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Rada Dyscypliny Naukowej Nauki BiSologiczne
Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

Recenzja wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki
biologiczne Pani dr. Annie Kędziorze, na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego: "Antybakteryjna aktywność
nanoformulacji srebra - sposób działania i wpływ na rozwój oporności bakterii".

Pani dr Anna Kędziora uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w roku 2010, uchwałą Rady Naukowej
Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Aktywność
nanofonn srebra w układach biologicznych". Rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie od recenzentów. Praca ta była
kontynuacją wcześniejszych badań Kandydatki, prowadzonych także w ramach wykonywanej pracy magisterskiej, obronionej
w roku 2006. Od roku 2010 Pani dr Anna Kędziora była zatiaidniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, a rok
później adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2020 jest
dodatkowo zatmdniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii Człowieka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. W okresie 2011-2014 przebywała trzykrotnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
Pani dr Anna Kędziora nie ubiegała się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Zgodnie z art. 219 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkohiictwie wyższym i nauce" (Dz. U. z 2022 r.
póz. 574,, z późn. zm. ), Pani dr Anna Kędziora spełnia wymagane kryteria do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego. W szczegóhiości:

l. posiada stopień doktora,

2. w swoim dorobku Jej osiągnięcia naukowe stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki biologiczne, na które składa
się cykl pięciu powiązanych tematycznie artykułów eksperymentataych i jedna praca przeglądowa. We wszystkich
publikacjach Autorka jest pierwszym autorem. Łączny pięcioletni Impact Factor publikacji wchodzących w skład osiągnięcia
naukowego wynosi 25. 727 a sumaryczna liczba punktów MEiN w roku składania wniosku to 590. Załączone publikacje
zyskały dużą liczbę cytowań - 255,

3. wykazała się istotną aktywnością naukową realizowaną w instytucji naukowej innej niż Jej macierzysta jednostka,
odbywając trzy krótkotenninowe staże - jeden krajowy przed uzyskaniem stopnia doktora i dwa zagraniczne po uzyskaniu
stopnia doktora, w ramach realizacji projektów naukowych. Duża aktywność Pani dr Anny Kędziory manifestuje się również
poprzez Jej uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach, w ramach których dodatkowo doskonaliła swoje
umiejętności i kompetencje a także w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, także takich, które współorganizowała.
Istotnym elementem składającym się na aktywność naukową Kandydatki jest fakt recenzowania przez Nią 39 artykułów, w
tym 35 w zagranicznych czasopismach naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora n. biologicznych (od 2010) Pani dr Anna
Kędziora była wykonawcą w 21 graniach badawczych (19 krajowych, 2 międzynarodowych), w tym w projektach, Opus 12 i
Miniatura l, grant CERIC ERIC, 2 granty IDUB oraz grantów wewnętrznych UWr, w których uzyskała środki finansowe na
prowadzenie własnych badań.
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Tytuł osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę ubiegania się w aktuahiym postępowaniu o nadanie stopnia
doktora habilitowanego to: "Antybakteryjna aktywność nanoformulacji srebra - sposób działania i wpływ na rozwój oporności
bakterii". Na osiągnięcie składa się 5 publikacji eksperymentalnych i jedna praca przeglądowa o sumarycznym Impact Factor
25. 727, opublikowanych w bardzo dobrych czasopismach naukowych. Zauważyć należy wysoki poziom prezentowanych
publikacji, ocenianych również przez recenzentów - specjalistów w temacie prezentowanych przez Autorkę badań oraz ich
ścisłe powiązanie tematyczne. Łącznie, Pani dr Anna Kędziora jest autorką 23 publikacji naukowych, popularnonaukowych i
opublikowanych komunikatów pokonferencyjnych o sumarycznym IF = 111.394 i Indeksie Hirscha = 10. Na uwagę zasługuje
wysoka liczba cytowań prac wchodzących w skład prezentowanego osiągnięcia naukowego - 255, jak również duża
cytowahiość wszystkich opublikowanych przez Autorkę prac - 492 (bez autocytowań). Takie wysokie paramefay naukowe,
zarówno przed uzyskaniem stopnia doktora, jaki te oceniane w ramach osiągnięcia naukowego, oceniam bardzo wysoko.

Przedstawiony cykl prac eksperymentahiych został opublikowany w wiodących czasopismach naukowych o wysokich
wartościach pięcioletiiich IF - Joumal of Sol-Gel Science and Technology - IF= 2. 125, Cuirent Microbiology - 2. 197,
Intemational Joumal ofNanomedicine - 6. 761, Frontiers in Microbiology - 4. 446, Pathogens - 4. 066 oraz praca przeglądowa w
Intemational Joumal of Molecular Sciences - 6. 132. Są to wiodące czasopisma w tematyce mikrobiologii molekularnej,
genetyki, biochemii i pewnych aspektów nanotechnologii. We wszystkich pracach eksperymentahiych, jak i w pracy
przeglądowej Pani dr Anna Kędziora jest pierwszym autorem a także autorem korespondującym. Dowodzi to jednoznacznie
Jej wiodącej roli w prowadzonych badaniach i przygotowywaniu manuskryptów. W pięciu publikacjach Autorka
przeprowadziła badania, na które zdobyła środki fmansowe.

Przedstawione przez Kandydatkę badania naukowe stanowią znaczny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej aktywności
antybakteryjnej nanoformulacji srebra. W szczegóhiości przeprowadziła:

l. Analizę przeciwbakteryjnej aktywności nanoformulacji srebra syntetyzowanych de novo i zakupionych
komercyjnie, w tym ocenę wrażliwości wybranych bakterii gramdodatnich i gramujemnych, na różne
fonny nanoformulacji srebra poprzez określenie wartości minimalnego stężenia hamującego wzrost
bakterii.

2. Porównanie sposobów działania wybranych nanofonnulacji 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.

3. Analizę zmian w proteomie błony zewnętrznej bakterii gramujemnych w po długotrwałej ekspozycji na
nanofonnulacje srebra poprzez izolację białek błony zewnęta-znej, ich elektroforezę dwukierunkową oraz
identyfikację MALDI.

4. Analizę zmian genetycznych w komórkach bakterii po dhigotrwałej ekspozycji na nanoformulacje srebra
poprzez sekwencjonowanie genomu i analizę bioinformatyczną.

Dr Anna Kędziora wykazała w swoich badaniach, że:

l. zaprojektowane przez Nią i zoptymalizowane nanoformulacje srebra w zależności od ich właściwościach

fizyko-chemicznych wykazują zróżnicowaną aktywność na badane drobnoustroje a parametrem
decydującym o skuteczności analizowanych nanomateriatówjest ich powierzchnia czynna,
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2. gmpa nanomateriafów, o określonych cechach fizykochemicznych, zachowując wysoką antybakteryjną
skuteczność, wywiera na komórkę bakterii presję selekcyjną powodując powstawanie form bakterii o
zmniejszonej wrażliwości na te preparaty, określiła również które formulacje wykazują największą presję
selekcyjną,

3. we wszystkich testowanych szczepach zanotowano produkcję wolnych rodników pod wpływem każdej
formy srebra, jednak poziom wykrytych ROŚ zależny był od szczepu bakteryjnego oraz użytej nanofonny,
poprzez odmienną interakcję z komórką bakterii,

4. za wychwyt jonów srebra i nanoformulacji srebra odpowiada więcej białek niż badane przez Autorkę
białka OmpC i OmpF.

Pani dr Anna Kędziora bardzo ta-afaie stwierdza, że do wyników Jej badań należy podchodzić ostrożnie i pomimo
wykazanej wysokiej skuteczności badanych preparatów cyt. "ich zastosowanie powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno na
etapie produkcji, jak i konsumpcja.

Zwrócić należy także uwagę na fakt, że Kandydatka na obecnym etapie ma już szeroką wizję Jej dalszego rozwoju, kierunku
prowadzonych teraz, ale i w przyszłości badań oraz rozwoju współpracy naukowej. Ciekawie przygotowany Autoreferat
pokazuje Jej wielką pasję naukową i determinację w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów.
Należy zauważyć i podkreślić inne typy aktywności Pani dr Anny Kędziory w zakresie wdrażania nowych technologii,
wykonywania ekspertyz i opracowań a także licznych recenzji artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach
naukowych.

Z obowiązku recenzenta wynika konieczność oceny Kandydatki pod względem: " infonnacji o osiągnięciach
dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę kandydata do stopnia doktora habilitowanego". Poza działatoością
stricte naukową Pani dr Anna Kędziora prowadziła również w okresie 2010-2022 r. działahiość dydaktyczną. Prowadziła
ćwiczenia, wykłady i seminaria dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie mikrobiologu, mikrobiologu
przemysłowej, bionanotechnologii oraz immunologii, biologii i genetyki. Była również promotorem wielu prac licencjackich i
magisterskich oraz promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim. Współorganizowała i uczestniczyła w
pracach komitetów organizacyjnych i naukowych trzech konferencji krajowych i jednej konferencji międzynarodowej. Brała
także aktywny udział w pracach wielu zespołów i komisji Uniwersytetu Wrocławskiego, między innymi Uczehiianej Komisji
ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, Zespohi ds. kierunku mikrobiologia, Zespołu
ds. tworzenia Zakładu Inżynierii Genetycznej a także w pracach Komisji Rekrutacyjnej na studia II stopnia kierunku
Mikrobiologia. W ramach swojej działalności popularyzujących naukę Kandydatka wygłosiła 6 wykładów popularyzatorskich
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 4 wykłady dla nauczycieli oraz jeden wykład naukowy na
Uniwersytecie Karola w Pradze. Uczestniczyła również w wielu konferencjach naukowych, podczas których prezentowała
wyniki prowadzonych badań.

Podsumowując, Kandydatka spełnia w mojej opinii kryterium dotyczące wykazania się istotną aktywnością
naukową, dydaktyczną, organizacyjną i popularyzującą naukę oraz zademonstrowała znaczące osiągnięcie
"Antybakteryjna aktywność nanoformulacji srebra - sposób działania i wpływ na rozwój oporności bakterii".
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