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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 
 
Mój obszar zainteresowania obejmuje: 

• ocenę mutagenności, genotoksyczności i cytotoksyczności próbek środowiskowych (zanieczyszczone 
powietrze, ścieki, woda pitna, gleba). 

• z wykorzystaniem testów krótkoterminowych in vitro (bakterie, algi, hodowlane linie komórkowe), ocenę 
narażenia środowiskowego i zawodowego ludzi na substancje niebezpieczne (lotne związki organiczne, pyły 
zawieszone frakcji PM10 i PM2,5, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie)  
z wykorzystaniem metod epidemiologii molekularnej (biomarkery ekspozycji, skutków i podatności) 

• jestem szczególnie zainteresowana narażeniem środowiskom populacji dzieci. 
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Danuta Mielżyńska-Švach 
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki 

Po ukończeniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚl w latach 1975-1990 
pracowałam w Zakładzie Ochrony i Użytkowania Wód Instytutu 
Kształtowania Środowiska w Katowicach. W latach 1990-2006 w Instytucie 
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (IMPiZŚ) kierowałam 
początkowo Pracownią Mutagenezy Środowiskowej, a następnie Zakładem 
Toksykologii Genetycznej. W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach byłam zatrudniona w okresie 2007-2011 na stanowisku 
konsultanta naukowego. W latach 2012-2019 w IMPiZŚ-ie sprawowałam 
najpierw funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Innowacyjności w Nauce,  
a następnie - Z-cy Dyrektora ds. Naukowych. Stanowisko Konsultanta 
krajowego w dziedzinie zdrowia środowiskowego pełniłam w okresie 2014 
–2015. Od października 2019 jestem kierownikiem Katedry Biologii 
Molekularnej i Genetyki na Wydziale Nauk Medycznych WST w Katowicach. 
Stopień dr n. biol. w dyscyplinie biologia uzyskałam w 1995 roku na 
podstawie rozprawy doktorskiej, pt. „Ocena narażenia populacji ludzkich 
na działanie policyklicznych węglowodorów aromatycznych na przykła-
dzie przemysłu koksowniczego". 
Stopień dr hab. uzyskałam w 2008 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej 
pod tytułem „Markery biologiczne w ocenie narażenia zawodowego i środo-
wiskowego ludzi na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne". Byłam 
kierownikiem lub głównym wykonawcą projektów naukowo-badawczych,  
w tym 7 z nich częściowo lub całkowicie sfinansowano ze środków 
zagranicznych. 
Mój dorobek naukowy obejmuje łącznie 45 publikacji naukowych oraz 
współautorstwo 6 monografii, w tym jednej w języku angielskim. Łączny 
Impact Factor według Web of Scince Core Collection to 89,962, Indeks 
Hirscha wynosi 21, a liczba cytowań stanowi 1450. 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Aktualnie prowadzę zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego z przedmiotów: 

• biologia molekularna, 
• genetyka. 
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