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Streszczenie rozprawy w języku polskim:

obecnie powłoki hydroksyapatytowe wytwarzane na imp|antach ze stopÓw tytanu nie w pełni
spełniają stawiane im wymagania' Charakteryzują się duią grubością isłabą adhezją do meta-
|icznego podłoza. Ponadto nie posiadają właściwoŚci antybakteryjnych' a tworzenie biofi|mu na
powierzchni imp|antu jest jedną z głownych przyczyn odrzucenia imp|antu i potrzeby jego rewizji'
Ce|em naukowym pracy było okreŚ|enie wpływu składu roztworu oraz parametrow procesu wytwa-
rzania powłok nanohydroksyapatytowych z nanosrebrem i nanomiedzią na ich skład chemiczny,
morfo|ogię, adhezję i właŚciwości bakteriobÓjcze, jak tez okreŚ|enie determinant procesu i mecha-
nizmÓw tworzenia powłoki, jej wiązania z podłożem oraz zdo|noŚci zabijania bakterii chorobotwÓr.
czych w rÓŹnym czasie po wytworzeniu powłoki. Przeprowadzone badania wykonane d|a powłok
potwierdziły pozytywny wpływ obecnoŚci nanocząstek srebra i miedzi przede wszystkim na ho-
mogenicznoŚc, właŚciwoŚci mechaniczne oraz właŚciwoŚci antybakteryjne. Udowodniono, Że po-
włoki nanoHAp z nanosrebrem i nanomiedzią, w porÓwnaniu z powłokami nanoHAp bez nanome-
ta|i, charakteryzują się mniejszą |iczbą i wie|koŚcią pęknięÓ' mniejszą grubością, wyŹszymi wańo-
Ściami twardoŚci i modułu Younga oraz dwukrotnie |epszą adhezją do meta|icznego podłoza. Do-
datkowo dla powłoki nanoHAp z nanosrebrem i nanomiedzią wykazano długotrwałe uwa|nianie
nanocząstek meta|icznych do roztworu sztucznej Ś|iny oraz zapobieganie powstawania biofi|mu
na powierzchni powłoki.
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Streszczenle rozprawy w języku angielskim:

Nowadays the hydroxyapatite coatings deposited on titanium alloy implants do not fully comply
with requirements. They are characterized by a high thickness and poor adhesion to the metallic
substrate. A|so, they do not have antibacteria| properties, and the creation of biofi|m on the suńace
of the implant is one of the main reasons for the rejection of the implant and the need for its revi-
sion.
The scientific purpose of this work was to determine the influence of the composition of the solu-
tion and parameters of deposition coating on their chemical composition, morphology, adhesion
and bactericidaI propeńies and the term determinants process and mechanisms of fońation of the
coating, the substrate adhesion and the ability to kill pathogenic bacteria at various times after
formation of the coating. The characteristics of prepared nańohydroxyapatite coatings confirmed
the positive effect of the presence of silver and copper nanoparticles on homogeneity, mechanical
and antibacteria| propeńies. |t has been proven that nanoHAp coatings containing nanosi|ver and
nanocopper, compared to nanoHAp coatings without nanometals, are characterized by a smaller
number and size of cracks, lower thickness, higher hardness and Young's modulus and twice
higher adhesion to the metallic substrate. Also, the nanoHAp nanosilver and nanocopper coating
were shown to re|ease |ong{erm meta|lic nanopańic|es into the ańificia| sa|iva so|ution and Dre-
vent biofilm formation on the surface of the coating.

Streszczenie rozprawy w języku, w którym została napisana"": <streszczenie, maksymalnie
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