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Ocena osiągnięcia naukowego, ogólnego dorobku naukowego, aktywności

naukowej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej Dr Anny Kędziory

Oceny dokonano zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 219 ust. l z

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oceny dokonano na podstawie przedstawionego przez Habilitantkę

Autoreferatu, który (jako najważniejsze) obejmuje: posiadane dyplomy i
stopnie naukowe; informację o dotychczasowym zatrudnieniu; omówienie prac

naukowych stanowiących osiągnięcie w procesie habilitacyjnym; omówienie

pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych; informację o aktywności

naukowej obejmującej współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub

udział w takich projektach; udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, w tym opieka naukowa nad

studentami i młodą kadrą naukową; ekspertyzy naukowe i współpraca z
sektorem gospodarczym.

Sylwetka naukowa Habilitantki. Rozwój naukowy i tematyka badawcza

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego (2001 r. ) Habilitantka podjęła studia

licencjackie w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych,
kierunku biologia, specjalność mikrobiologia. Wykonała pracę pt.



"Pneumocystis carini - pierwotniak czy grzyb", której promotorką była dr
Małgorzata Bień.

Po uzyskaniu stopnia licencjata (2004) podjęła studia magisterskie na tym
samym kierunku (biologia) i specjalności (mikrobiologia), uzyskując w 2006 roku
tytuł magistra. Promotorem pracy magisterskiej pt. "Wpływ immobilizowanych
preparatów srebra na bakterie" był prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz.

W roku 2010 Habilitantka uzyskała stopień doktora nauk biologicznych na
Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie pracy
"Aktywność nanoform srebra w układach biologicznych", której promotorem
był prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz. Praca została wyróżniona przez
recenzentów.

Poza w/w głównymi osiągnięciami, Habilitantka ukończyła 3 letnie Studium
Przygotowania Pedagogicznego (2001-2004) uzyskując stopień nauczyciela
kontraktowego. Ukończyła również Studia Podyplomowe Chemii i Chemii

Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Naukowa aktywność zawodowa Habilitantki związana jest od początku z
Zakładem Mikrobiologu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego: 2010-2011 asystent naukowo-dydaktyczny, od 2011 do teraz
adiunkt na stanowisku naukowo-dydaktycznym.

Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o
nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i
przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

W skład osiągnięcia naukowego pt. "Antybakteryjna aktywność
nanoformulacji srebra - sposób działania i wpływ na rozwój oporności
bakterii" wchodzi 6 artykułów naukowych, opublikowanych w latach 2012 -
2021 o łącznym współczynniku IF 25, 97. Wyniki prezentowanych prac
opublikowano w wysoko notowanych czasopismach (IF (5 letni) 2, 125 - 6, 761) i są
efektem współpracy z zakładami macierzystej uczelni (Zakład Mikrobiologii,
Zakład Fizjologii Komórki, Zakład Zastosowań Informatyki) oraz innymi
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi (Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN, Uniwersytet Leeds, Uniwersytet Karola w Pradze).



Dr A. Kędziora w dokonaniach tych była osobą wiodącą, o czym świadczy
pozycja pierwszego autora publikacji oraz załączone oświadczenia

współautorów prac. Habilitantka była autorką koncepcji pracy, wykonawcą
podstawowych badań, opracowywała i interpretowała większość uzyskanych
wyników, przygotowywała podstawowe wersje manuskryptu oraz pozyskiwała
fundusze na przeprowadzenie głównych badań. Na podstawie dostępnej
literatury, przedstawionej przez Habilitantkę i współautorów w pracy
przeglądowej " Similarities and differences between silver ions and silver In

nanoform as antybacterial agents" A. Kędziora, M. Speruda, E. Krzyżewska, J.
Rybka A. tukowiak, G. Bugla-Płoskońska, Int. J. Mol. Sd. 2018, 19, 444
postanowiono wprowadzić dodatkowy obszar badań aby wzbogacić wiedzę o
podobieństwie i różnicach pomiędzy jonami srebra Ag+a różnymi nanoformami
srebra (z uwzględnieniem amorficznych i biologicznych) w zakresie fizyko -
chemicznym, aktywności biologicznej cytotoksycznej i genotoksycznej.
Przy dwóch podstawowych założeniach:(l) działanie nanocząstek
(nanoformulacji) srebra na komórkę bakterii jest taki sam jak działanie jonów
srebra Ag+ oraz (2) te same szczepy bakterii powinny zachować podobną
wrażliwość na działanie srebra różnych nanoformulacji srebra (wielkość,
kształt, chemiczny komponent, ładunek), Habilitantka sformułowała cztery
hipotezy badawcze oraz cel badań:

l. nanotechnologiczne modyfikacje srebra mogą wpływać na jego
antybakteryjną aktywność

2. nonaformulacje srebra różniące się właściwościami fizykochemicznymi
mogą w sposób różny oddziaływać 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 powstawanie szczepów opornych na preparaty srebra oraz
antybiotyki lub zwiększać ich wrażliwość na antybiotyki

Głównym celem badań Habilitantki była analiza antybakteryjnego działania
nanoformulacji srebra i rozwój oporności na te formy.

Szczegółowe cele obejmowały:



(l) analizę anty bakteryjnej aktywności nanoformulacji srebra syntetyzowanych
de novo i zakupionych komercyjnie, wobec bakterii Gram - dodatnich
Staphylococcus aureus i Gram -ujemnych Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter cloacae;

(2) analizę prewalencji genów oporności na srebro (sil] testowanych bakterii
Gram - ujemnych, wymienionych w punkcie (l);

(3) ocenę konsekwencji kilkudniowej ekspozycji bakterii Gram - ujemnych i
Gram - dodatnich na działanie nanoformulacji srebra poprzez określenie zmian
wrażliwości bakterii na nanoformy srebra, antybiotyki oraz zmiany w genomie;
(4) porównanie antybakteryjnego sposobu działania jonów srebra Ag+ i
nanoformulacji srebra na szczepy Escherichia coli w tym na opornego na Ag+,
posiadającego plazmid pMG 101, na mutantów E. coli pozbawionych
wybranych białek błony zewnętrznej oraz na E. coli o nabytej oporności na Ag+.

Antybakteryjne oddziaływanie badano poprzez:

określenie minimalnego stężenia jonów srebra i nanoformulacji, hamującego
wzrost bakterii (MIC);

wykrywanie wolnych rodników tlenowych w komórkach bakterii pod wpływem
działania jonów srebra i nanoformulacji srebra;

mikroskopowe obserwacje oddziaływania jonów i nanoformulacji srebra na
komórkę bakteryjną;

obserwacje zmian w strukturze albuminy pod wpływem jonów srebra i
nanoformulacji srebra;

wyznaczenie szlaków przejścia jonu srebra Ag+ i srebra metalicznego Ag° przez
kanały wewnętrzne białek z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej;
analizę zmian fenotypowych j genetycznych wybranych szczepów E. coli
poddanych kilkudniowemu działaniu nanoformulacji srebra poprzez analizę
bioinformatyczną sekwencjonowania genomowego oraz analizę białek
zewnętrznych wzorcowego szczepu E. coli o zmienionej wrażliwości na
nanoformulacje srebra oraz o nabytej oporności na srebro jonowe Ag+.

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki potwierdziły wszystkie postawione
przez Habilitantkę hipotezy. Wykazała, że parametrem o dużym znaczeniu w
zachowaniu antybakteryjnej skuteczności nanomateriałów jest powierzchnia
aktywna tego materiału, co wiąże się z oddziaływaniem nanocząstek z



powierzchnią komórki, a nanotechnologiczne modyfikacje srebra mogą
wpływać na oporność bakterii.

Wykazano również, że szczepy oporne na jony srebra mogą zachować

wrażliwość na nanoformy srebra. Zatem sposób działania nanoform jest
odmienny od sposobu działania jonów srebra.

(l)
Synthesis and antibacterial activity of titanium dioxide moped with silver

A. Kędziora, W. Strek, L. Kępiński, G. Bugla-Płoskońska, W. Doroszkiewicz
J. Sol-Gel. Sd. Technol. 2012

DO/ 10. 1007/S 10971-012-2688-8

l F (5 letni) 2, 125

pkt MEiN 70

(P2)
Silver nanoforms as a therapeutic agent for killing Escherichia coli and certain

ESKAPE pathogens

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

Curr. Microbiol., 2016, 73:139-147

l F (5 letni) 2, 197

pkt MEiN 40

Długofalowy wpływ nanoformulacji na komórki bakteryjne wywiera presję
selekcyjną, powodując powstawanie form bakterii o zmniejszonej wrażliwości

na te preparaty. Fenotypowe zmiany jako rezultat długotrwałego

oddziaływania nanoformulacji srebra mogą zmieniać również wrażliwość

bakterii na antybiotyki.

Nanoformulacje srebra mogą powodować zmiany mutacyjne genetyczne lub
fenotypowe, w zależności od ich fizykochemicznych właściwości i

indywidualnych cech komórki bakteryjnej.

(P3)
Conseguenses of long- term bacteria/s eksposure to silver nanoformulations

with different physicochemical properties



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

Int. J. Nanomed., 2020:15

l F(5 letni) 6, 761

pkt MNIE 140

Szeroki zakres badań (MIC, cytometria przepływowa, mikroskopia skaningowa,
komputerowe metody teoretycznej chemii) porównujący antybakteryjny
sposób działania jonów srebra i wybranych nanoformulacji srebra na białka
błony zewnętrznej oraz wytwarzanie reaktywnych form tlenu (ROŚ) u różnych
szczepów E. coli wykazał, że nanokompozyty srebra oddziałują na komórki
słabiej niż srebro jonowe. Ponadto zidentyfikowano dwie powierzchnie
wewnętrznej warstwy kanału jonowego - jedną bardzie efektywną z bogatym
w tlen łańcuchem bocznym i drugą, mniej efektywną z kanałem bocznym
bogatym w azot.

(P4)
Comparison of antibacterial modę of action of silver ions and silver
nanoformulations with different physico - chemical properties: experimental
and computational studies

A Kędziora, R. Wieczorek, M. Speruda, l. Matolinova, T. M. Gąszczy ński, l.
Litwin, V. Matolin, G. Bugla-Płoskońska

Frontiers In Microbiology 2021

DOI: 10. 3389/fmicb. 2021. 659614

IF(Sletni) 4, 446

pkt MNIE 100

Badania nad genetycznymi i fenotypowymi zmianami w komórkach E. coli pod
wpływem różnych nanoformulacji srebra wykazały, że były one zależne od
rodzaju nanoformy srebra i od szczepu bakterii. Wyróżniono 39 genów
kodujących białka w błonie zewnętrznej, 40 genów regulatorowych i 22 geny
związane z innymi strukturami błony zewnętrznej, takimi jak flagellum, fimbrie,
lipopolisacharyd (LPS) lub egzopolisacharydy. Wykazano, że nanoformulacje
srebra wywierają zarówno konserwowane jak i niekonserwowane mutacje, a
poziom białek ulega zmianie zależnie od rodzaju nanoformulacji srebra.
Habilitantka wyciąga wniosek, że trudno jest określić które fizykochemiczne
właściwości determinują antybakteryjną cytotoksyczność i genotoksyczność.
Sposób antybakteryjnego działania nanoformulacji srebra wydaje się być



bardziej złożony i zjawisko bakteryjnej oporności na srebro wymaga dalszych
badań.

(P5)
How bacteria change after eksposure to silver nanoformulations: analysis ofthe

genome and outer membranę proteome

^ Kędziora, M. Spe ruda, M. Wemecki, B. Dudek, K. Kapczyńska, E. Krzyżewska,

J. Rybka, G. Bugla - Płoskońska

Pathogens 2021, 10: 817

IF(51etni)4, 066

pkt MNiE 100

Podjęta tematyka badań związana jest z powszechnym wykorzystywaniem

nanocząstek srebra w różnych dziedzinach życia człowieka. Szczególne

znaczenie ma wzrastający udział nanocząstek srebra w sektorze biomedycznym.

Wielką nadzieją jest zastosowanie nanosrebra w terapii antybakteryjnej,

związanej ze wzrastającą opornością bakterii na antybiotyki. Badania

Habilitantki wykazały, że nanocząstki srebra mogą być skutecznym środkiem
antybakteryjnym nawet wobec szczepów bakterii opornych na działanie srebra

jonowego Ag+.

W pracy przeglądowej prezentowane są właściwości antybakteryjne srebra

jonowego i nanocząstkowego. Przedstawiono różne nanokompozyty srebra, ich

właściwości fizyko-chemiczne oraz biologiczną aktywność. Autorzy podkreślają,

że antybakteryjne działanie jonów srebra, w przeciwieństwie do nanocząstek

srebra, są dobrze poznane i to zarówno na bakterie Gram - dodatnie jak i Gram

ujemne. Dobrze poznano oddziaływanie jonów srebra na zewnętrzne

struktury komórek, a także wewnątrz komórki -jako działanie bezpośrednie lub

pośrednie przez generowanie wolnych rodników tlenowych. Obserwowano, że

akumulacja jonów srebra Ag+ w zewnętrznych osłonach komórki bakteryjnej

powoduje oddzielenie btony komórkowej od ściany bakterii zarówno Gram -

ujemnych jak i Gram - dodatnich. Zasygnalizowano również ważne zjawisko

oporności bakterii na jony srebra, zarówno endogennej jak i egzogennej.

Przedstawione w tej pracy przeglądowej zagadnienia ocenione zostały przez

autorów publikacji jako fascynujące, ale niektóre zagadnienia jeszcze mało

poznane. To skłoniło Habilitantkę do zaplanowania szerszego zakresu badań



celem wskazania podobieństw i różnic pomiędzy jonami a nanocząstkami
srebra w zakresie fizyko-chemicznym, a także aktywności biologicznej.
(P6)
Similarities and differences between silver ions and silver In nanoforms as
antibacterial agents

/>. Kędziora, M. Speruda, E. Krzyżewska, J. Rybka, A. Łukowiak, G. Bugla -
Płoskońska

Int. J. Mol. Sd. 2018, 19, 444

l F (5 letni) 6, 132

pkt MNIE 140

Dalsze plany badawcze

Dalsze plany poznawcze będą dotyczyły szczegółowej analizy oporności bakterii
na nanoformulacje srebra poprzez badanie poziomu ekspresji genów
warunkujących oporność na jony srebra wzorcowego szczepu E. coli J53 po
traktowaniu nanocząstkami srebra.

Badana będzie ekspresja 8 genów, wśród nich 7genów 5/7 plazmidowych,
których ekspresja związana jest z wytwarzaniem białka osłon komórkowych.
Habilitantka zakłada, że kontakt bakterii z nanosrebrem może utrwalać

oporność bakterii na jony srebra, a nawet na niektóre antybiotyki, kodowaną
na plazmidzie.

Badania te Habilitantka zamierza oprzeć na analizie zmian molekularnych w
strukturach zewnętrznych komórek bakterii.

Pozostałe osiągnięcia naykowo-badawcze

Poza nanoformulacjami srebra, Habilitantka badała również antybakteryjne
oddziaływanie innych nanomateriałów, takich jak: hydroksyapatyty
domieszkowane srebrem lub antybiotykami; tlenek grafitu domieszkowany
ftalocyjaninami, tlenek cynku. Wykonywała te badania jako współwykonawca
zadań w ramach grantów SONATA BIS l , SONATA BIS 6 oraz OPUS 12
pozyskanych przez Instytut INT i BS PAN we Wrocławiu.

Habilitantka współpracowała z innymi Zakładami Uniwersytetu Wrocławskiego,
takimi jak Zakład Fizjologii Komórki, Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii
oraz z Zakładami PAN, jak Zakład Immunologii Chorób Infekcyjnych, Zakład



Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej,
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych.
Współpracowała również z ośrodkami zagranicznymi - Uniwersytetem Leeds i
Uniwersytetem Karola w Pradze.

Badacze z tych ośrodków byli współautorami prac stanowiących osiągnięcie
habilitacyjne.

Habilitantka odbyła 3 krótkoterminowe (kilkudniowe) staże. Dwa z nich po
uzyskaniu stopnia doktora. Były to staże zagraniczne - w Uniwersytecie Karola
w Pradze oraz w Biomedical Research Foundation Academy of Athens w Grecji.
Staże były związane z tematyką badawczą Habilitantki.

Kierowanie projektami badawczymi

Dr A. Kędziora badania realizowała z korzystając z funduszy grantów
wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Była również kierownikiem

Grantu Miniatura NCN (2017 rok). Była znaczącym wykonawcą badań w
grantach SONATA oraz OPUS, wspomnianych powyżej.

Konferencje i sympozja

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka uczestniczyła w 30 konferencjach, w
tym 14 krajowych i 16 międzynarodowych. Wygłosiła 5 wykładów oraz
prezentowała wyniki swoich badań w postaci zgłoszeń (6 na konferencjach
krajowych i 5 na konferencjach międzynarodowych).

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych
Dr A. Kędziora jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2007
roku), w latach 2012 - 2013 oraz 2017 - 2019 była członkiem European Society
ofClinical Microbiologyand Infectious Diseases.

Aktywność dydaktyczna, organizacyjna oraz popularyzująca naukę
Habilitantka jest członkiem komisji uczelnianych i wydziałowych do spraw
jakości kształcenia oraz oceny jakości kształcenia, a także jest członkiem zespołu
ds. młodzieży wybitnie uzdolnionej.

Dr A. Kędziora wypromowała 16 licencjatów oraz 15 magistrów mikrobiologii.
Dwóch wypromowanych magistrów otrzymało nagrody Urzędu
Marszałkowskiego "Najlepszy Dyplom Roku"



Jest też promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim jednego z

laureatów nagrody Urzędu Marszałkowskiego.

Za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji

Narodowej (2021r.)

Habilitantka wykonała 35 recenzji prac dla czasopism międzynawowych oraz 4

do czasopism krajowych.

Za działalność organizacyjną i dydaktyczną Dr A. Kędziora była wielokrotnie

nagradzana przez władze uczelni. W roku 2021 otrzymała nagrodę naukową

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ekspertyzy naukowe, współpraca z sektorem gospodarczym

Realizacja projektu z mikroprzedsiębiorstwem oraz 2 ekspertyzy naukowe

obejmowały badania mikrobiologiczne w zakresie antybakteryjnej i

przeciwgrzbiczej aktywności nanomateriałów srebra. Była to opinia naukowa na

temat wdrażania na rynek konsumencki preparatów nanosrebra.

Dane naukometryczne dorobku naukowego

Łączny Impact Factor (2006-2021) wynosi 111. 394

Impact Factor po uzyskaniu stopnia doktora (2010-2022) wynosi 103. 986

Impact Factor prac stanowiących osiągnięcie naukowe wynosi 25. 97

Liczba cytowań z uwzględnieniem autocytowań wg bazy Scopus 492 (bez

autocytowań 453).

Indeks Hirscha z uwzględnieniem autocytowań wg bazy Scopus 11 (bez

autocytowań 10).

Habilitantka opublikowała 40 artykułów naukowych, 7 przed uzyskaniem
stopnia doktora, 33 po uzyskaniu stopnia doktora (łączny) IF 111. 394

Podsumowanie

Analiza przedstawionej do oceny dokumentacji w procesie habilitacji

upoważnia mnie do stwierdzenia niekwestionowanego osiągnięcia naukowo -

10



badawczego. Pozytywnie oceniam również działalność dydaktyczną i
organizacyjną.

Wyniki badań stanowiących osiągnięcie habilitacyjne opublikowano w wysoko
notowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

W badaniach zastosowano zróżnicowane, nowoczesne metody, przy
współudziale wyspecjalizowanych zespołów badawczych, głównie krajowych,
ale też zagranicznych.

Dorobek Habilitantki to wysoki IF opublikowanych prac, wysoka liczba cytowań
oraz wysoki indeks Hirscha.

Wybór tematu badań uważam za bardzo ważny ze względu na bezpieczeństwo
zdrowia człowieka.

Pomimo wykorzystywania nanocząstek srebra w wielu aplikacjach, ich działanie
na mikroorganizmy nie jest wystarczająco poznane. Sugerowanych jest wiele
mechanizmów prowadzących do zahamowania wzrostu i lizy komórek
bakteryjnych.

Jest też problem z fizyczną i chemiczną syntezą nanocząstek srebra, które są
kosztowne i wymagają użycia toksycznych związków, szkodliwych dla otoczenia.
Jest jednak możliwość wykorzystania do syntezy technologii przyjaznych dla
środowiska i nietoksycznych (trzy źródła pozyskiwania nanocząstek: bakterie,
grzyby, rośliny).

Wykonano wiele badań i wysunięto wiele propozycji hamującego wpływu
jonów srebra na bakterie. Jednakże dokładny mechanizm nie jest jeszcze w
pełni poznany. Nie jest też wystarczająco poznany sposób oddziaływania
nanoform srebra na komórki mikroorganizmów. Ostatnie badania sugerują, że
antybakteryjna aktywność nanocząstek srebra jest podobna do aktywności
jonów Ag+, które wnikają do komórki i wbudowują się pomiędzy purynę i
pirymidynę w DNA, co prowadzi do denaturacji cząsteczki DNA.

Zakres badań Habilitantki, postawione hipotezy, cel badań i otrzymane wyniki
poszerzyły w znaczącym stopniu zakres wiedzy na ten temat. Porównano
oddziaływanie srebra jonowego oraz nanoformulacji srebra na komórki
bakteryjne, obrazując nowoczesnymi metodami. Analizowano mutacje
fenotypowe i genotypowe oraz nabywanie oporności bakterii na srebro.
Wyniki badań Dr A. Kędziory potwierdziły wyniki nielicznych jeszcze badań, że
oporność na srebro u bakterii ma molekularne, morfologiczne i genetyczne
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podstawy oraz że geny oporności zarówno na srebro jak i na antybiotyki
zlokalizowane są na plazmidach.

Wniosek końcowy

Przedstawiony mi do oceny cykl publikacji, stanowiący podstawę habilitacji
(osiągnięcie naukowe), ogólny dorobek naukowy, aktywność dydaktyczna i
organizatorska Dr Anny Kędziory , pozwalają stwierdzić, że Habilitantka spełnia
formalne i merytoryczne wymogi stawiane w procedurze uzyskania stopnia
doktora habilitowanego.

Popieram wniosek Dr Anny Kędziory o uzyskanie tego stopnia.

Hanna Dahm
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