
 

 

 
 

	
Załącznik	nr	1	do	Regulaminu	rekrutacji		 

  
Zgłoszenie zagadnienia badawczego realizowanego  

w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej  
w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Jednostce: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 
 

1  Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail  

 Małgorzata Witko, prof. dr hab. 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera 
ul. Niezapominajek 8 30-239 Kraków 
Małgorzata.witko@ikifp.edu.pl 

2  Nazwisko i imię 
promotora pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail  

  
 

3  Temat zagadnienia 
badawczego+ krótki (do 
250 słów) opis tematyki 
badawczej   

Temat: Badania biomateriałów pochodzenia bakteryjnego o 
potencjalnym zastosowaniu w medycynie przy użyciu 
zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej i 
fluorescencyjnej. 
Opis: W ramach tematu doktorant/ka pozna podstawy techniki 
mikroskopii świetlnej (jasne pole, ciemne pole, DIC) oraz 
fluorescencyjnej (w tym konfokalnej). Zapozna się on/ona z 
procesem wytwarzania biodegradowalnych polimerów 
pochodzenia bakteryjnego z grupy polihydroksyalkanianów 
(PHB, PHN, PHO) oraz ich dalszym formowaniem 
przestrzennym (elektroprzędzenie, przędzenie na mokro, druk 
3D). W ramach pracy doktorskiej kandydat wykona serię 
badań materiałów o strukturze 3D pod kątem ich potencjalnych 
zastosowań w medycynie. Badania obejmować będą interakcje 
na poziomie poszczególnych elementów cytoszkieletu (aktyna, 
mikrotubule, filamenty pośrednie) oraz pojedynczych białek 
(np. paxylina, integryny, kadheryny) pomiędzy komórką a 
materiałem. Otrzymane wyniki mikroskopowe poddane będą 
analizie ilościowej poprzez zastosowanie odpowiednich 
algorytmów ( np. oprogramowanie Image J). W ramach badań 
przewiduje się badanie ssaczych linii komórkowych 
poprawnych takich jak (MEF - mysie embrionalne fibroblasty,  
HOB – ludzkie osteoblasty). Dodatkowym obszarem 
badawczym będzie ocena skuteczności biologicznej 
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wybranych związków pochodzenia naturalnego o działaniu 
przeciwnowotworowym (np. DPC-dipterokarpol i jego 
pochodnych (1DH-DPC)) na liniach komórek nowotworowych 
np. A549 (nowotwór płuca), MCF-7 ( nowotwór piersi), MG-
63 (nowotwór kości). W ramach zaplanowanych zadań 
kandydat/ka będzie wykonywać szereg testów i barwień 
komórkowych oraz prowadzić hodowlę i bank komórek kilku 
linii. 

4  Wymagania w stosunku 
do kandydata 
(wykształcenie, 
umiejętności/kursy) 

Znajomość podstaw biologii komórki 
Ukończone studia z biochemii, biotechnologii lub pokrewnych 
kierunków 
Umiejętność pracy z materiałem biologicznym 

5   Wskazanie możliwych 
źródeł i zakresu 
finansowania spoza 
subwencji, np. stypendium 
naukowego, kosztów 
badań, wyjazdów itp.  

 

  
1  Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 
address  

Małgorzata Witko, prof. dr hab. 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry 
Polish Academy of Sciences 
ul. Niezapominajek 8 30-239 Kraków 
Małgorzata.witko@ikifp.edu.pl 

2  Auxiliary supervisor 
(optional)  affiliation,e-mail 
address  

 

3  Research subject  

Title  

Short description, up to 250 
words  

Subject: Research on biomaterials of bacterial origin with 
potential application in medicine using advanced light and 
fluorescence microscopy techniques 
Description: As part of the topic, the doctoral student will learn 
the basics of light microscopy (bright field, dark field, DIC) 
and fluorescence (including confocal) microscopy. He/she will 
get acquainted with the process of producing biodegradable 
polymers of bacterial origin from the group of 
polyhydroxyalkanoates (PHB, PHN, PHO) and their further 
spatial formation (electrospinning, wet spinning, 3D printing). 
As part of the doctoral thesis, the candidate will perform a 
series of studies of materials with a 3D structure in terms of 
their potential applications in medicine. The research will 
cover interactions at the level of individual cytoskeletal 
components (actin, microtubules, intermediate filaments) and 
single proteins (e.g. paxylin, integrins, cadherins) between the 
cell and the material. The obtained microscopic results will be 



3 
 

 

subject to quantitative analysis through the use of appropriate 
algorithms (e.g. Image J software). As part of the research, it is 
planned to test mammalian cell lines such as (MEF - mouse 
embryonic fibroblasts, HOB - human osteoblasts). An 
additional research area will be the assessment of the 
biological effectiveness of selected compounds of natural 
origin with anticancer activity (e.g. DPC-dipterocarpol and its 
derivatives (1DH-DPC)) on cancer cell lines, e.g. A549 (lung 
cancer), MCF-7 (breast cancer), MG -63 (bone cancer). As 
part of the planned tasks, the candidate will perform a number 
of cell tests and stains, as well as conduct a culture and cell 
bank of several lines. 
 

4  Additional requirements to 
the candidate (education, 
skills / courses) 

Basic knowledge of cell biology  
Finished MSc in biochemistry, biotechnology or related fields 
Ability to work with biological material 

5  Possible sources of 
financing, other than 
subsidy, e.g., scientific 
scholarship, research and 
travel costs, etc.  

 

	
 


