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1. Imię i nazwisko. 

Anna Kędziora (z d. Leszkiewicz) 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

2011 r. stopień nauczyciela kontraktowego 

2011 r. Studia Podyplomowe Chemii i Chemii Środowiska, Uniwersytet 

Wrocławski, Wydział Chemii 

2010 r. doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk 

Biologicznych, tytuł pracy: „Aktywność nanoform srebra w układach 

biologicznych”, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz, praca 

wyróżniona przez recenzentów 

2006 r. magister biologii, kierunek biologia, specjalność mikrobiologia, 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, tytuł pracy: 

„Wpływ immobilizowanych preparatów srebra na bakterie”, promotor: prof. 

dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz, ocena na dyplomie: 5.0 

2001-2004 r. Studium Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet Wrocławski 

2004 r. licencjat biologii, kierunek biologia, specjalność mikrobiologia, 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych tytuł pracy: 

„Pneumocystis carini – pierwotniak czy grzyb?”, promotor: dr Małgorzata 

Bień, ocena na dyplomie: 4.5 

2001 r. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, średnia z 

egzaminu maturalnego: 5.3 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu 

Przebieg pracy zawodowej na Uniwersytecie Wrocławskim: 

od 2011 r. adiunkt na stanowisku naukowo-dydaktycznym, Zakład Mikrobiologii 

Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
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2010-2011 r. asystent na stanowisku naukowo-dydaktycznym, Zakład Mikrobiologii 

Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

Przebieg pracy zawodowej w dodatkowych miejscach: 

od 2020 r. adiunkt na stanowisku dydaktycznym, Zakład Biologii Człowieka 

Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego 

2007-2011 r. nauczyciel biologii i chemii w gimnazjum oraz liceum, nauczyciel 

autorskiego przedmiotu „Smak zdrowia” w klasach 1-3 szkoły podstawowej, 

Zespół Szkół Prywatnych Sigma 

 

Informacje o urlopach macierzyńskich i rodzicielskich (razem: 405 dni): 

10.12.2011-25.05.2012 (urlop macierzyński na córkę Agatę ur. 10.12.2011, 167 dni) 

6.12.2013-5.06.2014 (urlop macierzyński na syna Jędrzeja ur. 6.12.2013, 181 dni) 

6.06.2014-1.08.2014  (urlop rodzicielski na syna Jędrzeja ur. 6.12.2013, 57 dni) 

4. Omówienie osiągnięć naukowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z 

późn. zm.). 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Antybakteryjna aktywność nanoformulacji srebra – sposób działania i wpływ na rozwój 

oporności bakterii 

4.2. Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

Cykl prac stanowiących osiągnięcie naukowe obejmuje 6 artykułów naukowych 

powstałych w latach 2012-2021, o łącznym współczynniku IF 25.97 (na dzień 22.04.2022). Ze 

względu na zmiany MNiSW w punktacji czasopism w roku 2018, dane naukometryczne 

podałam indywidualnie dla każdej wskazanej pracy. Przy każdej pracy określiłam udział 

własny w jej powstanie. Zapis nazwisk autorów jest zgodny z oryginałem publikacji.  
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Oryginalne artykuły naukowe: 

P1. A. Kedziora, W. Strek, L. Kepinski, G. Bugla-Ploskonska, W. Doroszkiewicz. Synthesis 

and antibacterial activity of novel titanium dioxide doped with silver. Journal of Sol-Gel 

Science Technology 62, 1 (2012), s. 79-86 10.1007/s10971-012-2688-8  

IF2012: 1.837, IF2022: 2.326, IF5-letni: 2.125 

punktacja MNiSW2012: 40, punktacja MEiN2022: 70 

 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, wykonanie badań (wytworzenie i charakterystyka 

fizykochemiczna nanoformulacji srebra, testy mikrobiologiczne), opracowanie wyników, 

interpretacja i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu 

oraz końcowej pracy, korespondencja z wydawnictwem (recenzentami i redakcją) 

  

P2. A. Kędziora, K. Korzekwa, W. Strek, A. Pawlak, W. Doroszkiewicz, G. Bugla-Ploskońska 

Silver nanoforms as a therapeutic agent for killing Escherichia coli and certain ESKAPE 

pathogens. Current Microbiology 73, 1 (2016), s. 139-147 DOI 10.1007/s00284-016-1034-8  

IF2016: 1.322, IF2022: 2.188, IF5-letni: 2.197 

punktacja MNiSW2016: 15, punktacja MEiN2022: 40 

 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, wykonanie badań (wytworzenie i charakterystyka 

fizykochemiczna nanoformulacji srebra, testy mikrobiologiczne), opracowanie wyników, 

interpretacja i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu 

oraz końcowej pracy, korespondencja z wydawnictwem (recenzentami i redakcją), pozyskanie 

funduszy na przeprowadzenie części badań (stypendium „Akademia rozwoju kluczem 

wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”) 

 

P3. A. Kędziora, M. Wernecki, K. Korzekwa, M. Speruda, Y. Gerasymchuk, A. Lukowiak, G. 

Bugla-Płoskońska. Consequences of long-term bacteria's exposure to silver nanoformulations 

with different physicochemical properties. International Journal of Nanomedicine 15 (2020), s. 

199-213 https://doi.org/10.2147/IJN.S208838  

IF2020: 5.338, IF2022: 6.400, IF5-letni: 6.761 

punktacja MNiSW2020: 140, punktacja MEiN2022: 140 
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Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, wiodący udział w planowaniu doświadczeń i 

analizie wyników, wykonanie badań (prewalencja plazmidu, długotrwała ekspozycja bakterii 

na nanoformulacje srebra, przygotowanie materiału do sekwencjonowania genomowego), 

opracowanie wyników,  interpretacja i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji 

roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy, korespondencja z wydawnictwem (recenzentami i 

redakcją), kierowanie projektami naukowymi obejmującymi badania opisane w tej pracy, 

pozyskanie funduszy na przeprowadzenie części badań (grant NCN Miniatura, grant NCN 

Opus, 2 granty wewnętrzne UWr) 

 

P4. A. Kędziora, R. Wieczorek, M. Speruda, I. Matolínová, T.M. Goszczyński, I. Litwin, V. 

Matolín and G. Bugla-Płoskońska. Comparison of antibacterial mode of action of silver ions 

and silver nanoformulations with different physico-chemical properties: experimental and 

computational studies. Frontiers in Microbiology 12:659614 (2021) doi: 

10.3389/fmicb.2021.659614  

IF2021: 5.640, IF2022: 5.640, IF5-letni: 4.446 

punktacja MEiN2021: 100, punktacja MNiSW2022: 100 

 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, wiodący udział w planowaniu doświadczeń i 

analizie wyników, wykonanie badań (wrażliwość bakterii na nanoformulacje srebra, 

opracowanie metodyczne detekcji ROS, współwykonanie ROS, przygotowanie preparatów do 

wizualizacji FE-SEM), opracowanie wyników (Rysunek 1, Rysunek 3, Tabela 1),  interpretacja 

i dyskusja otrzymanych wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu oraz końcowej 

pracy, korespondencja z wydawnictwem (recenzentami i redakcją), kierowanie projektami 

naukowymi obejmującymi badania opisane w tej pracy, pozyskanie funduszy na 

przeprowadzenie części badań (grant Miniatura NCN, grant CERIC ERIC) oraz pozyskanie 

funduszy na opłacenie otwartego dostępu do publikacji (grant IDUB) 

 

P5. A. Kędziora, M. Speruda, M. Wernecki, B. Dudek, K. Kapczynska, E. Krzyżewska, J. 

Rybka, G. Bugla-Płoskońska. How bacteria change after exposure to silver nanoformulations: 

analysis of the genome and outer membrane proteome. Pathogens 10, 817 (2021), 

https://doi.org/10.3390/pathogens10070817  

IF2021:3.492, IF2022: 3.492, IF5-letni: 4.066 

punktacja MEiN2021: 100, punktacja MEiN2022: 100 
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Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, wiodący udział w planowaniu doświadczeń i 

analizie wyników, wykonanie badań (przygotowanie materiału do sekwencjonowania 

genomowego), opracowanie wyników (Tabele 1-4),  interpretacja i dyskusja otrzymanych 

wyników, przygotowanie wersji roboczej manuskryptu oraz końcowej pracy, korespondencja z 

wydawnictwem (recenzentami i redakcją), kierowanie projektami naukowymi obejmującymi 

badania opisane w tej pracy, pozyskanie funduszy na przeprowadzenie części badań (grant 

Miniatura NCN, grant wewnętrzny UWr) oraz pozyskanie funduszy na opłacenie korekty 

językowej oraz otwartego dostępu do publikacji (2 granty IDUB) 

 

Praca przeglądowa: 

P6. A. Kędziora, M.B. Speruda, E. Krzyżewska, J. Rybka, A. Łukowiak, G. Bugla-Płoskońska. 

Similarities and differences between silver ions and silver in nanoforms as antibacterial agents. 

International Journal of Molecular Sciences 19, 2, 444 (2018), s. 2-17 

https://doi.org/10.3390/ijms19020444   

IF2018: 4.183, IF2022: 5.924, IF5-letni: 6.132 

punktacja MNiSW2018: 30, punktacja MEiN2022: 140 

 

Udział własny: autorstwo koncepcji pracy, współprzygotowanie wersji roboczej manuskryptu 

oraz końcowej pracy do druku, korespondencja z wydawnictwem (recenzentami i redakcją), 

pozyskanie zgody na wykorzystanie cytowanej grafiki, pozyskanie funduszy na finansowanie 

części badań (grant Miniatura NCN, grant wewnętrzny UWr) 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

WPROWADZENIE 

U podstaw prowadzonych przeze mnie badań leży jedna z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się w ostatnich dziesięcioleciach nauk, a mianowicie nanotechnologia. Na 

podstawie bazy Pubmed [1], dostęp na dzień 4.05.2022, liczba artykułów naukowych dotycząca 

zagadnienia „nanotechnologia” intensywnie wzrosła po 2002 roku. Nauka ta daje możliwość 

manipulowania atomami, cząsteczkami i związkami nadając im nowe właściwości. Ze względu 

na udział nanotechnologii w dyscyplinie nauk biologicznych i medycznych nanomateriały 
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stosowane w celu profilaktyki, diagnostyki, czy leczenia określamy terminem 

bionanomateriały lub nanobiomateriały. Jednymi z takich bionanomateriałów, które 

znajduje szerokie zastosowanie jako czynnik antybakteryjny w obszarze klinicznym (np. 

jako dodatek do preparatów farmaceutycznych, maści, kremów, materiałów opatrunkowych, 

sprzętów medycznych, maseczek), a także poza nim (np. jako dodatek do opakowań żywności, 

bielizny, sprzętów AGD, czy elektronicznych) są nanoformulacje srebra. Czy słusznie? Czy 

zawsze? Na ile bezpiecznie? To pytania, na które w czasie swojej naukowej wędrówki, 

poszukiwałam odpowiedzi. Wiele aspektów pozostaje nadal niejasnych i stanowi podstawę 

dalszych badań, jednak pewien zakres wielkiego muru wiedzy zbudowaliśmy. My, ludzie 

nauki, ludzie pytań, eksploratorzy meandrów wiedzy, wśród których moje naukowe idee mogły 

się spełniać.  

W zależności od źródła informacji nomenklatura form nanosrebra jest bardzo 

zróżnicowana, jednak terminy, takie jak: nanocząstki srebra, nanoformy srebra, nanomateriały 

srebra, nanopreparaty srebra, nanoformulacje srebra, czy samo nanosrebro, odnoszą się de facto 

do srebra zmodyfikowanego metodami nanotechnologii i stosowane są zamiennie [2, 3, 4, 

5].  

Historia wykorzystania antybakteryjnych właściwości srebra sięga wieków i związana 

jest z użyciem srebra jonowego (Ag+), a nanotechnologiczne modyfikacje tego pierwiastka, 

związane z konwersją jonów srebra do srebra metalicznego, stabilizowanego związkami 

organicznymi lub nieorganicznymi, sprawiły, że przeżywa ono swój renesans we 

współczesnej biologii i medycynie. 

Antybakteryjny efekt i sposób działania jonów srebra, w przeciwieństwie do 

nanocząstek srebra, wobec bakterii gramdodatnich i gramujemnych oraz mechanizm 

oporności bakterii na Ag+ szczególnie u bakterii gramujemnych, zostały dobrze poznane i 

zrewidowane przeze mnie i współautorów w pracy przeglądowej (P6). Zakres sposobu 

działania jonów srebra odnosi się do ich oddziaływania z molekułami w obrębie zewnętrznych 

struktur komórkowych, a także wewnątrz komórki, jako efekt interakcji bezpośrednich np. 

inaktywacji enzymatycznej poprzez wiązanie jonów srebra z centrum aktywnym enzymów, lub 

pośrednich (za pośrednictwem generowanych wolnych rodników tlenowych) (P6). Całość 

zaburzeń homeostazy, jakie mają miejsce w komórce bakterii w wyniku działania jonów srebra, 

wiąże się ze zmianami strukturalnymi lub fizjologicznymi komórki. Różnice we wrażliwości 

komórek bakterii gramdodatnich i gramujemnych są cechą stricte indywidualną, zależną od 

budowy struktur powierzchniowych, stanu fizjologicznego komórki, a także jej profilu 
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genetycznego. Sütterlin i wsp. [6] wykazali, że minimalne stężenie bójcze (MBC) Ag+ dla 

bakterii gramdodatnich może być nawet 32 razy wyższe niż wartości MBC dla komórek 

bakterii gramujemnych, co wynikać może z buforowania jonów srebra przez kwasy tejchojowe 

[7]. Z kolei Jung i wsp. [7] udowodnili, że po akumulacji Ag+ w zewnętrznych osłonach 

komórki bakterii następuje oddzielenie błony komórkowej od ściany komórkowej zarówno u 

bakterii gramdodatnich, jak i gramujemnych [7, 8]. Oba typy komórek bakteryjnych 

(gramdodatnie i gramujemne) po traktowaniu Ag+ mogą ulegać lizie. Natomiast Randall i wsp. 

[9] zasugerowali, że uszkodzenie spowodowane przez Ag+ w błonie komórkowej jest jednym 

z najważniejszych mechanizmów spotykanych u gronkowców.  

W kwestii oporności bakterii na jony srebra udokumentowane są 2 mechanizmy: 

endogenny i egzogenny. Oba dotyczą bakterii gramujemnych i nie zostały zidentyfikowane 

u bakterii gramdodatnich. Randall i wsp. [8] opisali endogenny mechanizm oporności bakterii 

gramujemnych na jony srebra i wykazali, że jony srebra stanowią czynnik selekcyjny 

wzmocnienia populacji bakterii opornych na srebro. Po 6 dniach ekspozycji modelowego 

szczepu E. coli BW 25113 na jony srebra wykazali w genomie tej bakterii mutacje punktowe 

(m.in. w genach ompR kodującym aktywator transkrypcji genów kodujących białka porynowe, 

i cusS kodującym białko regulatorowe systemu CusCFBA). Mutacja w genie ompR 

spowodowała zahamowanie syntezy białek porynowych OmpC, OmpF (poryny te są 

niezbędne do pobierania jonów srebra przez komórkę bakterii), natomiast mutacja w genie cusS 

skutkowała derepresją systemu efflux (CusCFBA) zaangażowanego w aktywny wyrzut jonów 

srebra i miedzi poza komórkę. W efekcie komórka bakterii stała się sześciokrotnie mniej 

wrażliwa na jony Ag+. Egzogenny mechanizm oporności bakterii gramujemnych, historycznie 

starszy, znany od lat 70’ ubiegłego wieku, związany jest natomiast z obecnością genów sil 

zlokalizowanych na plazmidzie pMG101, kodujących białka Sil wbudowane w osłony 

zewnątrzkomórkowe bakterii gramujemnych i zaangażowane w transport jonów srebra poza 

komórkę. Poza genami sil na plazmidzie pMG101 kodowane są także geny oporności na 

antybiotyki (m.in. ampicylinę, chloramfenikol, streptomycynę, sulfonamidy i tetracyklinę) [8].  

Rozwój moich naukowych zainteresowań nanoformulacjami srebra i ich 

antybakteryjnymi właściwościami wpisuje się w ogólnoświatowy trend bionanotechnologii 

srebra – od syntezy po ocenę przeciwbakteryjnych właściwości. Obserwacje antybakteryjnej 

aktywności nanocząstek srebra dostarczały dowodów na ich wysoką skuteczność wobec 

różnych gatunków bakterii gramdodatnich i gramujemnych hodowanych w warunkach 

tlenowych (P6). Po 2004 r. pojawiła się lawina prac proponujących nowe, zróżnicowane pod 
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względem chemicznym nanoformulacje srebra o wysokiej przeciwbakteryjnej aktywności. Wg 

bazy Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) pierwsze prace dotyczące antybakteryjnej 

aktywności nanocząstek srebra datowane są na 2004 rok (3 artykuły). W kolejnych latach ich 

liczba sukcesywnie wzrasta osiągając maksimum w roku 2020 (571 artykuły). Szczegółowe 

dane przedstawiłam na Wykresie 1. 

 

Wykres 1. Liczba opublikowanych artykułów naukowych zawierających hasła „silver nanoparticles antibacterial 
activity” w latach 2004-2022 wg bazy Pubmed (stan na dzień 4.05.2022). 

Tematyka publikacji przez wiele lat dotyczyła przede wszystkim sposobu syntezy 

materiałów zawierających nanosrebro i ogólnej wrażliwości bakterii na te preparaty. Artykuły 

opisywały aktywność nanomateriałów zawierających nanosrebro wobec komórek 

prokariotycznych, jednak nie wyjaśniały molekularnych różnic w antybakteryjnym sposobie 

działania tych nanopreparatów, sposobie innym niż znany dotychczas dla jonów srebra (P6). 

Nie wskazywały także na różnice molekularnego oddziaływania pomiędzy nanopreparatami 

srebra oraz konsekwencje tych oddziaływań (P6). Napisana wspólnie z pozostałymi autorami 

praca przeglądowa (P6) skłoniła mnie do wskazania podobieństwa i różnic pomiędzy jonami a 

nanocząstkami srebra w sensie fizyko-chemicznym, a także biologicznej aktywności.  

Przy założeniu, że sposób działania nanoformulacji srebra na komórkę bakterii jest 

tożsamy ze sposobem działania jonów srebra lub przy założeniu, że jest jednakowy dla 

wszystkich nanoform srebra, te same szczepy bakterii powinny zachować zbliżony poziom 

wrażliwości na jony i nanoformulacje srebra. Szczególnie dobrze powinno być to widoczne w 

przypadku szczepów zidentyfikowanych pod względem oporności na jony srebra. Wiedza na 

temat antybakteryjnej aktywności nanocząstek srebra i oporności bakterii na tę formę 
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srebra jest niekompletna i rozbieżna od powyższego założenia, co zaobserwowałam w 

swoich badaniach (prace P1, P2, P3, a także potwierdziłam w  pracach P4, P5) oraz na 

podstawie dostępnej  literatury zrewidowanej w pracy przeglądowej P6. Różnica wynika 

z tego, że srebro wytwarzane przy użyciu metod ‘nano’ różni się szeregiem cech 

fizykochemicznych (takich jak kształt, rozmiar, rozwinięcie powierzchni, skład 

chemiczny) od jonów srebra, a także różni się pomiędzy samymi nanomateriałami srebra 

[10, 11]. Parametr, który najbardziej wyróżnia nanocząstki w porównaniu z ich 

odpowiednikami w mikroskali, to silnie rozwinięta powierzchnia w stosunku do wielkości 

[12, 13]. Zatem różnica w sposobie działania nanoformulacji srebra może wynikać ze sposobu 

docierania nanosrebra do komórki bakterii, czasu działania oraz odpowiedzi komórki bakterii 

na zaistniały stres. Stopień komplikacji generuje mnogość dostępnych na rynku form 

nanomateriałów srebra różnych pod kątem cech fizykochemicznych ze względu na 

różnorodność stosowanych metod syntezy i obróbki tych materiałów.  

Biorąc pod uwagę powyższe wiadomości postawiłam następujące hipotezy badawcze 

i cele badań: 

 

HIPOTEZY BADAWCZE 

1. nanotechnologiczne modyfikacje srebra mogą mieć wpływ na sposób jego 

antybakteryjnego działania srebra 

2. nanoformulacje srebra różniące się właściwościami fizykochemicznymi mogą mieć 

odmienny względem siebie sposób działania na komórkę bakterii 

3. nanotechnologiczne modyfikacje srebra mogą zahamować rozwój oporności bakterii na 

srebro przy zachowaniu jego wysokiej antybakteryjnej skuteczności 

4. nanoformulacje srebra mogą wywierać na bakterie presję selekcyjną powodując 

powstawania szczepów opornych na preparaty srebra oraz antybiotyki bądź zwiększać ich 

wrażliwość na antybiotyki 

 

CELE BADAŃ  

Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań była analiza antybakteryjnego 

sposobu działania nanoformulacji srebra i rozwoju oporności bakterii na te formy. Ocenie 

przeciwbakteryjnej aktywności nanomateriałów srebra poddałam dobrze scharakteryzowane 

syntetyzowane de novo oraz zakupione komercyjnie nanoformy srebra. Preparaty te różniły się 

właściwościami fizykochemicznymi tj. składem chemicznym, kształtem, rozmiarem, 
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powierzchnią właściwą, strukturą, zawartością srebra. Do badań wybrałam izolaty kliniczne i 

szczepy referencyjne (American Type Culture Collection ATCC lub Keio) bakterii 

gramdodatnich (Staphylococcus aureus) i gramujemnych (Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter cloacae), w tym szczepy wielolekooporne.  

Szczegółowe cele prowadzonych przeze mnie badań obejmowały: 

1. Analizę antybakteryjnej aktywności nanoformulacji srebra syntetyzowanych de novo (S1-

S6) i zakupionych komercyjnie (S0, S7) wobec bakterii gramdodatnich (Staphylococcus 

aureus) i gramujemnych (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae) 

(P1, P2, P3) 

2. Analizę prewalencji genów oporności na srebro (sil) wśród testowanych bakterii 

gramujemnych (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae) (P3) 

3. Ocenę konsekwencji kilkudniowej ekspozycji bakterii gramdodatnich i gramujemnych na 

działanie nanoformulacji srebra (S0-S7) poprzez określenie zmian wrażliwości bakterii na 

nanoformy srebra, antybiotyki oraz zmiany w genomie (P3) 

4. Porównanie antybakteryjnego sposobu działania jonów srebra Ag+ i wybranych 

nanoformulacji srebra (S2, S7) wobec szczepów E. coli (w tym opornego na Ag+ E. coli 

J53 posiadającego plazmid pMG101, mutantów E. coli BW 25113 pozbawionych 

wybranych białek błony zewnętrznej OmpA, OmpC, OmpF, CusS oraz  E. coli BW 25113 

o nabytej oporności na Ag+) poprzez:  

- określenie wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost (MIC) jonów i 

nanoformulacji srebra wobec ww fenotypów bakterii (P4) 

- detekcję wolnych rodników tlenowych w komórkach ww bakterii pod wpływem 

działania jonów i nanoformulacji srebra (P4) 

- mikroskopową obserwację interakcji jonów i nanoformulacji srebra z komórką bakterii 

E. coli BW 25113 (P4) 

- obserwację zmian w strukturze albuminy pod wpływem działania jonów i 

nanoformulacji srebra (P4) 

- porównanie ścieżki przejścia jonu srebra Ag+ i metalu srebra Ag0 przez kanał 

wewnętrzny białek OmpF i OmpC z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej (P4) 

5. Analizę zmian fenotypowych i genetycznych w komórce wybranych szczepów E. coli 

poddanych kilkudniowemu działaniu nanoformulacji srebra poprzez:  
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- analizę bioinformatyczną sekwencjonowania genomowego izolatów klinicznych  

zmienionej wrażliwości (P3) i wzorcowego szczepu E. coli ATCC 11229  o zmienionej 

wrażliwości na nanoformulacje srebra S2 i S7 (P3, P5) 

- analizę proteomiczną białek błony zewnętrznej wzorcowego szczepu E. coli ATCC 

11229  o zmienionej wrażliwości na nanoformulacje srebra S2 i S7, E. coli J53 

(posiadającego plazmid pMG101) oraz E. coli BW 25113 o nabytej oporności na Ag+ 

(P5) 

 

OPIS OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

Moja naukowa przygoda rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy to realizując pracę 

magisterską poświęconą nanoformom srebra, dołączyłam do zespołu badawczego 

kierowanego przez Profesora Włodzimierza Doroszkiewicza w Zakładzie Mikrobiologii na 

Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymane wyniki badań, 

dotyczące oceny właściwości antybakteryjnych tkanin impregnowanych krzemionką 

domieszkowaną nanometrycznym srebrem, zaprezentowałam na konferencji 

międzynarodowej (11th Scientific Conference Metal ions and other abiotic factors in the 

environment, Kraków 2006), a wspomniany wyżej Profesor, ówczesny Kierownik Zakładu 

Mikrobiologii, wskazał mi możliwość kontynuacji badań w ramach studiów doktoranckich. 

Po pomyślnej rekrutacji (2006 r.) rozpoczęła się jedna z najciekawszych podróży naukowych, 

podróży, która przy mojej wrodzonej ciekawości świata, pracowitości i potrzebie dobrego 

wykonywania zadań, nauczyła mnie pokory i cierpliwości. Napisany wspólnie z Profesorem 

Włodzimierzem Doroszkiewiczem grant promotorski dotyczący aktywności nanoform srebra 

w układach biologicznych został doceniony przez grono recenzentów KBN i zimą 2008 r. 

zakwalifikowany do finansowania. W latach 2009-2010 byłam także beneficjentem grantu 

naukowego finansowanego ze środków UE (szczegóły przedstawiłam w Załączniku 4A w 

Tabeli II.6). Celem ówczesnych badań było zaprojektowanie, wytworzenie i 

scharakteryzowanie nanoform srebra, tj. nanocząstek srebra impregnowanych na 

nieorganicznych nośnikach, takich jak ditlenek krzemu, ditlenek tytanu, czy hydroksyapatyt 

oraz ocena ich aktywności w układach biologicznych m.in. wobec form planktonicznych i 

biofilmowych bakterii oraz komórek eukariotycznych (grzybów i komórek nabłonka płuc). 

Chemiczna strona badań możliwa była dzięki współpracy z zespołem chemików kierowanym 

przez Profesora Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

we Wrocławiu (INTiBS PAN). To pozwoliło mi poznać tajniki nanotechnologii i 
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kuriozalność jej wytworów. To wtedy przekonałam się, jak warunki syntezy wpływają na 

właściwości fizykochemiczne nanoproduktów.  

Rezultaty badań opublikowałam łącznie w 5 czasopismach (2 krajowych i 3 

międzynarodowych) oraz prezentowałam na 7 konferencjach o zasięgu krajowym (4) i 

międzynarodowym (3) (szczegóły przedstawiłam w Załączniku 4A w Tabelach II.1, II.3). Za 

uzyskane wyniki otrzymałam także nagrodę Profesora Wacława Szybalskiego „Za najlepszą 

pracę młodego biotechnologa” (2008) oraz III Nagrodę Fundacji Hasco Lek za Najlepszą 

Pracę Doktorską o charakterze aplikacyjnym (2011) (Załącznik 4A, Tabela II.7).  

Całość badań opisanych w rozprawie doktorskiej zatytułowanej „Aktywność nanoform 

srebra w układach biologicznych”, została bardzo dobrze oceniona przez Recenzentów 

wnioskujących o wyróżnienie dysertacji, a 27 maja 2010 r. decyzją Rady Wydziału Nauk 

Biologicznych otrzymałam tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. I tak 

rozpoczął się kolejny etap mojej naukowej kariery również w Zakładzie Mikrobiologii, na 

stanowisku naukowo-dydaktycznym, najpierw asystenta (2010-2011), a następnie adiunkta 

(od 2011 r.) pod kierownictwem Profesor Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.   

Przy wsparciu merytorycznym zespołu naukowego z Instytutu Niskich Temperatur i 

Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zoptymalizowałam proces wytwarzania  

zaprojektowanych nanoformulacji srebra opartych na ditlenku tytanu (P1, P2). Główna różnica 

polegała na zmianie etapu domieszkowania nośnika TiO2 srebrem. Zaproponowane różne drogi 

syntezy tych materiałów pozwoliły otrzymać nanoformulacje srebra o różnych właściwościach 

fizykochemicznych (składzie chemicznym, rozmiarze, powierzchni aktywnej) i stopniu 

aktywności wobec bakterii gramdodatnich i gramujemnych (P1, P2, P3).  

W ten sposób w pracy mikrobiologicznej dysponowałam nanoformulacjami srebra o 

zupełnie różnych właściwościach fizykochemicznych przede wszystkim w zakresie rozmiaru 

nanosrebra i nośnika oraz próbami stanowiącymi kontrolę badań (tj. czysty, niedomieszkowany 

srebrem nośnik). W opublikowanych doświadczeniach (P1, P2) wykazałam, że parametr, 

który ma decydujące znaczenie w zachowaniu skuteczności nanomateriałów wobec 

komórek bakterii, to powierzchnia aktywna tego materiału, co w efekcie przełożyć można 

na większą interakcję nanoformuły z powierzchnią komórki.  

Praca na materiałach syntetyzowanych de novo, zapewniła mi stały dostęp do 

dobrze opisanych fizykochemicznie nanoform srebra, a przy tym umożliwiła dokładność i 

wiarygodność uzyskanych wyników biologicznych. Z czasem jednak zdecydowałam o 

poszerzeniu przedmiotu badań o nanoformulacje komercyjnie dostępne, a powody i 
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ograniczenia tego wyboru przedstawiłam poniżej. Nowo wybrane nanopreparaty srebra 

reprezentowały nanocząstki srebra stabilizowane związkami organicznymi (S7) lub 

nanocząstki niestabilizowane (S0). W ten sposób pełną pulę nanoformulacji srebra w kolejnych 

badaniach stanowiły: nanocząstki srebra stabilizowane związkami nieorganicznymi 

(szczegółowo opisane przeze mnie w pracy P1, P2, oznaczone jako próby TiO2:Ag0 I 

TiO2/Ag0, następnie w pracy P3 oznaczone jako próby S2-S6), i organicznymi (praca P3, 

próba oznaczona jako S7) oraz czyste nanosrebro niestabilizowane (praca P3 próba oznaczona 

jako S0). Finalnie wybór prób odpowiada typom nanocząstek srebra dostępnych na rynku, 

stosowanych w medycynie i przemyśle jako formy bezpośrednie lub inkorporowane do 

produktów (m.in. tkanin, farb, lakierów, produktów farmaceutycznych). Szczegółowe 

informacje dotyczące nanomateriałów srebra wyselekcjonowanych do analizy sposobu 

działania oraz wpływu na rozwój oporności wśród bakterii zawarłam w Tabeli 1, w pracy P3. 

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na fakt, że pewna grupa nanoformulacji srebra 

komercyjnie dostępna, poddana przeze mnie testom pilotażowym w celu wybrania 

odpowiedniego materiału do badan, nie wykazywała antybakteryjnego działania wobec 

testowanych szczepów bakterii gramdodatnich i gramujemnych w możliwym, dostępnym 

zakresie stężeń (dane wstępne, nieopublikowane) lub ich charakterystyka fizykochemiczna 

nie odpowiadała informacjom zawartym w karcie charakterystyki. To spowodowało, że 

prób tych nie uwzględniłam w pracy badawczej. Jednak fakty te potwierdziły ważność i 

słuszność podejmowanych przeze mnie zagadnień.   

Antybakteryjną aktywność opisanych nanoformulacji srebra określiłam wobec 

wybranych izolatów klinicznych i szczepów referencyjnych (kolekcji ATCC i Keio) 

gatunków bakterii gramdodatnich (S. aureus) oraz gramujemnych (E. coli, K. pneumoniae, 

E. cloacae), w tym szczepów wielolekoopornych (P1, P2, P3). Wrażliwość testowanych 

bakterii na nanoformulacje srebra zależała zarówno od właściwości fizykochemicznych 

nanomateriałów, jak i rodzaju szczepu bakterii. Podstawą klasyfikacji antybakteryjnej 

aktywności nanoformulacji srebra było ich minimalne stężenie hamujące wzrost (MIC) bakterii 

i/lub ich minimalne stężenie bójcze (MBC). Badania te finansowane były m.in. ze stypendium 

“Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” (08/12MDAR/2014), 

którego byłam beneficjentem [14, P1, P2].  

Z uwagi na szerokie zastosowanie nanoform srebra w wielu gałęziach przemysłu, a tym 

samym wysokie prawdopodobieństwo kontaktu bakterii z nanomateriałami srebra 

interesującym dla mnie aspektem był długofalowy wpływ nanoformulacji srebra na 
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komórki bakterii, a także konsekwencje tego działania. W wyniku ekspozycji bakterii na 

długotrwałe działanie nanopreparatów srebra wyizolowałam warianty bakterii gramdodatnich 

i gramujemnych o zmienionej wrażliwości na wybrane nanoformulacje srebra, co szczegółowo 

przedstawiłam w Tabeli 5, praca P3. Wykazałam, że grupa nanomateriałów, o określonych 

cechach fizykochemicznych, zachowując wysoką antybakteryjną skuteczność, wywiera 

na komórkę bakterii presję selekcyjną powodując powstawanie form bakterii o 

zmniejszonej wrażliwości na te preparaty (P3). Ten spadek wrażliwości na określone formy 

nanomateriałów srebra zaobserwowałam u wszystkich izolatów klinicznych bakterii z 

rodzajów: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter oraz Staphylococcus, w tym u szczepów 

wielolekoopornych (MDR). Interesującym faktem było dla mnie to, że niemal wszystkie 

testowane szczepy (13 z 15) zmieniły poziom wrażliwości na jedną z użytych w badaniach 

nanoformę srebra, a mianowicie S7. Dwa wyjątki dotyczyły szczepu referencyjnego K. 

pneumoniae ATCC 4352 i izolatu klinicznego S. aureus 187. Cztery spośród pięciu 

testowanych szczepów E. coli zmniejszyło poziom wrażliwości na srebro w formie S2. W 

przypadku szczepów z gatunku K. pneumoniae dwa spośród trzech testowanych szczepów 

zmieniło wrażliwość na srebro w nanoformie S1 i S2 i tylko jeden spośród sześciu  testowanych 

szczepów S. aureus stał się mniej wrażliwy na nanoformę srebra S0.  

Aby ustalić, czy zaobserwowane zmiany wrażliwości bakterii na pewne nanomateriały 

srebra były efektem zmian genotypowych, czy fenotypowych (adaptacyjnych) złożyłam do 

Narodowego Centrum Nauki w konkursie Miniatura I wniosek o finansowanie badań 

dotyczących analizy sekwencji wraz z analizą bioinformatyczną genomów bakterii (izolatów 

klinicznych), u których zaobserwowałam zmianę wrażliwości na niektóre nanomateriały srebra. 

Pomysł na ten etap badań został bardzo dobrze oceniony przez Recenzentów, a projekt 

zakwalifikowano do finansowania (2017 r.). Przewidziane w projekcie Miniatura I zadanie 

badawcze pozwoliło mi ustalić potencjalny mutagenny charakter preparatów nanosrebra o 

określonych właściwościach fizykochemicznych (P3, P5).  

Celem określenia rodzaju zmian w komórkach bakterii, które stały się mniej wrażliwe 

na użyte w badaniach nanoformy srebra, genomy 11 wybranych wariantów o największym 

spadku wrażliwości poddałam sekwencjonowaniu (NGS, Genomed). W wyniku analizy 

bioinformatycznej, wykonanej przy współpracy z mgr Maciejem Werneckim (doktorantem w 

Zakładzie Mikrobiologii) zidentyfikowałam mutacje w sekwencjach kodujących białka 

(CDS), sekwencjach kodujących RNA oraz regionach międzygenowych. Najwięcej mutacji 

(głównie SNP) stwierdziłam u szczepów K. pneumoniae ATCC 4352 i E. coli ATCC 11229 
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traktowanych odpowiednio nanoformulacjami srebra S1 i S2. Wykazałam zdecydowanie mniej 

zmian genomowych dla szczepu K. pneumoniae 626 traktowanego nanoformami srebra S1 i S2 

oraz szczepu K. pneumoniae ATCC 4352 traktowanego nanoformulacją S2. Wszystkie mutacje 

zarejestrowane we wskazanych regionach genomowych i potencjalne konsekwencje tych  

mutacji oraz liczbę genów niosących co najmniej jedną mutację (w tym konserwatywne i 

niekonserwatywne) wymieniłam szczegółowo w Tabeli 6 pracy P3. W przypadku szczepów z 

największą liczbą mutacji (K. pneumoniae ATCC 4352 var. S1 i E. coli ATCC 11229 var. S2), 

w ponad 1200 genach zidentyfikowałam mutacje niekonserwatywne (w Tabeli 6 pracy P3 

wymieniłam zaledwie kilka tych mutacji m.in. w genach cusS i tamB. Te same geny 

zidentyfikowałam m. in. wśród szczepów ze zmienionym 1 genem tj. K. pneumoniae 626 var. 

S1 i S2 oraz K. pneumoniae ATCC 4352 var. S2). Otrzymane wyniki można podzielić na trzy 

grupy, gdzie każda ma charakterystyczną cechę: a) duża liczba mutacji (E. coli ATCC 11229 

var. S2, K. pneumoniae ATCC 4352 var. S1), b) mutacje pojedynczego genu (K. pneumoniae 

626 var. S1 i S2 oraz K. pneumoniae ATCC 4352 var. S2), c) brak mutacji genów (E. coli 

ATCC 11229 var. S7 i K. pneumoniae ATCC 4352 var. S7 oraz 626 S7 V) (Tabela 6, praca 

P3).  

Szczegółowa analiza bioinformatyczna sekwencji całego genomu bakterii E. coli ATCC 

11229 var. S2 pozwoliła mi wskazać następujące geny, w których zaszły mutacje: kodujących 

białka zlokalizowane w błonie zewnętrznej (w tym OmpC, OmpF, OmpG i OmpN) i ich 

regulatorach, genach związanych z OM i innymi składowymi błony zewnętrznej, takimi jak 

rzęska, fimbrie, lipopolisacharyd lub egzopolisacharyd. Szczegółowe wyniki tych badań 

przedstawiłam w kolejnej pracy, a mianowicie P5, w Tabeli 1 i Tabeli 2 SM). Obecnie ten nurt 

badań jest kontynuowany przez doktoranta mgr Macieja Werneckiego, z którym współpracuję 

naukowo.  

Podsumowując, nanoformulacje srebra S1 i S2, w przeciwieństwie do S7, mogę uznać 

za nanopreparaty srebra, które wywierają największą presję selekcyjną zależną od 

indywidualnych cech szczepów bakteryjnych. Wyniki moich badań potwierdziły 

genotoksyczny charakter tych nanoform srebra. Panacek i wsp. [15] w swoich badaniach 

wykazali, że bakterie gramujemne (w tym E. coli) mogą rozwijać oporność na nanomateriały 

srebra w wyniku powtarzanej ekspozycji na nie jako efekt działań fenotypowych (wychwyt 

srebra przez podjednostki flageliny). Analogicznie do testowanej przeze mnie próby S7  (P4, 

P5) nie odnotowali zmian genetycznych [15]. 
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W celu lepszej interpretacji wyników badań fenotypowych i genetycznych użyte w 

eksperymentach szczepy bakterii gramujemnych przeanalizowałam także pod kątem 

prewalencji plazmidu pMG101 warunkującego oporność na jony srebra Ag+ oraz wybrane 

klasy antybiotyków (P3). Zaledwie wśród 2 szczepów (E. coli ATCC 11229 i K. pneumoniae 

626) zidentyfikowałam odpowiednio 5 i 1 spośród 7 genów kodujących pełną kasetę genów sil.  

Niekompletność zestawu genów u tych szczepów bakterii sil tłumaczy nadal ich wysoką 

wrażliwość na jony srebra (P3).  

Wyniki badań własnych, opisanych w pracach P1, P2, P3, stały się dla mnie inspiracją 

do postawienia kolejnych hipotez w zakresie odmiennego sposobu działania nanoformulacji 

srebra o różnych właściwościach fizykochemicznych. Nawiązałam wówczas owocną 

współpracę z zespołem badaczy z Leeds: Christopher Randall i Alex O’Neill [8], wiodącym 

ośrodkiem w Europie zajmującym się molekularnymi mechanizmami oporności i tolerancji 

bakterii na antybiotyki oraz charakterystyką biologiczną nowych leków przeciwbakteryjnych 

(w tym jonów srebra). W wyniku tej współpracy napisaliśmy wspólny projekt badawczy, z 

koncepcją mojego autorstwa. Wniosek o finansowanie tych badań skierowałam do 

Narodowego Centrum Nauki w konkursie Harmonia (2016 r.). Zaproponowany projekt badań 

został zakwalifikowany do II etapu i bardzo dobrze oceniony przez panel ekspertów, jednak nie 

otrzymał dofinansowania. Mimo to dzięki nawiązanej współpracy z zespołem dr Alex’a 

O’Neill zostały mi udostępnione przez Uniwersytet Leeds szczepy bakterii o zmienionej 

morfologii pod kątem wybranych białek OMP (mutanty delecyjne w zakresie określonych 

białek OMP, m.in. OmpC, OmpF, OmpX, OmpA, OmpR, 8) oraz mutant zawierający 

endogenną oporność na jony srebra (wyizolowany przez Randalla i wsp. szczep E. coli 

BW2113 opisywany także jako E. coli AgR, 8). Fakt ten odnotowałam w podziękowaniach w 

pracach P4 i P5. Z uwagi na duży zakres planowanych prac, ich czasochłonność i 

kosztochłonność jako przedmiot dalszych badań wybrałam przede wszystkim bakterie z 

gatunku Escherichia coli. Aby porównać sposób działania wybranych nanoform srebra na 

komórkę bakterii do badań włączyłam mutanty delecyjne E. coli pozbawione określonych 

białek OMP oraz szczepy reprezentujące określony typ oporności na srebro: oporność 

egzogenną - E. coli J53 oraz endogenną - E. coli AgR, a także szczepy dzikie otrzymane w 

wyniku ekspozycji na nanoformy srebra S2 i S7, jako te dające odmienne odpowiedzi komórki 

bakterii (S2 – silną genotoksyczność, S7 – brak genotoksyczności, zmiany fenotypowe). 

Niezwykle interesującym okazało się, że szczepy oporne na jony srebra (E. coli J53, czy 

E. coli AgR) mogą pozostać wrażliwe na preparaty srebra, w których występuje ono w 
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formie nano, co wykazałam w pracy P4. A zatem sposób działania pewnych nanoform srebra 

musi być zgoła odmienny od sposobu działania jonów srebra, co potwierdziłam w badaniach 

konformacji białka z wykorzystaniem dichroizmu kołowego (CD) przy współpracy z dr. hab. 

Tomaszem Goszczyńskim z Laboratorium Chemii Biomedycznej Zakładu Onkologii 

Eksperymentalnej IITD PAN we Wrocławiu. Wykazałam fakt, że o ile jony srebra 

destabilizują strukturę białka (w tym przypadku ludzkiej albuminy HSA), o tyle opisana 

powyżej nanoforma S7 powoduje wzrost liczby α-helis HSA, prowadząc do jej stabilizacji 

(P4). Ze względu na ograniczenia metody dichroizmu kołowego względem określonych 

parametrów fizykochemicznych nanoform srebra, spośród puli testowanych nanopreparatów, 

tylko nanoforma S7 pozwoliła mi uzyskać wiarygodne wyniki. Choć metoda dichroizmu 

kołowego dostarczyła cennych informacji w zakresie różnic między jonami srebra a 

określonym typem nanoform srebra (dokładnie nanoformulacją S7), nie pozwoliła porównać 

poszczególnych nanomateriałów między sobą (prób S2 a S7). W tym celu badania uzupełniłam 

o cytometrię przepływową pozwalającą przeprowadzić detekcję wolnych rodników 

tlenowych (ROS), uznawanych za jeden ze sposobów działania Ag+ wobec komórki bakterii 

(P4). ROS stały się zatem markerem aktywności nanoform srebra wobec komórek bakterii. Do 

badań wybrałam szczepy E. coli BW25113 wt, E. coli BW25113 AgR (szczep wzorcowy dla  

oporności endogennej na Ag+) i E. coli J53 (szczep wzorcowy dla oporności egzogennej na 

Ag+). We współpracy z mgr Mateuszem Sperudą, w którego przewodzie doktorskim pełnię rolę 

promotora pomocniczego, wyselekcjonowane szczepy poddaliśmy działaniu jonów srebra oraz 

dwóm nanoformulacjom srebra (S2 i S7). We wszystkich testowanych szczepach 

zanotowano produkcję wolnych rodników pod wpływem każdej formy srebra, jednak 

poziom wykrytych ROS zależny był od szczepu bakteryjnego oraz użytej nanoformy. W 

szczepach opornych na działanie Ag+ i nanoformulacji srebra generowane były niższe poziomy 

ROS niż w komórkach wrażliwych. W badaniach tych okazało się także, że szczepy oporne na 

Ag+ mogą pozostać wrażliwe na nanoformy srebra, w zależności od jej typu. Interesujące są 

wyniki otrzymane dla szczepu E. coli J53 traktowanego nanoformą S2. Prawdopodobnie 

nanoformulacja srebra S2 zmienia strukturę ściany komórkowej tej bakterii, 

zmniejszając przepuszczalność barwnika fluorescencyjnego. Nie zanotowano tego faktu dla 

tego szczepu podczas traktowania go nanoformulacją S7 (P4). Rezultaty tych badań dowodzą 

także odmiennej interakcji typów nanoform (S2 i S7) z komórką bakterii. Powyższe 

zadanie wykonane zostało w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki UWr, kierowanym przez 

Profesora Roberta Wysockiego, przy eksperymentalnej pomocy, wspólnej analizie i dyskusji 
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wyników z mgr Mateuszem Sperudą oraz doświadczeniu w interpretacji wyników cytometrii 

przepływowej dr Ireneusza Litwina.  

Aby zwizualizować oddziaływania wybranych nanoform srebra z komórką bakterii 

przeprowadziłam szereg eksperymentów przy użyciu skaningowego mikroskopu 

elektronowego (FE-SEM). Zadanie to zrealizowałam na Uniwersytecie Karola w Pradze, w 

zespole Profesora Vladimira Matolin’a, w czasie pobytu na stażu naukowym finansowanym 

przez Ministra Nauki i Edukacji we Włoszech w ramach programu CERIC ERIC (Nr 

20172022). Jako organizm modelowy wybrałam dziki szczep E. coli BW 25113. Dzięki tej 

wizualizacji pokazałam zmiany w morfologii komórek bakterii zależne od typu stosowanego 

srebra. W komórce bakterii potraktowanej jonami srebra zaobserwowałam zakłócenia w 

strukturze osłon komórkowych i wyciek cytoplazmy, natomiast po ekspozycji na 

nanoformulację S7 zanotowałam deformację morfologii komórki wynikającą prawdopodobnie 

z akumulacji nanocząstek w błonie komórkowej. Moją szczególną uwagę skupił fakt, że forma 

S2 srebra w odróżnieniu do nanoformulacji S7, czy S0, ma tendencję agregowania komórek 

bakterii oraz przylegania do ich powierzchni (P4). Wyniki tych badań stały się inspiracją do 

teoretycznego wymodelowania przechodzenia jonu i metalu srebra przez białka błony 

zewnętrznej bakterii gramujemnych (ze względów technicznych niemożliwe było 

wymodelowanie drogi całej nanocząstki srebra przez kanał białka Omp, dlatego jako jej 

odpowiednik zastosowano srebro metaliczne Ag0, będące składową nanocząstki srebra każdego 

typu). Do tego zadania wybrałam białka OmpC i OmpF, jako białka zaangażowane w transport 

jonów srebra do wnętrza komórki, aczkolwiek wyniki badań opisanych przeze mnie w pracy 

P3, przeprowadzonych na mutantach E. coli BW 25113 pozbawionych pewnych białek Omp 

(m.in. OmpC, OmpF, OmpA, OmpX), sugerują, że za wychwyt jonów srebra i nanoformulacji 

srebra odpowiada więcej białek niż tylko te wskazane. 

Ten innowacyjny obszar badań, możliwy do wykonania dzięki doświadczeniu i 

wsparciu merytorycznemu Profesora Roberta Wieczorka z Wydziału Chemii UWr., wskazał 

istotne różnice w oddziaływaniu jonu i metalu srebra z aminokwasami budującymi wewnętrzny 

kanał białek Omp. Słabsze oddziaływania Ag0 z aminokwasami warstw wewnętrznych obu 

badanych białek Omp pozwalają Ag0 skuteczniej „wślizgiwać się” do wnętrza komórki, z 

mniejszą barierą energetyczną w porównaniu do Ag+. Ponadto w wewnętrznej warstwie kanału 

jonowego zaobserwowałam dwa obszary: jeden, bardziej efektywny w transporcie srebra, z 

bogatymi w tlen łańcuchami bocznymi; i inny, mniej skuteczny w transporcie, z łańcuchami 

bocznymi bogatymi w azot. Łańcuch boczny kwasu glutaminowego wymusza na jonie Ag+ 
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wykorzystanie mniej efektywnej ścieżki azotowej w kanale jonowym. Szczegółowe efekty 

badań opisane zostały w pracy P4, a prace są kontynuowane przez doktoranta mgr Macieja 

Werneckiego, w którego przewodzie doktorskim stanowię wsparcie merytoryczne w zakresie 

doboru materiału badawczego oraz uczestniczę w analizie i dyskusji wyników.  

Praca P4 to pierwsza publikacja, w której przy wykorzystaniu metod chemii 

obliczeniowej zaproponowano sposób oddziaływania srebra w formie jonowej i metalicznej z 

kanałem białka Omp w celu analizy interakcji nanomateriał-bakteria. 

Dopełnieniem tych badań było ustalenie zmian fenotypowych w obrębie proteomu 

osłon zewnętrznych u wariantów bakterii gramujemnych eksponowanych na kilkudniowe 

podprogowe działanie nanoform srebra. W tym celu, we współpracy z zespołem naukowym 

Profesora Jacka Rybki z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu 

(dr Katarzyną Kapczyńską oraz dr Evą Krzyżewską-Dudek), dr Bartłomiejem Dudkiem z 

Zakładu Mikrobiologii i doktorantem mgr Mateuszem Sperudą dokonaliśmy analizy białek 

powierzchniowych u wybranych szczepów bakterii. Do eksperymentów wybrałam szczep dziki 

E. coli BW 25113, jego mutant niosący geny oporności endogennej (E. coli BW25113 AgR), 

szczep E. coli J53 noszący geny oporności egzogennej oraz warianty E. coli ATCC 11229 

oporne na nanoformę srebra S2 i S7. Już na etapie izolacji białek OMP można było przekonać 

się, że nanoformy srebra wchodzą w interakcje z elementami osłon zewnątrzkomórkowych 

bakterii, co skutkowało trudnościami w izolacji białek Omp i ich rozdziale elektroforetycznym. 

We współpracy z doktorantem mgr Mateuszem Sperudą wykazaliśmy, że gęstość optyczna 

plamek białkowych w elektroforogramach 2D zmieniła się dla takich białek, jak: OmpC, FliC, 

liazy izocytrynianowej AceA, białka opiekuńczego DnaK, białka wiążącego D-galaktozę 

MglB, białka wiążącego tiosiarczany CysP, dehydrogenazy jabłczanowej Mgh, 

glutaredoksyny-4 GrxD, peryplazmatycznego białka wiążącego oligopeptydy OppA, w 

zależności od użytej nanoformy srebra. Szczegółowe efekty tych doświadczeń opisane zostały 

w pracy P5.  

Równolegle z opublikowanymi przeze mnie wynikami badań (P3, P4, P5) i po nich  

pojawiły się doniesienia innych badaczy, które dostarczają kolejnych dowodów na to, że jony 

i nanoformy srebra wywierają presję selekcyjną wśród konkretnych gramujemnych szczepów 

bakterii prowadząc do powstawania mutacji w określonych genach oraz wykazują odmienny 

sposób działania w zależności od swoich właściwości fizykochemicznych [2, 15, 16]. 
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4.4. Podsumowanie osiągnięć. Znaczenie i  zastosowanie uzyskanych wyników, wkład w 

rozwój dyscypliny nauk biologicznych 

Przedstawiony do oceny cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, 

stanowiący osiągnięcie naukowe obejmuje:  

1. Analizę przeciwbakteryjnej aktywności nanoformulacji srebra syntetyzowanych de novo 

(S1-S6) i zakupionych komercyjnie (S0, S7) 

- ocenę wrażliwości bakterii gramdodatnich (Staphylococcus aureus) i gramujemnych 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae), w tym szczepów 

bakterii E. coli posiadających oporność endogenną lub egzogenną na jony srebra oraz 

szczepów E. coli pozbawionych określonych białek Omp na nanoformulacje srebra S0-

S7 poprzez określenie wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii (P1, 

P2, P3, P6) 

- porównanie sposobów działania wybranych nanoformulacji srebra wobec bakterii 

gramujemnych poprzez detekcję wolnych rodników tlenowych generowanych pod 

wpływem nanoformulacji srebra, mikroskopową obserwację wpływu nanoformulacji 

srebra na komórkę bakterii, analizę przejścia jonu srebra i metalu srebra przez kanał 

wewnętrzny białek OmpF i OmpC przy zastosowaniu metod chemii obliczeniowej (P4, 

P5) 

2. Analizę zmian w proteomie błony zewnętrznej bakterii gramujemnych w po długotrwałej 

ekspozycji na nanoformulacje srebra (P3, P4, P5) poprzez izolację białek błony 

zewnętrznej, ich elektroforezę dwukierunkową oraz identyfikację MALDI 

3. Analizę zmian genetycznych w komórkach bakterii po długotrwałej ekspozycji na 

nanoformulacje srebra (P3, P4, P5) poprzez sekwencjonowanie genomu i analizę 

bioinformatyczną 

 

Wszystkie stawiane we wstępie hipotezy zostały przeze mnie potwierdzone. Analiza 

sposobu działania nanoformulacji na komórkę bakterii wykazała, że nanotechnologiczne 

modyfikacje srebra mają wpływ na zmianę sposobu jego antybakteryjnego działania. 

Nanoformy srebra o różnych parametrach fizykochemicznych mogą także mieć odmienny 

względem siebie sposób działania na komórkę bakterii i mogą powodować powstawanie form 

bakterii opornych  na nanoformulacje srebra. Analiza konsekwencji kilkudniowej ekspozycji 

bakterii na nanoformy srebra, wykazała, że oporność bakterii na nanosrebro wynika ze 
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strukturalnych zmian adaptacyjnych komórki lub trwałych zmian w materiale genetycznym 

jako efekt różnic w sposobie działania nanomateriałów srebra na komórkę bakteryjną.  

Na podstawie dotychczasowych badań mogę wnioskować, że komórka bakterii generuje 

odmienną odpowiedź na dany typ nanoformulacji srebra. W tym miejscu należy zwrócić 

szczególną uwagę na mnogość wytwarzanych i dostępnych na rynku form, wynikającą z 

różnorodności stosowanych metod syntezy i obróbki tych nanomateriałów. Istnieją takie typy 

nanomateriałów srebra (o danych cechach fizykochemicznych), które wywierają na bakteriach 

presję powodując selekcję komórek opornych. 

W badaniach naukowych przeprowadzonych we współpracy z zakładami macierzystej 

uczelni (Zakładem Mikrobiologii WNB UWr, Zakładem Fizjologii Komórki WNB UWr, 

Zakładem Zastosowań Informatyki w Chemii WCh UWr) oraz innymi ośrodkami naukowymi 

krajowymi i zagranicznymi (Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 

Uniwersytetem Leeds, Uniwersytetem Karola w Pradze) wykazałam, że oporność ta wynika ze 

strukturalnych zmian adaptacyjnych komórki lub jest efektem trwałych zmian w materiale 

genetycznym, a powodem tego mogą być różnice w sposobie działania nanomateriałów srebra 

na komórkę bakteryjną.  

Aktualnie wszystkie nanoformy srebra przyporządkowane są w produkcji i konsumpcji 

do jednej wspólnej kategorii „nanosrebra” niezależnie od wspomnianych wyżej różnic we 

własnościach fizykochemicznych i mechanizmie działania. 

Podjęte przeze mnie zadania jest uzasadnione intensywnym inkorporowaniem 

nanoformulacji srebra do sektora biomedycznego. Zastosowanie nanosrebra w terapii 

antybakteryjnej jako alternatywnej metody zwalczania patogenów z jednej strony niesie 

nadzieje i korzyści ze względu na jego wysoką antybakteryjną aktywność, z drugiej rodzi 

ogromne obawy związane z bezpieczeństwem stosowania w kontekście rozwoju oporności 

bakterii. 

Jakie zatem jest znaczenie nanosrebra jako czynnika antybakteryjnego? Cykl 

zaprezentowanych przeze mnie prac, stanowiących osiągnięcie naukowe, udziela odpowiedzi 

na postawione we wstępie pytania: Czy słuszne? Czy zawsze? Na ile bezpieczne? Otóż, jak 

wskazują wyniki badań, nawet szczepy oporne na jony srebra mogą pozostać wrażliwe na 

preparaty nanosrebra. Jednak w zależności od użytej formy nanosrebra istnieje ryzyko selekcji 

bakterii opornych na nie.  

Uzyskane wyniki badań pokazują, że nanoformulacje srebra mają duży potencjał 

aplikacyjny jako skuteczny czynnik antybakteryjny, nawet wobec szczepów opornych na jony 
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srebra, jednak ich zastosowanie powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno na etapie produkcji, 

jak i konsumpcji. Czynnością niezbędną przy wprowadzaniu na rynek nanoformulacji srebra 

powinna być ich szczegółowa charakterystyka nie tylko fizykochemiczna, ale także 

biologiczna, uwzględniająca zarówno skuteczność antybakteryjną danych preparatów, jak ich 

wpływ na potencjalny rozwój oporności bakterii na tę grupę związków antybakteryjnych lub 

antybiotyków. Badania przedstawione w cyklu prac dostarczają dowodów na konieczność 

zwiększenia kontroli biologicznej nanopreparatów srebra, które inkorporowane są do 

przemysłu i medycyny.  

Sukcesywnie w toku prowadzonych badań dzieliłam się otrzymanymi wynikami na 

wielu konferencjach i seminariach krajowych oraz międzynarodowych w postaci posterów 

lub wykładów. W prowadzonych pracach uczestniczyli doktoranci i studenci będący 

współautorami prac oraz doniesień konferencyjnych Szczegółowy wykaz konferencji i 

wykładów przedstawiłam w Załączniku 4A w Tabeli II.3 i III.2. Opisane powyżej osiągnięcia 

naukowe możliwe były do zrealizowania dzięki mojemu aktywnemu i konsekwentnemu 

ubieganiu się do jednostek krajowych i zagranicznych o granty badawcze finansujące badania 

naukowe, wyjazdy stażowe i udział w konferencjach, a pełną listę realizowanych projektów 

przedstawiłam w Załączniku 4A w Tabeli II.6). 

4.5. Dalsze plany badawcze 

W perspektywie dalszych badań uwzględniłam szczegółową analizę oporności bakterii 

na nanoformulacje srebra poprzez badanie transkryptomu wybranych szczepów bakterii po 

kontakcie z nanoformulacjami srebra wykazującymi potencjalnie odmienny sposób działania 

(szczególnie form S2 i S7). Celem tych badań jest wstępna analiza poziomu ekspresji genów 

warunkujących oporność na jony srebra u wzorcowego szczepu E. coli J53 po traktowaniu 

nanoczastkami srebra (wybranymi w toku badań i opisanymi w pracach P3, P4, P5). Jest to 

wzorcowy szczep posiadający oporność na jony srebra Ag+ kodowaną na plazmidzie pMG101. 

Produkty ekspresji genów tego plazmidu to białka Sil wbudowane w osłony komórkowe 

bakterii. Warunkują aktywny i chemioosmotyczny wychwyt i wyrzut srebra poza komórkę 

bakterii powodując tym samym oporność bakterii na jony srebra. W ramach tych badań zbadany 

zostanie poziom ekspresji łącznie 8 genów (7 genów sil i 1 genu housekeeping jako odnośnika 

do kontroli ekspresji genów) przed i po traktowaniu bakterii 2 różnymi formami nanosrebra 

wybranymi w drodze badań wstępnych (próby zakodowane w publikacjach (P3, P4, P5) jako 
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S2 i S7, różniące się własnościami fizyko-chemicznymi) oraz srebrem jonowym (Ag+) 

stanowiącym odnośnik (kontrolę). Analiza transkryptomu pozwoli wykazać, czy mechanizm 

warunkujący oporność na jony srebra może odpowiadać także za oporność na nanocząstki 

srebra i jakie znaczenie w molekularnej odpowiedzi komórki bakteryjnej ma fizykochemiczna 

odmienność między nimi. Wystawianie bakterii na przypadkowy nawet stres wywołany 

obecnością nanosrebra może korelować z utrwaleniem oporności na jony srebra oraz niektóre 

antybiotyki, kodowane na plazmidzie pMG101 razem z opornością na Ag+. Należy dostarczyć 

dowodów na to, by nanosrebro stosowane było rozważniej, w sposób kontrolowany, by 

stanowiło realną szansę pomocy tym, dla których klasyczne metody terapii antybakteryjnej nie 

przynoszą rezultatów. Analiza narastania oporności bakterii na wybrane nanoformulacje srebra 

jest także przedmiotem projektu doktorskiego realizowanego w Zakładzie Mikrobiologii przez 

mgr Macieja Werneckiego, w którego przewodzie doktorskim stanowię pomoc merytoryczną 

w zakresie doboru szczepów, nanoformulacji srebra oraz analizy i interpretacji wyników.  

Interesującym mnie aspektem jest także określenie zmian fenotypowych u bakterii 

eksponowanych na nanoformulacje srebra. Badania te zamierzam oprzeć o analizę zmian 

molekularnych w obrębie struktur zewnętrznych komórek bakterii, takich jak błona 

zewnętrzna, czy aparat ruchu.  

 Ponadto w perspektywie badań zawarłam skuteczność odporności nieswoistej wobec 

szczepów bakterii o zmienionym fenotypie w wyniku ekspozycji na nanoformulacje 

srebra. Przedmiot badań stanowią warianty bakterii pozyskane w wyniku wcześniejszych 

eksperymentów (adaptanty lub mutanty opisane w pracach P3, P4, P5). Poprzez analizę 

przeżywalności wyżej wymienionych szczepów w surowicy ludzkiej oraz metodami 

immunoenzymatycznymi zamierzam określić efektywność wybranych składowych surowicy 

wobec szczepów o zmodyfikowanych strukturach komórkowych pod wpływem działania 

nanomateriałów srebra.     

4.6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moje zaangażowanie w badania prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii WNB UWr jest 

stosunkowo szerokie. Poza głównym nurtem badań, składającym się na cykl prac stanowiących 

osiągnięcie, chętnie brałam czynny udział w projektach będących efektem własnej koncepcji, 

zakładowej inicjatywy lub nawiązanej współpracy. Moje pełne zaangażowanie dotyczyło 

działań merytorycznych i/lub wykonawczych na etapie powstawania koncepcji lub już 
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realizacji danego zadania badawczego. Podejmowanie nowych wyzwań traktowałam jako 

kolejną możliwość doskonalenia zawodowego w sferze kompetencji twardych i miękkich. 

Poniżej przedstawiłam przebieg kariery naukowej i osiągnięć naukowo-badawczych po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych, uwzględniając nie chronologię, a stopień 

mojego zaangażowania.  

Poza nanoformulacjami srebra, które stanowiły mój główny obszar zainteresowań, 

dotychczasowe badania obejmowały także antybakteryjną skuteczność nanomateriałów 

złożonych z:  

- hydroksyapatytów, domieszkowanych poza srebrem wybranymi antybiotykami 

(metronidazolem i tinidazolem), we współpracy z zespołami badawczymi INTiBS PAN 

we Wrocławiu, w ramach pozyskanych przez nich funduszy w konkursach SONATA 

BIS 1 

- tlenku grafitu domieszkowanego ftalocyjaninami, we współpracy z zespołami 

badawczymi INTiBS PAN we Wrocławiu, w ramach pozyskanych przez nich funduszy 

w konkursach OPUS 12,  

- tlenku cynku (bioszkieł), we współpracy z zespołami badawczymi INTiBS PAN we 

Wrocławiu, w ramach pozyskanych przez nich funduszy w konkursach SONATA BIS 

6.  

Celem projektu (SONATA BIS 1) była analiza porównawcza metronidazolu i tinidazolu 

immobilizowanych na hydroksyapatycie. Wyniki pokazały, że antybiotyki umiejscowione na 

nieorganicznym nośniku, jakim był hydroksyapatyt, pozwalają osiągnąć lepszą skuteczność 

wobec bakterii beztlenowych (Prevotella bivia i Parabacteroides distasonis) niż odnośniki tych 

antybiotyków w postaci nieimmobilizowanej. Efekty tych prac zostały opublikowane [11, 18, 

19].  

Projekt finansowany w ramach OPUS 12  dotyczył natomiast opracowania nowych 

materiałów kompozytowych na bazie tlenku grafitu (GO) o zaprogramowanym mechanizmie 

działania na bakterie patogenne powiązane z występowaniem wtórnego zakażenia kanałów 

zębów. Temat badawczy realizowany był w konsorcjum z INTiBS PAN we Wrocławiu (lider 

projektu odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie i charakterystykę nanomateriałów, 

pomysłodawca koncepcji projektu) i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie 

(odpowiedzialnym za pozyskanie materiału mikrobiologicznego z kanałów zębowych 

pacjentów leczonych endodontycznie). Z punktu widzenia stomatologii (endodoncji) i 

mikrobiologii klinicznej celem szczegółowym było statystyczne opracowanie danych 
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dotyczących mikroflory leczonych kanałów zębów z podaniem usystematyzowanych danych o 

szczepach drobnoustrojów wywołujących stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych (UM w 

Lublinie). W zakresie fizykochemicznych właściwości nowych materiałów głównym celem 

było otrzymanie światłoczułych kompozytów na bazie GO aktywowanego fotouczulaczem, a 

ponadto zbadanie wpływu dodatkowych komponentów, takich jak nanocząstki srebra, 

krzemionka, czy składniki matryc cementowych (np. ZnO, TiO2, glinokrzemiany) na 

fotoaktywność i biologiczne właściwości kompozytów (INTiBS PAN we Wrocławiu). 

Szczegółowym celem w części mikrobiologii eksperymentalnej, w który koncepcyjnie i 

wykonawczo lub merytorycznie byłam zaangażowana, było zbadanie mechanizmów wpływu 

zaproponowanych materiałów kompozytowych na komórki bakteryjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem grup bakterii, wyodrębnionych w badaniach klinicznych, a także określenie 

powstawania u bakterii oporności na działanie kompozytów i ich poszczególnych składników. 

Najważniejszym zadaniem było określenie aktywności przeciwbakteryjnej, także zmieniającej 

się pod wpływem światła (głównie w zakresie bliskiej podczerwieni), gdyż spodziewana była 

aktywacja układów podczas napromienienia głównie dzięki powstawaniu reaktywnych form 

tlenu, czy efektom termicznym. W ramach badań klinicznych wykonanych przez członka 

konsorcjum niniejszego projektu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) wyłoniono szczepy 

bakterii, które następnie wraz z zespołem (UWr) poddałam testom mikrobiologicznym z 

zastosowaniem proponowanych materiałów kompozytowych. Szczególną uwagę 

poświęciliśmy zbadaniu mechanizmów działania środków na poszczególne szczepy bakterii 

(np. tlenowe i beztlenowe) oraz na możliwości rozwoju oporności bakterii na tę grupę 

preparatów. We współpracy z uczestnikami grantu określiłam także cyto- i genotoksyczność 

wobec komórek eukariotycznych in vitro (linie komórkowe), aktywność w organizmie 

wyższym in vivo (z wykorzystaniem larw motyla Galeria mellonella), a także określiliśmy 

zdolność tworzenia biofilmu przez wybrane bakteryjne izolaty stomatologiczne w obecności 

kompozytów wykazujących najwyższą aktywność przeciwbakteryjną oraz zdolność jego 

eradykacji przez te nanoformy. Dużo uwagi poświęciłam także aspektowi antybakteryjnej 

aktywności surowicy po jej kontakcie z nanokompozytami tlenku grafitu oraz skuteczności 

wobec szczepów eksponowanych na działanie testowanych nanoform rGO. Część wyników 

badań została z sukcesem opublikowana [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27], inne przygotowywane 

są aktualnie do druku.  

W 2020 r. zaproszona zostałam przez kierownika projektu SONATA BIS 6, dr hab. Annę 

Łukowiak, do realizacji części projektu, w której to odpowiedzialna byłam za testy 
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przesiewowe określające przeciwbakteryjną skuteczność nanomateriałów opartych na tlenku 

cynku (tzw. bioszkieł). Testowane nanokompozyty cechował zróżnicowany poziom 

antybakteryjnej aktywności, a wymierne efekty tych badań przygotowywane są do 

opublikowania.  

Równolegle do wyżej wymienionych badań dołączyłam do zespołu projektu autorstwa dr 

Krzysztofa Finka (IITD, PAN Wrocław), finansowanego w ramach konkursu NCN 

SONATINA, zajmującego się poszukiwaniem alternatywnych metod zwalczania patogenów 

bakteryjnych wśród koniugatów krótki kationowy peptyd-metalokarboranu (KKP-MK). Wraz 

z dr Bartłomiejem Dudkiem i prof. dr hab. Gabrielą Bugla-Płoskońską z Zakładu Mikrobiologii 

dokonaliśmy przesiewowej analizy antybakteryjnej aktywności tych związków wobec 

wybranych wzorcowych szczepów bakterii gramdodatnich i gramujemnych, a na związkach, 

które wykazały zadowalające działanie, w tym wobec bakterii z gatunku Pseudomonas 

aeruginosa,  planowane są dalsze badania w zakresie ryzyka rozwoju bakteryjnej oporności na 

te preparaty oraz skuteczności eliminacji przez nie biofilmu bakteryjnego. Projekt jest w fazie 

realizacji, a wyniki badań są przygotowane do opublikowania.  

  Aspekt działania nanoform srebra na biofilm bakteryjny również stanowił element moich 

dotychczasowych badań i zainteresowań, zarówno podczas realizacji projektu OPUS 12, jak i 

poza nim, także jeszcze w czasie studiów doktoranckich. Otrzymane wyniki pozwoliły dokonać 

selekcji materiałów skutecznych nie tylko wobec form planktonicznych, ale także biofilmu 

bakteryjnego. We współpracy z dr Kamilą Korzekwą z Zakładu Mikrobiologii oceniłam 

zdolność nanomateriałów srebra (w tym formy S2) w zapobieganiu tworzenia biofilmu 

bakteryjnego na powierzchniach, w skład których potencjalnie mogłyby wchodzić 

nanoformulacje srebra. Efekty tych prac zostały opublikowane [28].  

W 2020 r. do swoich badań dotyczących biologii storczyków zaprosiła mnie dr hab. prof. 

Anna Jakubska-Busse. Przy współpracy z dr Korzeniowską-Kowal z Polskiej Kolekcji 

Mikroorganizmów PCM IITD PAN we Wrocławiu oraz doktorantką Zakładu Mikrobiologii, 

mgr Gabrielą Cieniuch, określiłyśmy bakteryjne endofity kolonizujące 3 gatunki storczyków 

(Epipactis albensis, E. helleborine i E. purpurata) określonych stanowisk. Większość 

wyizolowanych endofitów należała do form sporulujących bakterii gramdodatnich (rodzajów 

Bacillus i Clostridium). Liczną grupę reprezentowały gatunki Pseudomonas. Wyizolowane 

endofity bakteryjne są uważane za czynnik stymulujący wzrost mogący mieć znaczenie w 

rozwoju roślin. Wskazaliśmy różnorodność mikrobiomu bakteryjnego między roślinami, które 

rosły w różnych typach siedlisk. Analiza izolowanego mikrobiomu gleby, w której rosły 
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ramety, również potwierdziła różnice. Naszym zdaniem szczególnie obecność bakterii 

endofitycznych zaliczanych do grupy organizmów prototroficznych, może stymulować wzrost 

i rozwój storczyków Epipactis, zwłaszcza tych rośliny rosnących na glebach ubogich w 

składniki odżywcze. Ma to szczególne znaczenie w adaptacji roślin do nowych warunków 

środowiskowych oraz w procesie kolonizacji nowych siedlisk i terytoriów [29]. 

W 2016 roku w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy śp. prof. dr hab. Małgorzaty 

Jeżowskiej-Bojczuk z Wydziału Chemii UWr skierowane do Kierownika Zakładu 

Mikrobiologii, dołączyłam do zespołu badającego aspekt udziału bakterii z rodzaju 

Fusobacterium w rozwoju procesów zapalnych jelita grubego. Moja rola polegała na 

przygotowaniu protokołu postępowania z Fusobacterium nucleatum i optymalizacji metody 

zaproponowanej przez zespół chemików dotyczącej wykrywania reaktywnych form tlenu w 

środowisku reakcyjnym w obecności wspomnianego gatunku bakterii, co doprowadziło do 

ciekawych wyników potwierdzających udział szczepów Fusobacterium nucleatum w 

generowaniu wolnych rodników. Postępy prac zostały opublikowane [30].  

Ponadto w 2021 aktywnie zaangażowałam się w badania prowadzone przez dr inż. 

Katarzynę Helios z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w zakresie oceny 

właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych nowych izomorficznych kompleksów 

Co(II) i Zn(II) z ligandem 5-nitroorotanowym. Wraz z doktorantem Zakładu Mikrobiologii mgr 

Michałem Małaszczukiem wykonałam przesiewowe badania dotyczące skuteczności 

przeciwdrobnoustrojowej wspomnianych związków chemicznych. Wyniki badań zostały 

opublikowane [31]. 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w 

szczególności zagranicznej 

5.1. Współprace z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi 

Prowadzone przeze mnie badania naukowe w zakresie jednotematycznego cyklu prac 

stanowiącego osiągnięcie realizowałam we współpracy z zakładami macierzystej uczelni 

oraz innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi: 

1. Zakład Mikrobiologii Wydział Nauk Biologicznych UWr (prof. dr hab. Gabriela Bugla-

Płoskońska, dr Kamila Korzekwa, dr Bartłomiej Dudek, mgr Mateusz Speruda, mgr Maciej 
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Wernecki) w zakresie wrażliwości bakterii na antybiotyki, detekcji wolnych rodników 

tlenowych, analizy proteomicznej białek oraz analizy bioinformatycznej sekwencji 

genomowych 

2. Zakład Fizjologii Komórki Wydział Nauk Biologicznych UWr  (prof. Robert Wysocki, dr 

Ireneusz Litwin) w zakresie detekcji wolnych rodników tlenowych 

3. Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii Wydział Chemii UWr (prof. Robert Wieczorek) 

w zakresie modelowania teoretycznego przechodzenia jonu srebra i metalu srebra przez 

kanał białka OmpC, OmpF 

4. Zakład Immunologii Chorób Infekcyjnych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej 

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (dr hab. Jacek Rybka, prof. IITD, dr Katarzyna 

Kapczyńska, dr Eva Krzyżewska-Dudek) w zakresie identyfikacji białek błony zewnętrznej 

(Omp) 

5. Laboratorium Chemii Biomedycznej Zakład Onkologii Doświadczalnej Instytutu 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (dr hab. 

Tomasz Goszczyński) w zakresie badania oddziaływań nanoformulacji srebra z białkami 

(albuminą) 

6. Oddział Spektroskopii Optycznej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 

Polskiej Akademii Nauk (prof. Wiesław Stręk) w zakresie syntezy de novo nanoformulacji 

srebra oraz ich charakterystyki fizykochemicznej 

7. School of Molecular and Cellular Biology Faculty of Biological Sciences University of 

Leeds (prof. Alex O’Neill i dr Christopher Randall) w zakresie udostępnienia do badań 

bakterii E. coli BW25113 o endogennej oporności na srebro oraz zmienionym fenotypie w 

obrębie białek błony zewnętrznej 

8. Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and Physics, 

Uniwersytet Karola, Praga, Czechy (prof. Vladimir Matolin i prof. Iva Matolinova) w 

zakresie wizualizacji interakcji nanoformulacji srebra z komórką bakterii 

 

Pozostałe prace badawcze zrealizowałam i/lub realizuję współpracując z następującymi 

zakładami i  ośrodkami naukowymi: 

1. Zakład  Mikrobiologii Wydział Nauk Biologicznych UWr (prof. dr hab. Gabriela Bugla-

Płoskońska, dr Kamila Korzekwa, dr Bartłomiej Dudek, dr Aleksandra Pawlak, mgr Maciej 

Wernecki, mgr Gabriela Cieniuch, mgr Michał Małaszczuk) w zakresie badania 
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wrażliwości komórek planktonicznych oraz biofilmu bakterii na związki o charakterze 

antybakteryjnym, identyfikacji endofitów roślinnych, badania osłon komórkowych bakterii 

2. Wydział Chemii UWr (śp. Prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, dr Kamila Stokowa-Sołtys, 

dr Monika Lesiów, dr Katarzyna Krupa) w zakresie badania udziału Fusobacterium 

nucleatum w tworzeniu stresu oksydacyjnego pod wpływem jonów miedzi 

3. Laboratorium Chemii Biomedycznej Zakład Onkologii Doświadczalnej Instytutu 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (dr 

hab. Tomasz Goszczyński, dr Krzysztof Fink) w zakresie badania wpływu krótkich 

peptydów na wzrost bakterii 

4. Oddział Spektroskopii Optycznej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 

Polskiej Akademii Nauk (dr hab. Anna Łukowiak, dr Yurij Gerasymchuk, dr Marzena 

Fandzloch, prof. dr hab. Rafał Wiglusz) w zakresie badania nanomateriałów 

hydroksyapatytu, tlenku grafenu oraz bioszkieł na wzrost bakterii 

5. Zakład Botaniki Wydział Nauk Biologicznych UWr (dr hab. Anna Jakubska-Busse prof. 

UWr) w zakresie endofitów stroczyków 

6. Centrum Radiobiologii i Dozymentrii Biologicznej Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w 

Warszawie (prof. dr hab. Marcin Kruszewski, dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz) w zakresie 

cytotoksyczności nanoformulacji srebra względem komórek eukariotycznych 

7. Pracownia Technik Mikroskopowych WNB UWr (dr Ryszard Adamski) w zakresie 

wizualizacji Fusobacterium nucleatum 

8. Zakład Biologii Patogenów Wydział Nauk Biologicznych UWr (dr Agata Dorotkiewicz-

Jach) w zakresie analizy transkryptomu bakterii 

9. Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej 

(dr Katarzyna Helios) w zakresie wpływu kompleksów izomorficznych kobaltu i cynku na 

wzrost bakterii 

10. Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Faculty of Biotechnology (dr 

Jeronimo Isoidakis) w zakresie interakcji nanoformulacji srebra ze składowymi surowicy  

 

Wszystkie nawiązane współprace stanowiły i stanowią dla mnie ważne wsparcie 

naukowe. Pozwalają na wymianę myśli naukowej, dyskusję i interpretację wyników, a także 

rozwój umiejętności laboratoryjnych.  

 



Anna Kędziora   Załącznik 3A. Autoreferat 

 

33 

 

5.2. Staże 

Łącznie odbyłam 3 krótkoterminowe staże naukowe, w tym 1 przed uzyskanie stopnia 

doktora n. biologicznych w krajowej jednostce naukowej (w Instytucie Chemii i Techniki 

Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w Warszawie w dniach 6-

13.11.2009) i 2 po uzyskaniu stopnia doktora n. biologicznych (w jednostkach zagranicznych:  

na Uniwersytecie Karola w Pradze, Czechy, w ramach projektu CERIC ERIC, finansowanego 

przez Ministra Nauki i Edukacji we Włoszech, 6-10.11.2017 oraz w Biomedical Research 

Foundation Academy of Athens, Grecja, finansowanego przez COST CliniMARK CA16113, 

27.07-3.08.2018). Wszystkie pobyty pozwoliły mi poszerzyć wiedzę metodyczną w zakresie 

badań nad nanoformulacjami srebra jako czynnikiem antybakteryjnym. Wyniki badań, 

otrzymanych podczas wizyt, prezentowane były na konferencjach naukowych lub zostały 

opublikowane. Stanowiły także podstawę merytoryczną do ubiegania się o finansowanie 

kolejnych etapów badań naukowych.  

5.3. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach 

 W czasie dotychczasowej pracy naukowej aktywnie ubiegałam się o pozyskanie 

funduszy na finansowanie badań stanowiących moje osiągnięcie naukowe oraz innych badań, 

w których brałam czynny udział. Moje dotychczasowe badania naukowe zrealizowałam 

częściowo dzięki finansowaniu pozyskanemu ze środków własnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, a także finansowaniu otrzymanemu z instytucji zewnętrznych (KBN, Urząd 

Marszałkowski UM, NCN, CERIC ERIC, COST), a ich wymiernym efektem są cytowane 

poniżej artykuły naukowe oraz doniesienia konferencyjne.  

 Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych byłam beneficjentem grantu 

współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Narodowa Strategia Spójności (Priorytet 

VIII, Działanie 8.2, Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) DG-G/2096/09  „Grant – wsparcie prac badawczych 

poprzez stypendia naukowe dla doktorantów” (2009/2010 r.), współautorem oraz głównym 

wykonawcą naukowego grantu promotorskiego KBN „Aktywność nanoform srebra w układach 

biologicznych” 4210/IGiM/09 N N405 193136 [11, P1]. 

 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych kierowałam grantem naukowym 

NCN Miniatura I (2017/01/X/NZ1/00765) oraz 5 projektami pozyskanymi w ramach grantów 
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na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 

służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WNB 

finansowanych z dotacji celowej MNiSW (1236/M/IGM/11, 2112/M/IGiM/14, 

1215/M/IGM/15, 0420/1396/16, 0420/2559/18) i [10, 14]. Aktualnie jestem kierownikiem i 

wykonawcą grantu naukowego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – realizacja 

zadania pt. Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr) I edycja 

konkursu (2020-2022, BPIDUB.4610.4.2021.KP.A nr 0320/2020/20).  

Dotychczas otrzymałam także 4 dofinansowania udziału w zagranicznych stażach, 

konferencjach lub warsztatach, tj: 

- Grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej finansujący udział w konferencji naukowej 4th 

FEMS Congress of European Microbiologists 2011, Switzerland, Geneva 2011  

- Grant naukowy na staż naukowy w Pradze, finansowany przez Ministra Nauki i 

Edukacji we Włoszech w ramach programu CERIC ERIC „The interaction of different 

silver formulations with Gram-negative bacteria observed via electron microscopy” 

20172022 (2017) (P4) 

- Grant STSM  (Short Term Scientific Mission) finansujący staż w  Biomedical Research 

Foundation Academy of Athens (Grecja) w ramach COST CliniMARK 16113 

„Investigation of the antibacterial properties of silver nanoparticles and their effect on 

complement component 3 (C3)” 41547 (2018) 

- Grant na udział w warsztatach naukowych Approaches for Biomarker Discovery and 

Validation Training School COST Action 16113 Grecja, Spetses COST-TS-ECOST-

TRAINING_SCHOOLCA16113-230519-111527 (2019) 

Ponadto w odpowiedzi na zaproszenie zespołów macierzystej uczelni oraz innych 

ośrodków naukowych aktywnie współtworzyłam, a następnie realizowałam projekty naukowe 

lub dydaktyczne wdrożeniowe finansowane odpowiednio przez NCN lub NCBiR tj.  

- OPUS 12 NCN „Otrzymywanie nowych światłoczułych nanokompozytów na bazie 

tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie na mikroorganizmy wywołujące zmiany zapalne 

tkanek okołowierzchołkowych” UMO-2016/23/B/ST5/02480 [22, 23, 24, 25, P3] 

- grant wdrożeniowy NCBiR „POWR.03.01.00-00-U155/17 „Od genu do ekosystemu - 

innowacyjny program rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla 

uczniów szkół podstawowych” (okres realizacji 01.07.2018–30.06.2020), w konkursie 

POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 [32, 33] 
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- grant wdrożeniowy NCBiR POWR.03.01.00-00-T116/18 „Zarządzanie karierą w 

naukach o życiu - innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich 

dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych szkół wyższych” (okres 

realizacji 01.03.2019-1.03.2020) w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 [34] 

 

Byłam członkiem zespołu ubiegającego się o finansowanie badań prowadzonych we 

współpracy z przedsiębiorstwem w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje finansowanego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum 

Transferu Technologii w ramach współpracy przedsiębiorstw z Dolnego Śląska z jednostkami 

naukowymi 213/B/2013 [35]  

W czasie dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej powierzano mi wykonanie 

konkretnych zadań z ramach projektów pozyskanych przez zespoły uczelni macierzystej oraz 

innych ośrodków krajowych. Byłam wykonawcą projektu naukowego finansowanego przez 

NCN, tj.: 

- Sonata Bis 1 UMO-2012/05/E/ST5/03904 (2013-2018) pozyskanego przez zespół z 

INTiBS PAN we Wrocławiu oraz projektów dydaktycznych, tj. [18, 19] 

- „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w 

zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zatwierdzony do realizacji pilotażowej 

i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Numer Projektu: 

POKL.03.03.04-00-053/10-00 

- grant dydaktyczny realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej 

współfinansowany ze środków EFRR 2CE149P4 YURA. 

 

Aktualnie jestem wykonawczynią zadań realizowanych w ramach 2 grantów NCN 

Sonata Bis 6 UMO-2016/22/5/E/ST5/00530 (2016-2022) i Sonatina 3 (2019/32/C/NZ7/00510, 

2019-2022) pozyskanych odpowiednio przez zespół INTiBS oraz IITD PAN we Wrocławiu.  

W latach 2017-2021 byłam członkiem międzynarodowego programu COST Action 

CA16113 „CliniMARK: ‘good biomarker practice’ to increase the number of clinically 

validated biomarkers”, a w ramach jego aktywności członkiem grupy zajmującej się 

wdrożeniem wytycznych BBP (Best Biomarker Practice) w trwających badaniach biomarkerów 

POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). 
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Szczegółowe zestawienie udziału w projektach przedstawiłam w poniższej Tabeli 1, a 

szczegółowe dane dotyczące tematów realizowanych projektów, w uwzględnieniem 

pełnionych w nich funkcji zawarłam w Załączniku 4A w Tabeli II.6. 

 

Tabela 1. Liczbowe zestawienie udziału w projektach z podziałem na wnioski naukowe i dydaktyczne, z 
uwzględnieniem własnej koncepcji (granty własne) oraz udział  w zespołach projektowych na zaproszenie. 

5.4. Konferencje, sympozja, zjazdy naukowe 

W czasie dotychczasowej drogi naukowej aktywnie uczestniczyłam w licznych 

konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce mikrobiologicznej i 

bionanotechnologicznej, podczas których prezentowałam wyniki realizowanych zadań 

badawczych. Przed uzyskaniem stopnia doktora n. biologicznych (2006-2010) byłam autorem 

plakatów prezentowanych na 8 kongresach, w tym 4 krajowych i 4 międzynarodowych.  

Po uzyskaniu stopnia doktora n. biologicznych (od 2010) uczestniczyłam w 30 

konferencjach i zjazdach naukowych (w tym  14 krajowych i 16 międzynarodowych), w czasie 

których wygłosiłam 5 wykładów (3 na konferencjach krajowych i 2 międzynarodowych), 

prezentowałam wyniki badań w postaci zgłoszeń (6 na konferencjach krajowych i 5 na 

konferencjach międzynarodowych) oraz aktywnie uczestniczyłam jako członek grupy 

warsztatowej (na 1 konferencji krajowej i 6 konferencjach międzynarodowych). W tabeli 

poniżej zestawiłam sumaryczny udział w konferencjach naukowych. Szczegółowe dane 

zebrałam w Załączniku 4A Tabela II.3.  

Liczbowe zestawienie udziału w konferencjach krajowych przedstawiłam poniżej w 

Tabeli 2.  

 

Projekty naukowe/granty wyjazdowe  
(UWr, KBN, NCN, UM, FNP) 

Projekty dydaktyczne 

Kierowanie 
projektem 

naukowym/grant
em wyjazdowym i 

wykonawstwo 
(granty własne) 

Czynny udział 
w zespole 

projektowym i 
wykonawstwo 

Wykonawstwo 
zadania na 
zaproszenie 

Czynny udział w 
zespole 

projektowym i 
wykonawstwo 

Wykonawstwo 
zadania na 
zaproszenie 

PRZED 
UZYSKANIEM 

STOPNIA DOKTORA 
NAUK 

BIOLOGICZNYCH 

1 1 0 0 0 

PO UZYSKANIU 
STOPNIA DOKTORA 

NAUK 
BIOLOGICZNYCH 

11 
(7 grantów 

naukowych,  
4 wyjazdowe) 

2 5 2 2 

SUMA 12 3 5 2 2 
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Liczba konferencji naukowych 

Krajowych Międzynarodowych Suma 

PRZED UZYSKANIEM  
STOPNIA DOKTORA NAUK 

BIOLOGICZNYCH 
4 4 8 

PO UZYSKANIU  
STOPNIA DOKTORA NAUK 

BIOLOGICZNYCH 
14 16 30 

SUMA 18 20 38 

Tabela 2. Liczbowe zestawienie udziału w konferencjach i zjazdach naukowych krajowych i międzynarodowych. 

5.5. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych  

W latach swojej dotychczasowej pracy badawczo-dydaktycznej byłam lub nadal jestem 

członkiem 3 towarzystw naukowych: 

- od 2007 r. członek PolskiegoTowarzystwa Mikrobiologów 

- 2012-2013 r. członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases ESCMID 

- 2017-2019 r. członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases ESCMID. 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę 

6.1. Opieka naukowa nad studentami i młodą kadrą 

W czasie swojej pracy wielokrotnie wykazałam, że działalność dydaktyczna i 

wychowawcza stanowią dla mnie ważny aspekt pracy zawodowej. Udowodniłam to 

podejmując z odwagą nowatorskie formy i metody pracy dydaktycznej. Zaangażowana w pracę 

zespołów wydziałowych i uczelnianych jako: członek Okręgowego Komitetu Olimpiady 

Biologicznej (od 2012), członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKJK (2012-

2014), członek Wydziałowego zespołu ds. oceny jakości kształcenia (od 2013), członek 

Wydziałowego zespołu ds. kształcenia przez całe życie (od 2014), członek Uczelnianego 

zespołu ds. młodzieży wybitnie uzdolnionej (od 2015), członek panelu ekspertów Polskiej 
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Akademii Dzieci (2014), członek Zespołu ds. kierunku mikrobiologia na WNB UWr (2014-

2016) pokazałam, że sprawy edukacji i oświaty nie są mi obojętne.  

W latach 2008-2011 pracowałam jako nauczyciel biologii i chemii w gimnazjum i liceum, 

gdzie otrzymałam stopnień nauczyciela kontraktowego (2011). Szczególny element mojej 

ówczesnej pracy dydaktycznej zajmowała promocja zdrowia, w ramach której prowadziłam i 

organizowałam liczne zajęcia dla uczniów i ich rodziców, współpracując przy tym m.in. z 

Wydziałem Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we 

Wrocławiu, Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Młodzieżowym Punktem 

Antynikotynowym we Wrocławiu (2008-2011). Nawiązałam także współpracę z Fundacją 

WOŚP prowadząc dla uczniów szkół podstawowych i średnich zajęcia z pierwszej pomocy. 

Byłam twórcą i realizatorem autorskiego przedmiotu promującego zdrowy styl życia "Smak 

zdrowia" dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej (2008-2011). Szczegółowe informacje 

zawarłam w Załączniku 4A w Tabeli III.1.   

W latach 2007-2020 ukończyłam liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, a 

nowoczesne techniki nauczania implementuję podczas zajęć z uczniami i studentami, w tym 

studentami programu ERASMUS+, dla których od 2019 r. prowadzę autorski kurs 

„Bionanotechnologies”. Wielokrotnie popularyzowałam wiedzę podczas wykładów i 

warsztatów kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, konferencji 

naukowych i dydaktycznych (2009-2020), również w ramach współpracy z wydawnictwem 

Nowa Era (2010). Jestem inicjatorką, współtwórcą i współwykonawcą projektów 

dydaktycznych finansowanych przez NCBiR w ramach programu POWR na WNB UWr oraz 

współautorką dwóch wdrożeniowych programów dydaktycznych opracowanych w ramach ww 

grantów (2018-2021). Szczegółowe informacje zawarłam w Załączniku 4A w Tabelach 

II.10., II.12, II.13.  

Swoim doświadczeniem i pasją naukową dzieliłam się ze studentami WNB nie tylko 

podczas regularnych zajęć dydaktycznych, ale również w czasie dodatkowych praktyk 

nieobjętych programem studiów (w latach 2012-2020 pełniłam rolę opiekuna praktyk 

nieobjętych programem studiów dla łącznie 12 studentów studiów licencjackich Wydziału 

Nauk Biologicznych i Wydziału Chemii UWr).  

W roku 2019/2020 wzięłam udział w programie Mentoring organizowanym przez Biuro 

Karier UWr, w czasie którego byłam Mentorem dla studenta studiów magisterskich na kierunku 

Biologia WNB UWr.  
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Wypromowałam łącznie 16 licencjatów (2016-2020) oraz 15 magistrów mikrobiologii 

(2012-2020). Szczegółowe dane w Załączniku 4A w Tabelach V.2 i V.3. Wielu z nich jest 

współautorami zgłoszeń konferencyjnych i artykułów naukowych (szczegółowy wykaz 

zawarłam w Załączniku 4A w Tabeli II.3). Wielu osiągnęło sukcesy zawodowe, w tym w 

obszarze naukowym na uczelniach w kraju i za granicą. Dwóch wypromowanych magistrów 

otrzymało nagrody Urzędu Marszałkowskiego “Najlepszy Dyplom Roku”. Jestem promotorem 

pomocniczym w przewodzie doktorskim jednego z laureatów wyżej wymienionej nagrody – 

mgra Mateusza Sperudy. 

W latach 2012-2013 pełniłam funkcję Pełnomocnika Dziekana WNB ds. programu 

edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” skierowanego do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, a po restrukturyzacji stanowisk kontynuowałam tę aktywność jako 

koordynator ww programu. Zestawienie liczbowe prac, których byłam promotorem lub 

recenzentem bądź opiekunem zamieściłam w Tabeli 3.  

 

Rodzaj pracy 
 
 
Rola 

doktorska  
(promotor  

pomocniczy/współpraca 
w zakresie pracy 

doktorskiej) 

magisterska licencjacka 

praktyki nieobjęte 
programem 

studiów/Mentoring 
(Mentor) 

Promotor 1/1 15 16 12/1 

Recenzent - 2 12 - 

Tabela 3. Zestawienie liczbowe promowanych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich oraz opieki nad 
praktykami nieobjętych programem studiów bądź mentoringiem. 

6.2. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych, recenzje artykułów naukowych i prac dyplomowych 

 W latach 2011-2021 byłam członkiem 4 komitetów organizacyjnych konferencji 

naukowych: 3 o zasięgu krajowym i 1 o zasięgu międzynarodowym. 

Dokonałam recenzji naukowych łącznie 39 artykułów naukowych w czasopismach o 

zasięgu krajowym (4) i międzynarodowym (35):- Annals of Agricultural and Environmental     

Medicine (3), Antibiotics (1), Applied Sciences (1), Arabian Journal of Chemistry (1), 

Biomolecules (1), Ceramics International (1), Coatings (2), Current Pharmaceutical Design (1), 

Current Proteomics (1), EC Microbiology (1), International Journal of Molecular Sciences (1), 

International Journal of Nanomedicine (5), Journal of Alloys and Compounds (4), Journal of 

Nanostructure in Chemistry (1), Kosmetologia (1), Materials (1), Molecules (1), 
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Nanomedicine: anotechnology, Biology and Medicine (1), Open Access Journal of Dentistry 

(1), OpenNano (4), Pharmaceutical Research (1), Polish Journal of Microbiology (2), Process 

(1), Process Biochemistry (1), Sciencedomain International (1), Scientific Reports (1). 

Sumaryczne zestawienie recenzowanych artykułów naukowych przedstawiłam w Tabeli 4. 

 

 
Liczba wykonanych 

recenzji dla czasopism 
krajowych 

Liczba wykonanych recenzji 
dla czasopism 

międzynarodowych 

PRZED UZYSKANIEM  
STOPNIA DOKTORA NAUK 

BIOLOGICZNYCH 
0 0 

PO UZYSKANIU  
STOPNIA DOKTORA NAUK 

BIOLOGICZNYCH 
4 35 

Tabela 4. Zestawienie liczbowe wykonanych recenzji artykułów naukowych. 

6.3. Udział w pracach komitetów, komisji, zespołów i programów warunkujący 

działalność organizacyjną i naukowo-dydaktyczną 

W latach 2012-2021 byłam lub obecnie nadal jestem członkiem łącznie 11 komisji 

warunkujących działalność organizacyjną i naukowo-dydaktyczną tj.:  

- Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (KOOB) od 2012 r.,  

- Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) od 2013 r.,  

- Programu Edukacyjny Mój Pierwszy Uniwersytet (PE MPU) od 2012 r.,  

- Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia przez Całe Życie (WZKCŻ) od 2014 r.,  

- Uczelnianego Zespołu ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej od 2015 r.,  

- Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) (2012-2014 r.),  

- Zespołu ds. kierunku mikrobiologia na WNB UWr (2014-2016),  

- Zespołu ds. tworzenia Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG/GMM) w IGM (2016-

2017),  

- Komisji Rekrutacyjnej na studia II stopnia kierunku Mikrobiologia (2021) 

- Zespołu Ekspertów do zaopiniowania IPB doktorantów Kolegium Doktorskiego Nauk 

Biologicznych (2021). 

7. Nagrody i odznaczenia 

Podejmowane przeze mnie zadania badawcze były wielokrotnie oceniane w wielu 

rodzajach konkursów i niejednokrotnie nagradzane, co potwierdzało słuszność stawianych 
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hipotez i wyznaczanych celów. Już w czasie studiów doktoranckich wyniki moich badań 

prezentowane na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2008 r.) zostały 

dostrzeżone przez jury konkursu o Nagrodę im. Profesora Wacława Szybalskiego i nagrodzone 

wyróżnieniem za najlepszą pracę młodego biotechnologa, a w roku 2011 zajęłam III miejsce 

podczas V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace doktorskie o charakterze 

aplikacyjnym Fundacji Hasco-Lek. W czasie studiów doktoranckich, w latach 2006-2010, 

otrzymywałam stypendium naukowe Rektora UWr, a w 2009 r. byłam beneficjentem 

stypendium naukowego „Grant – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla 

doktorantów” finansowanego ze środków UE w ramach EFS [11]. Beneficjentem stypendium 

naukowego finansowanego ze środków UE w ramach EFS byłam jeszcze 2krotnie już po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora n. biologicznych: w 2012 w ramach projektu „Rozwój 

potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia 

konkurencyjności Uczelni” oraz 2014 r. w ramach projektu „Akademia rozwoju – kluczem 

wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” [P2, 36, 14, 10, 37]. W 2014 r. wraz z zespołem (Eva 

Krzyżewska, Bartłomiej Dudek, Aleksandra Pawlak, Wiesław Stręk, Gabriela Bugla-

Płoskońska) otrzymałam II Nagrodę w kategorii najwyższe walory naukowe z zakresu badań 

biologii medycznej i weterynaryjnej przyznaną przez Komitet Naukowy III Konferencji 

Naukowo-Szkoleniowej „Wektory i patogeny w przeszłości i przyszłości” za pracę pt. Analiza 

zmian w proteomie K. pneumoniae i E. aerogenes po długotrwałej ekspozycji na nanocząstki 

srebra różniące się parametrami fizykochemicznymi, a w 2021 r. publikacja naukowa A. 

Kędziora, M. Wernecki, K. Korzekwa, M. Speruda, Y. Gerasymchuk, A. Lukowiak, G. Bugla-

Płoskońska. Consequences Of Long-Term Bacteria's Exposure To Silver Nanoformulations 

With Different PhysicoChemical Properties, International Journal of Nanomedicine, 15 (2020), 

https://doi.org/10.2147/IJN.S208838 (P3) została nagrodzona za  najwyższy współczynnik 

cytowań w 2020 r. wśród publikacji naukowych Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 

Ponadto za swoją działalność organizacyjną i dydaktyczną byłam wielokrotnie 

nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (2012, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 

2021), a w 2021 r. otrzymałam nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Za dotychczasowe zasługi dla oświaty i wychowania otrzymałam Medal Komisji 

Edukacji Narodowej (2021, legitymacja nr 175646). 

Szczegółowe informacje o otrzymanych nagrodach i stypendiach zawarłam w 

Załączniku 4A w Tabeli II.7.  
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8. Inne informacje dotyczące kariery zawodowej 

8.1. Kursy, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego 

Każdą podejmowaną aktywność zawodową traktuję jako formę doskonalenia zawodowego 

i osobistego, a powierzone zadania wykonuję z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. 

W 2011 r. ukończyłam Studia Podyplomowe Chemii i Chemii Środowiska na Wydziale Chemii 

UWr oraz otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego. W czasie pracy w szkole 

podstawowej i średniej (2007-2011) uczestniczyłam w kilkunastu konferencjach 

dydaktycznych organizowanych przez wydawnictwa oświatowe. Stale podnoszę kwalifikacje 

zawodowe, zarówno dydaktyczne, jak i naukowe, poprzez udział w kursach i szkoleniach. 

Ukończyłam: Kurs „Ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych” w ramach projektu 

„Kreatorzy Innowacji” (2013), Warsztaty w zakresie Digital Droplet PCR (2014), Kurs 

„Technika Real Time PCR od A do Z” (2016), Szkolenie „Podstawy obsługi platformy Moodle 

i aplikacji Skype dla firm” (2017), Szkolenie „Projektowanie kursu e-learningowego typu 

„blended” (2017), Szkolenie z zakresu komputerowego projektowania leków „Computer-

Aided Drug Design Conference” (2018), Szkolenie „Augumented Reality – innowacyjne 

narzędzie dydaktyczne” (2018), Szkolenie w zakresie prawa autorskiego na uczelni (2018), 

Szkolenie z programów NAWA (2018), Szkolenie „Praca dydaktyczna z użyciem metody 

WebQuest” (2019),  Warsztat „Approaches for Biomarker Discovery and Validation Spetses 

Grecja Cost Clinimark” (2019) i kurs Academic English (2019-2020). Szczegółowe informacje 

zawarłam w Załączniku 4A w Tabeli II.10.  

8.2.  Ekspertyzy naukowe, współpraca z sektorem gospodarczym 

W ramach współpracy z sektorem gospodarczym w latach 2013 i 2019 byłam wykonawcą 

1 projektu realizowanego we współpracy z mikroprzedsiębiorstwem „Bon na innowacje” oraz 

2 ekspertyz naukowych. Realizacja projektu oraz ekspertyz obejmowała badania 

mikrobiologiczne w zakresie antybakteryjnej i/lub przeciwgrzybiczej aktywności 

nanomateriałów srebra. Wyniki badań stanowiły element opinii naukowej nt. skuteczności 

proponowanych i wdrażanych na rynek konsumencki preparatów nanosrebra. Ponadto w latach 

2008-2019 podejmowałam współprace z jednostkami samorządowymi i edukacyjnymi 

realizując wydarzenia i zadania dydaktyczne oraz naukowe. Szczegółowe informacje zawarłam 

w Załączniku 4A w Tabelach III.4, III.1, III.2, III.3, III.5.  
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9. Podsumowanie dorobku naukowego: dane naukometryczne 

Łączny Impact Factor (2006-2021)*: 111.394 

Impact Factor po uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych (2010-2022)*: 103.986 

Impact Factor cyklu prac stanowiących osiągnięcie naukowe*: 25.97 

 

Liczba cytowań publikacji z uwzględnieniem autocytowań wg bazy Scopus**: 492 (47 na 

nazwisko rodowe Leszkiewicz, 445 na nazwisko Kędziora) 

Liczba cytowań publikacji z wykluczeniem autocytowań wg bazy Scopus**: 453 (47 na 

nazwisko rodowe Leszkiewicz, 406 na nazwisko Kędziora)  

 

Indeks Hirscha z uwzględnieniem autocytowań wg bazy Scopus**: 11 (2 na nazwisko rodowe 

Leszkiewicz, 9 na nazwisko Kędziora) 

Indeks Hirscha z wykluczeniem autocytowań wg bazy Scopus**: 10 (2 na nazwisko rodowe 

Leszkiewicz, 8 na nazwisko Kędziora) 

*stan na dzień 22.04.2022 

** stan na dzień 11.04.2022 

 

Sumaryczne zestawienie opublikowanych artykułów naukowych przedstawiłam w Tabeli 5. 

 

 
Łączna liczba 

artykułów 
naukowych 

Sumaryczny IF 

Liczba cytowań 
(wg bazy Scopus na dzień 11.04.2022) 

z 
uwzględnieniem 

autocytowań 
bez autocytowań 

PRZED UZYSKANIEM 
 STOPNIA DOKTORA 

NAUK 
BIOLOGICZNYCH 

7 7.408 47 47 

PO UZYSKANIU 
STOPNIA DOKTORA 

NAUK 
BIOLOGICZNYCH 

33 103.986 445 406 

SUMA 40 111.394 492 453 

Tabela 5. Liczbowe zestawienie opublikowanych artykułów naukowych i ich cytowań. 
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