycznia 2019 godzina godz 19.30 (film dostępny w sieci on line na 
stronie TVP Lublin – login nauka) 
b) 20 marca 2018 godz 19.30 (film dostępny w sieci on line na stronie TVP 
Lublin – login nauka) 
c) 10 stycznia 2017 godz 19.30 (film dostępny w sieci on line na stronie TVP 
Lublin – login nauka) 

3. W 2018 r udzielenie trzech wywiadów w gazetach województwa lubelskiego na 
temat prowadzonych projektów naukowych i przyznanym dofinansowaniu na 
realizację projektu Lider z NCBiR - Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza, Dziennik 
Wschodni  
4. Artykuł w Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS marzec 2018 o przyznanym 
dofinansowaniu na realizację projektu Lider z NCBiR; informacja ukazała się także na 
głównej stronie internetowej UMCS 
5. Wywiad radiowy w Akademickim Radiu Centrum UMCS, marzec 2018 
6. Pomoc w zorganizowaniu warsztatów mikrobiologicznych dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 43 w Lublinie, marzec 2018   
 

k) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji  
1. Opieka naukowa nad studentami zatrudnionymi w ramach realizacji mojego projektu 

LIDER/11/0070/L-8/16/NCBR/2017. Student V roku Mikołaj Krysa okres 
zatrudnienia w projekcie Lider 07-12.2018, Studentka IV roku Zuzanna Uzdowska 
okres zatrudnienia w projekcie Lider 12.2018-06.2019 

2. Promotor pracy magisterskiej studenta biotechnologii  - Mikołaja Krysy, planowany 
termin obrony czerwiec 2019, Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS 
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3. Promotor pracy magisterskiej, studenta farmacji - Kamila Kawińskiego, planowany 
termin obrony czerwiec 2019, Zakład Biofarmacji UM Lublin  

4. Opieka i organizacja pracy studentów magistrantów i doktorantów w Stockholm 
University,  Szwecja 2014-2015  

5. Opieka naukowa nad studentem stypendystą w Projekcie TEAM - Grzegorzem 
Kaliszem, Samodzielna Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej UM w 
Lublinie, 2012-2014 

6. Opiekun naukowy pracy magisterskiej studenta farmacji - Wojciecha Dominy 
(promotorem prac był prof. dr hab. K. Jóźwiak), Samodzielna Pracownia Chemii i 
Neuroinżynierii Medycznej UM w Lublinie, 2014, temat pracy „Obrazowanie tkanek 
nowotworowych przy użyciu spektroskopii FTIR oraz Ramana”. 

7. Opieka nad praktykantami CBMM PAN Łódź, 2007-2009 
 
l) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego 
lub promotora pomocniczego  
 
Jako kierownik projektów naukowo-badawczych sprawuję opiekę naukową i zatrudniam 
doktorantów (stypendia): 
1. lek. wet. Grzegorz Kalisz, październik 2018 – obecnie, Zakład Biofarmacji, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, (jestem również promotorem pomocniczym)  
2. mgr Katarzyna Suśniak, lipiec 2018 – obecnie, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, UMCS 
  




