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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Piotr M. Zieliński/ dr hab., Zakład Badań Materii Miękkiej, 

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, 

pm.zielinski@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badanie możliwości zwiększenia stabilności amorficznej formy 

leków, stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego, 

za pomocą mezoporowatej krzemionki. 

 

Tematyka pracy doktorskiej dotyczy wpływu mezoporowatej 

krzemionki na fizyczną stabilność amorficznych postaci 

wybranych substancji czynnych leków stosowanych w terapii 

tętniczego nadciśnienia płucnego. 

Ograniczona rozpuszczalność w wodzie polikrystalicznych 

substancji czynnych leków (API), jest poważnym problemem 

dotykającym substancji leczniczych. Sposoby poprawy 

rozpuszczalności obejmują szereg modyfikacji chemicznych i 

fizycznych  pośród których duże znaczenie ma amorfizacja. Taką 

formę API cechuje wyższa energia wewnętrzna i ruchliwość 

molekularna co może poprawiać rozpuszczalność i biodostępność 

leków. Niemniej postać amorficzna jest niestabilna 
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termodynamicznie, wykazując naturalną tendencję do 

rekrystalizacji. Istnieje szereg technik pozwalających w praktyce 

na poprawę owej stabilności np. poprzez tworzenie amorficznych 

stałych z polimerami. Alternatywnym podejściem jest 

wykorzystanie mezoporowatej krzemionki w roli matrycy, 

stabilizującej amorficzną postać API na drodze adsorpcji 

molekularnej w porach o nanometrowych rozmiarach. 

Proponowana tematyka pracy doktorskiej ma charakter badań 

eksperymentalnych, w ramach których planowane jest m.in.: 

 uzyskanie fazy szklistej wybranych API na drodze 

stopienia i szybkiego ochładzania ich form krystalicznych 

 scharakteryzowanie przemian fazowych zachodzących w 

czasie ochładzania i ponownego ogrzewania  API 

 scharakteryzowanie własności termicznych (m.in. 

stabilności w temperaturze pokojowej oraz obniżonej)  tak 

otrzymanej postaci amorficznej. 

 zbadanie kinetyki rekrystalizacji w warunkach izo- oraz 

nieizotermicznych 

 zbadanie wpływu parametrów (np. średnica porów),  

mezoporowatej matrycy krzemionkowej na stabilność i 

kinetykę rekrystalizacji amorficznej postaci wybranych 

API 

 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie 

pozwalającym na czytanie i tworzenie publikacji, udział w 

konferencjach 

 Znajomość fizyki ciała stałego, termodynamiki 

 Gotowość do odbycia wymaganego stażu zagranicznego 

 

5  Wskazanie źródeł Stypendium doktoranckie, planowane wystąpienie w środki w 
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finansowania ramach programu PRELIDIUM BIS 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Piotr M. Zieliński, dr hab., Department of Soft Matter Research, 

The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish 

Academy of Sciences, pm.zielinski@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Investigating possibility of increasing the stability of amorphous 

pharmaceutical formulations, used in the treatment of pulmonary 

arterial hypertension, with mesoporous silica. 

 

The subject of proposed research is the effect of mesoporous 

silica on the physical stability of amorphous forms of selected 

active pharmaceutical ingredients (APIs) used in 

pharmacotherapy of  the pulmonary arterial hypertension. 

Limited solubility in water of polycrystalline APIs, is a serious 

problem affecting medicines. Methods to improve solubility 

include a number of chemical and physical modifications among 

which amorphization is of significant importance. Amorphous 

form of API is characterized by higher internal energy and 

molecular mobility, which can improve the solubility and 

bioavailability of drugs. However, such a form is 

thermodynamically unstable, showing a natural tendency to 

recrystallize. There are a number of techniques to improve this 

stability in practice, for example, by forming amorphous solid 

dispersions with polymers. An alternative approach is to use 

mesoporous silica as a matrix, stabilizing the amorphous form of 

APIs by molecular adsorption in nanometer-sized pores. 

The research topic of the proposed dissertation is of an 

experimental nature, within the framework of which it is 

planned, among other things: 

- to obtain the glassy phase of selected APIs by melting and rapid 

cooling of their crystalline forms 

- to characterize phase transformations occurring during cooling 

and reheating of the APIs 



 

 
ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków 

Tel. 12 662 8344 

e-mail:kisd@ifj.edu.pl 

 
 

- to characterize the thermal properties (including stability at 

room and reduced temperature) of the amorphous form so 

obtained. 

- to study the kinetics of recrystallization under iso- and non-

isothermal conditions 

- to study the influence of parameters (e.g., pore diameter), of the 

silica matrix on the stability and recrystallization kinetics of the 

amorphous form of selected APIs. 

4 Additional requirements to 

the candidate 
 Knowledge of English at a level that allows to read and 

produce publications, participate in conferences 

  Knowledge of solid state physics, thermodynamics 

  Willingness to complete the required internship abroad 

5 Sources of financing Doctoral scholarship, planned application for funds under the 

PRELIDIUM BIS program. 

 

 

 

  


