
 
 

Lista potencjalnych promotorów Szkoły Doktorskiej BioMedChem i tematyka badawcza 
 

Imię i nazwisko pracownika naukowego  Obszar zainteresowań naukowych i badawczych Proponowana tematyka pracy doktorskiej 

Dr hab. Maksim Ionov, prof. UŁ 
 
 maksim.ionov@biol.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 43 80 
ORCID 0000-0001-7227-6864 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne  
 

Nanocząstki jako nośniki leków w terapii przeciwnowotworowej. 
Dendrymery w terapii genowej skierowanej przeciw genom 
wirusów (nośniki oligonukleotydów i siRNA) 
Nanocząstki jako nanotransportery peptydów do komórek 
dendrytycznych w szczepionce przeciwwirusowej. 
Dendrymery jako czynniki terapeutyczne w chorobach 
neurodegeneracyjnych. Przekroczenie bariery krew-mózg. 

Nowe nanosystemy dostarczania leków i materialu genetycznego do 
komórek (nanomedycyna i terapia genowa). 
Polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w 
leczeniu chorób płuc - ocena biologiczno-terapeutyczna. 
Wykorzystanie nanocząstek do przekroczenia bariery krew-mozg w 
leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. 

Dr hab. Magdalena Druszczyńska, prof. UŁ 
 
 magdalena.druszczynska@biol.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 44 70 
ORCID 0000-0001-9386-4809 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne  

 

Mikrobiologia i immunologia gruźlicy (podłoże komórkowe i 
molekularne zróżnicowanego przebiegu zakażenia prątkami; 
odpowiedź odpornościowa wzbudzana przez prątki wirulentne i 
szczepionkowe; niespecyficzne działanie szczepionki BCG; 
identyfikacja genetycznych, komórkowych i sekrecyjnych 
wyznaczników reakcji obronnych mogących stanowić o 
zwiększonym ryzyku zachorowania na gruźlicę i progresji zmian 
chorobowych u osób zakażonych prątkami) obszar 
zainteresowań naukowych i badawczych 

Szczepionka BGC jako immunomodulator wrodzonej odpowiedzi 
odpornościowej dzieci na antygeny wirusowe 

Dr hab. Anna Krześlak, prof. UŁ 
 
 anna.krzeslak@biol.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 43 35 

ORCID 0000-0002-4982-7901 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne  

 

Biologia nowotworów, metabolizm komórek nowotworowych, 
epigenetyczna regulacja ekspresji genów, zaburzenia O-
GlcNAcylacji białek komórkowych 

 

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-
Chmiela 
 
 magdalena.chmiela@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 41 86 

ORCID 0000-0002-5447-2922 

Mikrobiologia medyczna, patogeneza chorób zakaźnych, czynniki 
wirulencji drobnoustrojów, immunonologia zakażeń, mechanizmy 
obronne gospodarza, poszukiwanie wyznaczników komórkowych i 
humoralnych gospodarza przydatnych w diagnostyce zakażeń oraz 
przewidywaniu przebiegu choroby, poszukiwanie związków 
biologicznie aktywnych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, 
przeciwzapalnym i pro-naprawczym obszar zainteresowań 
naukowych i badawczych. 

1. Poszukiwanie związków niskocząsteczkowych hamujących 
aktywność degradosomu RNA prątków z 
rodzaju Mycobacterium.  

2. Badania nad degradacją RNA jako punkt wyjścia do odkrycia 
innowacyjnych związków o działaniu przeciwbakteryjnym. 
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Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne 

 

Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ 
 
 katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ  
  42 635 44 78         
ORCID 0000-0002-4050-2756 
Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne  
 

Nanomedycyna. Nanocząstki jako nośniki leków i materiału 
genetycznego do komórek docelowych. Nanocząstki jako 
potencjalne czynniki zapobiegające agregacji białek w chorobach 
neurodegeneracyjnych. 

Nanocząstki jako potencjalne nośniki siRNA. 

Dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz, prof. UŁ 
 
 agnieszka.robaszkiewicz@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ  
  42 635 41 44          
ORCID 0000-0002-6265-5585  
Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne  
 

Regulowanie ekspresji genów, epigenetyka, chromatyna, czynniki 
transkrypcyjne, oporność wielolekowa, nowotwory, makrofagi, 
PARPL. 

Epigenetyczne podstawy oporności wielolekowej komórek 
nowotworowych. 

Dr hab. Beata Sadowska, prof UŁ 
 
 beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 45 25 
ORCID 0000-0001-6383-3972 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne 

 

Moje zainteresowanie badawcze koncentrują się wokół 
bakteryjnych i grzybiczych zakażeń u ludzi, głównie o etiologii 
gronkowcowej (Staphylococcus spp.) i drożdżakowej (Candida spp.), 
przebiegających z udziałem biofilmów tych drobnoustrojów, z 
uwzględnieniem interakcji zachodzących między komórkami 
gospodarza a patogenami. Prowadzone przeze mnie w ostatnich 
latach badania dotyczą poszukiwania alternatywnych i/lub 
wspomagających strategii prewencji i terapii tego typu zakażeń, z 
zastosowaniem naturalnych produktów pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego czy drobnoustrojowego lub związków syntetycznych. 
Badanie te nakierowane są na produkty o różnym spektrum 
działania, w tym posiadające bezpośrednią aktywność 
biostatyczną/biobójczą, interferujące z czynnikami wirulencji 
badanych patogenów czy modulujące działanie mechanizmów 
układu odpornościowego gospodarza. Drugi, powiązany z 
powyższym i równolegle rozwiany nurt badawczy obejmuje analizę 
biozgodności i właściwości biologicznych, w tym 
przeciwadhezyjnych i przeciw-biofilmowych. 
 

Znaczenie degradosomu RNA w regulacji ekspresji czynników 
wirulencji wybranych patogenów bakteryjnych- poszukiwanie 
potencjalnych nowych celów terapeutycznych. 
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Dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ 
 
 aneta.sitek@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 44 54 

ORCID 0000-0002-6802-1997 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne 

 

Genetyczno-środowiskowe uwarunkowania cech morfologicznych 
(szczególnie cech pigmentacyjnych) i kondycji biologicznej 
człowieka, wpływ prenatalnego i postanatalnego stresu 
środowiskowego na fenotyp człowieka. 

 

Proporcja długości palców ręki jako korelat stanu zdrowia człowieka w 
okresie dorosłości. 

Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński 
 
 tomasz.sliwinski@biol.uni.lodz.pl  
Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ 
 42 635 44 86 

ORCID 0000-0001-8385-7744 

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne 
 

Zainteresowania naukowe skierowane są na badaniach pokazujące 
możliwość wykorzystania aspektów genetycznych i funkcjonalnych 
naprawy DNA w diagnostyce oraz terapii różnych jednostek 
chorobowych człowieka, w tym chorób nowotworowych oraz 
chorób z zakresu psychiatrii (choroby Alzheimera oraz depresji). 

1. Polimeraza DNA θ jako nowy cel w spersonalizowanej terapii 
przeciwnowotworowej. 

2. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy neuroplastycznością, 
neurozapaleniem, a szlakami chemokin CC/CXC w depresji. 

Dr hab. n. med. Edyta Paradowska 
 
 eparadowska@cbm.pan.pl 
Polska Akademia Nauk, IMB 
  42 272 36 29       

ORCID 0000-0001-9446-0136 

Dyscyplina wiodąca - nauki medyczne 
 

Mechanizmy molekularne zakażeń ludzkim wirusem cytomegalii 
(CMV) i wirusem brodawczaka (HPV). Poszukiwanie genetycznych 
czynników ryzyka i przebiegu zakażeń, badanie szlaków 
przekazywania sygnałów i odpowiedzi przeciwwirusowej. 

Genotypy HPV o wysokim potencjale onkogennym i herpeswirusy są 
wykrywane w raku jajnika pochodzenia nabłonkowego (EOC, ang. 
epithelial ovarian cancer). Rola wirusów w inicjacji karcynogenezy i 
przebiegu raka jajnika nie jest znana. Stawiamy hipotezę, że HPV może 
stanowić potencjalny czynnik ryzyka występowania EOC, natomiast 
CMV pełni prawdopodobnie rolę onkomodulatora. Planowane 
badania mają na celu m.in. wykrywanie wirusów w materiale 
klinicznym,  określenie zmienności genetycznej wirusów i gospodarza, 
analizę ekspresji receptorów rozpoznających wirusowy DNA i szlaków 
przekazywania sygnałów w raku jajnika z towarzyszącym zakażeniem 
wirusowym. 
 

Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN 
 
 lpulaski@uni.lodz.pl 
Polska Akademia Nauk, IMB 
  42 209 33 98  
ORCID 0000-0001-8063-801X 

Dyscyplina wiodąca - nauki medyczne 
 

Immunologia, biologia medyczna, biologia komórki. Epigenetyczne i transkrypcyjne konsekwencje działania opóźniaczy 
palenia na komórki układu odpornościowego. 
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Dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN 
 
 abrzostek@cbm.pan.pl 
Polska Akademia Nauk, IMB 
  42 272 36 06  

ORCID 0000-0002-7335-9853 

Dyscyplina wiodąca - nauki medyczne 
 

Genetyka i podstawy metabolizmu patogennej bakterii 
Mycobacterium tuberculosis, etiologicznego czynnika gruźlicy. 

Identyfikacji nowych tuberkulostatyków  w kontekście ewolucji 
adaptacyjnej kompleksu gyrazy Mycobacterium tuberculosis . 

Dr hab. inż. Małgorzata Baśko 

 

 baskomeg@cbmm.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 42 680 32 19 

ORCID 0000-0003-1288-4125 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Chemia polimerów, polimery biodegradowalne, sieci 
pomimerowe, hydrożele, biokompozyty. 

Chemia polimerów, polimery biodegradowalne, sieci pomimerowe, 
hydrożele, biokompozyty. 

Prof. dr hab. inż. Piotr Bałczewski 
 
 pbalczew@cbmm.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 604 972 362  

ORCID 0000-0001-5981-551X 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 

 

- Synteza organiczna i heteroorganiczna (związki fosforo-, siarko-
,azoto-,  krzemoorganiczne);  

- Nowe techniki w syntezie organicznej (ultradźwięki, mechano-
chemia, mechanochemia mikrofale), 

- Nowe syntetyczne metodologie i nowe reakcje (reakcje 
hetero-Friedela-Craftsa/Bradshera, okso-, tio- i fosfo-), 

- Chemia reaktywnych produktów przejściowych (rodniki, 
karbokationy, karboaniony);   

- Totalna synteza biomolekuł (cyklopentanoidy, alkaloidy, 
lignanoidy, sole heteroniowe (P, S, N);  

- Chemia ekotoksykologiczna i rolnicza (nowe herbicydy, Microtox®), 
mechanizmy reakcji,   

- Synteza chiralnych i achiralnych cieczy jonowych oraz ich 
badania  biologiczne i eko(fito)toksykologiczne,  

- Chemia materiałowa (organiczne materiały dla 
optoelektroniki i badanie ich właściwości optycznych i 
termicznych),   
Chemia farmaceutyczna (ko-krystaliczne i koamorficzne stałe 
postacie leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu o lepszej 
biodostępności, leki wspomagające leczenie COVID-19). 

Synteza i badania właściwości wysoko podstawionych acenylofosfin i 
ich pochodnych. 
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Dr hab. inż. Marek Brzeziński 

 

 mbrzezin@cbmm.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 42 680 32 19 
ORCID 0000-0001-7620-4438 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 

 

Chemia polimerów, chemia supramolekularna, biomateriały, 
mikrocząstki i nanocząstki polimerowe, systemy dostarczania 
leków. 

1) Metalo-supramolekularne sieci polimerowe o zdolności do 
samonaprawy i 
ich zastosowanie do dostarczania leków antynowotworowych. 

2) Mikroprzepływowa synteza nanohybryd złożonych ze związków 
występujących naturalnie do zwalczania organizmów opornych na 
leki. 

Dr hab. Kacper Drużbicki 

 

 kacper@cbmm.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 48 665 700 099 
ORCID 0000-0003-1759-2105 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Chemia fizyczna; fizyka chemiczna; chemia teoretyczna; 
krystalografia; optyczna i neutronowa spektroskopia oscylacyjna 
(IR, Raman, INS); spektroskopia magnetycznego rezonansu 
jądrowego w ciele stałym (ssNMR); spektroskopia terahercowa 
(THz); dyfrakcji promieni rentgenowskich i neutronów; metody 
rozpraszania neutronów; dynamika sieci krystalicznej; fonony; 
teoria funkcjonału gęstości (DFT); symulacje dynamiki molekularnej 
z pierwszych zasad (AIMD); jądrowe efekty kwantowe (NQEs).  
 

Badania struktury i dynamiki materiałów molekularnych w oparciu o 
komplementarne metody spektroskopii ciała stałego i obliczenia ab 

initio  
 

Dr hab. Agnieszka Krakowiak 

 

 akrakow@cbmm.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 42 680 32 72 

ORCID 0000-0002-0273-2972 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Interdyscyplinarne badania w zakresie chemii, biochemii oraz 
badań komórkowych nukleozydów, nukleotydów i kwasów 
nukleinowych, a także ich analogów. Biologia molekularna; 
enzymologia w szczególności białek z rodziny triady histydynowej 
(bicika HIT): sposób izolowania i oczyszczania, rnechanizm 
działania, przebieg katalizowanych przez badany enzym reakcji, 
substraty, inhibitory, kinetyka reakcji enzymatycznych, funkcja 
badanych enzymów w komórce. 

 

Temat do uzgodnienia 

Dr hab. Beata Miksa 

 

 miksa@chemia.uni.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 42 680 32 18  

ORCID 0000-0003-1288-4125 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Synteza nowej generacji leków przeciwnowotworowych opartych 
na analogach fenazyny o właściwościach teranostycznych. 
Projektowanie nowoczesnych nośników leków wykorzystujących 
nanoporowate kapsułki polimerowe będące repliką liposomów z 
zastosowaniem monomerów z aktywnymi grupami funkcyjnymi 
zdolnymi do polimeryzacji. 
 

Temat do uzgodnienia  
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Prof. dr hab. Barbara Nawrot 

 

 bnawrot@chemia.uni.lodz.pl   
Polska Akademia Nauk CBMiM 
 42 680 32 48, 604 783 945 

ORCID 0000-0002-4084-4334 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Epitranskryptomika tRNA, chemia bioorganiczna i biologiczna 
modyfikowanych nukleozydów tRNA, białka uczestniczące w 
dojrzewaniu modyfikowanych tRNA, modyfikowane kwasy 
nukleinowe.  

 

Temat do uzgodnienia  

Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński 
 
 piotr.kaszynski@chemia.uni.lodz.pl   
Uniwersytet Łódzki, WCh  
 696 296 760  

ORCID 0000-0002-2325-8560 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 
 

Organiczne materiały molekularne, ciekłe kryształy stabilne 
rodniki, elektronika molekularna. 

Temat do uzgodnienia  

Dr hab. Bogna Rudolf, prof. UŁ 

 
 bogna.rudolf@chemia.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Łódzki, WCh 
 42 635 57 55, 607 154 622 

ORCID 0000-0003-0319-0535 
Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 

 

Chemia organiczna, chemia metaloorganiczna, chemia 
biometalorganiczna, chemia „click” oraz reakcje bioortogonalne, 
inhibicja enzymów, związki uwalniające tlenek węgla, 
immobilizacja związków metaloorganicznych na nanomateriałach 
(nanocząstki, nanowłókna), fotochemia, znakowanie biomolekuł 
przy pomocy znaczników metalokarbonylowych i fluorescenyjnych. 

Synteza nowych znaczników organicznych i metaloorganicznych do 
obrazowania struktur biologicznych przy pomocy metod 
spektroskopowych (fluorescencja, IR). 

prof. dr hab. Marcin Palusiak 
 
 marcin.palusiak@chemia.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Łódzki, WCh 
 42 6355737 
ORCID 0000-0002-0032-0878 

Dyscyplina wiodąca - nauki chemiczne 

Synteza ko-kryształów wybranych substancji organicznych o 
znaczeniu biologicznym i farmakologicznym, badania strukturalne 
metodami dyfrakcji promieniowania X, modelowanie właściwości 
chemicznych i procesów chemicznych przy użyciu komputerów 
dużej mocy, koncepcja wiązania chemicznego, badania nad 
efektami oddziaływań między i wewnątrzcząsteczkowych na 
właściwości chemiczne i fizyczne związków chemicznych. 

Synteza ko-kryształów związków biologicznie czynnych oraz ich 
badania strukturalne z wykorzystaniem dyfrakcji promieni X. 

 

ORCID – https://orcid.org/signin 

WBiOŚ - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, WCh – Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, CBMM – Centrum Badań Molekularnych i 

Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, IBM – instytut Biologii Medycznej 
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