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Warszawa, 22 listopada 2022 r. 

 

 

 

RECENZJA 

 

osiągnięcia naukowego pt. «Antybakteryjna aktywność nanoformulacji srebra – sposób 

działania i wpływ na rozwój oporności bakterii» oraz dorobku naukowego, organizacyjnego 

i dydaktycznego w toku przewodu habilitacyjnego Pani dr Anny Kędziory. 

 

Niniejsza recenzja została przygotowana na podstawie dokumentacji związanej z postępowaniem 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie Kędziorze. Dokumentacja, którą 

otrzymałem z Dziekanatu Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawierała 

wszystkie niezbędne informacje dla przeprowadzenia pełnej oceny osiągnięcia naukowego i całego 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani dr Anny Kędziory. 

 

1.     Informacje podstawowe o kandydacie. 

 

Pani dr Anna Kędziora studiowała na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

(kierunek – biologia, specjalność – mikrobiologia), które ukończyła obroną pracy magisterskiej nt. 

wpływu immobilizowanych preparatów srebra na bakterie w 2006 r. (promotor: prof. dr hab. 

Włodzimierz Doroszkiewicz). Jeszcze w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na 

macierzystym Wydziale i znów pod opieką promotorską prof. dr. hab. W. Doroszkiewicza. Badania 

realizowane w trakcie pracy doktorskiej dotyczyły aktywności różnych nanoform srebra 

w układach biologicznych i były wsparte środkami grantu promotorskiego KBN oraz grantu 

z funduszy unijnych, w ramach programu «EFS Narodowa Strategia Spójności» (2009-2010). 

Dyplom doktorski, obroniony z wyróżnieniem w 2010 r., był podstawą przyznania Nagrody 

Fundacji Hasco Lek za najlepszą pracę doktorską o charakterze aplikacyjnym (2011). Po rocznym 

okresie pracy na stanowisku asystenta, Pani dr A. Kędziora została zatrudniona (2011) jako adiunkt 
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w kierowanym przez prof. dr hab. Gabrielę Buglę-Płoskońską Zakładzie Mikrobiologii Wydziału 

Nauk Biologicznych UWr. Cała ścieżka naukowa Pani dr A. Kędziory jest ściśle związana 

z nanotechnologią, a przede wszystkim charakterystyką i aktywnością biologiczną nanoformulacji 

srebra. Także tym zagadnieniom poświęcone jest główne osiągnięcie badawcze stanowiące 

przedmiot niniejszej recenzji. 

 

2. Ocena głównego osiągnięcia naukowego będącego przedmiotem postępowania 

       habilitacyjnego. 

 

Podstawą wniosku dr Anny Kędziory o przeprowadzenie postępowania ws. nadania stopnia doktora 

habilitowanego jest osiągnięcie naukowe pt. «Antybakteryjna aktywność nanoformulacji srebra – 

sposób działania i wpływ na rozwój oporności bakterii». Na osiągnięcie składa się 

6 współautorskich prac artykułowych, z czego 5 stanowią oryginalne prace eksperymentalne, a 1 to 

praca przeglądowa, wszystkie opublikowane w latach 2012-2021 w indeksowanych, 

anglojęzycznych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (Journal of Sol-Gel Science 

Technology, Current Microbiology, International Journal of Nanomedicine, Frontiers in 

Microbiology, Pathogens, International Journal of Molecular Science). Łączny współczynnik 

oddziaływania (impact factor) tych prac wynosi 23,275 (zgodnie z rokiem opublikowania), zaś 

łączna punktacja MEiN wynosi 590 (zgodnie z rokiem złożenia wniosku)
1
. Jako że wszystkie prace 

artykułowe wchodzące w skład osiągnięcia habilitacyjnego były przedmiotem niezależnych recenzji 

eksperckich, przygotowanych dla redakcji w/w czasopism naukowych, czuję się zwolniony 

z obowiązku szczegółowej oceny tych prac pod względem warsztatowym, stosowanej metodyki, 

poprawności prezentacji wyników oraz ich interpretacji w kontekście literatury przedmiotu. 

W swojej recenzji ograniczę się do wskazania walorów naukowych osiągnięcia, jego znaczenia dla 

rozwoju dyscypliny i możliwych eksploatacji na polu aplikacyjnym (np. w przemyśle 

nanomateriałowym).       

Punktem wyjścia dla podjęcia badań opisanych w osiągnięciu habilitacyjnym były odnotowane 

przez Autorkę rozbieżności lub braki w wiedzy nt. aktywności przeciwbakteryjnej nanocząstek 

srebra i oporności na nie bakterii (w tym mechanizmów odpowiedzialnych za oba te zjawiska). 

Opierając się na solidnym przeglądzie piśmiennictwa, który po uzupełnieniu posłużył do 

przygotowania bardzo wartościowej pracy przeglądowej dot. nanosrebra i srebra jonowego, 

Habilitantka sformułowała szereg ciekawych hipotez badawczych, które konsekwentnie 

                                                 
1
 Z uwagi na zmienioną punktację MEiN czasopism naukowych w okresie, w którym publikowane były 

prace, nie można zastosować punktacji wg roku publikacji. 
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weryfikowała w kolejnych pracach eksperymentalnych. Główny problem badawczy stanowił więc 

sposób działania nanoformulacji srebra na bakterie oraz sposób, w jaki bakterie rozwijają oporność 

na takie formy srebra, w zależności od cech fizykochemicznych nanomateriałów, czy też 

indywidualnych właściwości badanych mikroorganizmów. Posługując się różnymi rodzajami 

nanoformulacji srebra (syntetyzowane de novo i dostępne komercyjnie, stabilizowane związkami 

nieorganicznymi, organicznymi oraz nanosrebro niestabilizowane) oraz kolekcją klinicznych 

i referencyjnych szczepów bakterii gramdodatnich (Staphylococcus aureus) i gramujemnych 

(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae), Habilitantka wykazała, że 

długotrwała ekspozycja bakterii (gramdodatnich i gramujemnych) na nanocząstki srebra może 

generować warianty o obniżonej wrażliwości na wybrane formulacje oraz, że źródłem oporności 

bakterii na nanosrebro mogą być, zależnie od formulacji (sposobu ich działania), strukturalne 

zmiany adaptacyjne komórki lub trwałe zmiany w materiale genetycznym (efekt genotoksyczny). 

Bardzo ciekawą obserwacją było zachowanie wrażliwości na preparaty nanosrebra przez szczepy 

E. coli oporne na jony srebra. Obserwacja ta wskazywała na całkiem odmienny mechanizm 

działania jonów srebra i nanoformulacji srebra, co zostało potwierdzone w badaniach stabilności 

konformacyjnej ludzkiej albuminy (HSA) przy użyciu metody dichroizmu kołowego (jony srebra, 

przeciwnie do nanosrebra, stabilizują strukturę HSA). Rozwinięciem badań w kierunku poznania 

różnic w mechanizmie działania srebra jonowego i nanocząstkowego były doświadczenia 

z użyciem cytometrii przepływowej dla oznaczenia poziomu wolnych rodników tlenowych (ROS) – 

markera aktywności srebra wobec komórek bakteryjnych. Choć wzrost produkcji ROS 

w komórkach bakterii zaobserwowano pod działaniem każdej formy srebra, to jednak poziom ROS 

w komórkach eksponowanych na srebro jonowe był wyższy niż gdy czynnikiem stresującym było 

nanosrebro, tłumacząc obserwację szczepów bakteryjnych opornych na Ag+, przy zachowaniu 

wrażliwości na nanoformulacje srebra. Co więcej, w serii innych doświadczeń, Habilitantka 

prześledziła oddziaływania wybranych nanoform srebra z komórką bakteryjną, konstruując m.in. 

model transportu jonu srebra (Ag
+
) i srebra metalicznego (Ag

o
) przez kanał białek porynowych 

(Omp) w błonie zewnętrznej E. coli. W toku tych doświadczeń wykazano, że w porównaniu do 

srebra jonowego, oddziaływania srebra metalicznego z aminokwasami wewnętrznej warstwy kanału 

porynowego są znacznie słabsze, co pozwala skuteczniej wnikać takim formom srebra do wnętrza 

komórki bakteryjnej. W końcu, Habilitantka podjęła próbę analizy białek powierzchniowych 

w szczepach E. coli o różnej wrażliwości na srebro jonowe i nanocząstkowe. Choć wyniki tych 

badań wymagają rozwinięcia i systematyzacji, pokazały niewątpliwie, że molekularny mechanizm 

p/bakteryjnej aktywności nanosrebra, jak i zmiany strukturalne na poziomie osłon komórkowych 
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bakterii poddanych działaniu nanocząstek srebra silnie zależą od ich fizyko-chemicznych 

właściwości. 

Główne wnioski wynikające z badań opisanych w prezentowanym osiągnięciu można streścić 

w kilku punktach. Po pierwsze, nanoformulacje srebra o różnych właściwościach 

fizykochemicznych wykazują różną aktywność p/bakteryjną i mają różny mechanizm działania na 

komórkę bakteryjną; generowana odpowiedź komórki może mieć charakter cyto- i/lub 

genotoksyczny. Po drugie, różne nanoformulacje srebra mogą wywierać na bakterie presję 

selekcyjną powodując powstawania szczepów opornych na preparaty srebra. Po trzecie, oporność 

bakterii na nanosrebro może wynikać ze strukturalnych zmian adaptacyjnych komórki lub mutacji 

w materiale genetycznym bakterii, a charakter zmian może być uwarunkowany odmiennym 

sposobem działania różnych nanoformulacji srebra. Wszystkie te ustalenia uważam za bardzo cenne 

z punktu widzenia nanotechnologii, a szczególnie w kontekście jej zastosowań w medycynie 

(bionanomateriały). W świetle wyników badań Habilitantki, potencjał aplikacyjny nanoformulacji 

srebra jest znaczący, ale powinien podlegać ścisłej kontroli na etapie (przed-)produkcyjnym 

i eksploatacyjnym. W streszczeniu osiągnięcia, Habilitantka słusznie podkreśla konieczność 

szczegółowego rozpoznania parametrów fizykochemicznych danego preparatu, oceny jego 

aktywności biologicznej i potencjału generowania oporności wśród szczepów bakteryjnych, 

poprzedzających wprowadzenie go na rynek. W dobie narastającej lekooporności 

mikroorganizmów, kontrola biologiczna nanomateriałów ma krytyczne znaczenie. 

Oceniając osiągnięcie habilitacyjne dr Anny Kędziory warto podkreślić dwie ważna cechy 

znamionujące Jej aktywność naukową. Chodzi tu przede wszystkim o chęć zmierzenia się 

z obranym tematem w możliwie najszerszy sposób; skłonność do rozwijania wątków 

eksperymentalnych, formułowania nowych hipotez badawczych, szukania nowych rozwiązań 

metodologicznych itd. Druga rzecz to łatwość podejmowania i realizowania współpracy 

w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym. Badania, których wyniki należą do osiągnięcia 

habilitacyjnego włączały 8 zespołów działających w 5 uniwersytetach/instytutach naukowo-

badawczych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Leeds, 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Instytut Niskich Temperatur 

i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu). Habilitantka sumiennie dokumentuje te współprace, 

wskazując swoją rolę w ich organizacji, a także zakres naukowej pomocy ze strony pozyskanych 

partnerów. Ten partnerski charakter badań habilitacyjnych należy oceniać wyłącznie pozytywnie. 

Wiodąca rola Habilitantki w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu tych badań, także w zakresie 

pisarskim (publikacyjnym), nie budzi wątpliwości, na co wskazują noty autorskie (we wszystkich 
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artykułach tworzących osiągnięcie, dr A. Kędziora jest autorem pierwszym i co najmniej 

współkorespondencyjnym) i oświadczenia współautorów. 

W końcu, należy podkreślić, że Habilitantka podejmowała liczne starania o zdobycie funduszy na 

badania. Jak można wnioskować z przesłanej dokumentacji, badania były finansowane ze środków 

grantu NCN «MINIATURA-1», dwóch grantów na zagraniczne wyjazdy stażowe (programy MEiN 

- «COST» i «CERIC ERIC») oraz kilku dotacji celowych MEiN. Habilitantka przygotowała też 

wniosek o finansowanie projektu w ramach programu «HARMONIA» (wniosek został odrzucony 

w II etapie). 

Ogólnie, badania, których dotyczy osiągnięcie habilitacyjne, stanowią cenny wkład w rozwój 

wiedzy z zakresu nanotechnologii i bionanomateriałów, a ściślej mechanizmów działania 

nanoformulacji srebra w bakteriach oraz oporności bakterii na takie formy srebra. Nakreślone przez 

Habilitantkę dalsze plany badawcze (np. analiza transkryptomu szczepów bakteryjnych 

eksponowanych na działanie nanosrebra) pozwalają wierzyć, że wiedza wyniesiona z prac 

habilitacyjnych będzie jeszcze bardziej pogłębiona i wzbogacona.         

 

3. Charakterystyka dorobku naukowego 

 

W okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora do złożenia niniejszego wniosku, Pani dr Anna 

Kędziora była zaangażowana w szereg innych badań niż te, których wyniki włączyła do osiągnięcia 

habilitacyjnego. Zajmowała się m.in. oceną aktywności p/bakteryjnej nanomateriałów złożonych 

z: hydroksyapatytów, domieszkowanych poza srebrem metronidazolem i tinidazolem (i), tlenku 

grafitu domieszkowanego ftalocyjaninami (ii), tlenku cynku (tzw. bioszkła) (iii). Badania te były 

realizowane we wsp. z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, i finansowane 

ze środków grantowych Instytutu, pozyskanych w ramach programów NCN («SONATA BIS-1, 6», 

«OPUS-12»). Habilitantka uczestniczyła też w badaniach dot. koniugatów metalokarboranów 

i krótkich kationowych peptydów jako alternatywnych środków o aktywności przeciwbakteryjnej, 

tym razem w ramach projektu NCN «SONATINA», kierowanego przez zespół Instytutu 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. We wszystkich wymienionych projektach 

grantowych, dr Kędziora pełniła rolę wykonawcy. Wśród innych ciekawych projektów, w których 

uczestniczyła Habilitantka, były badania nad bakteryjnymi endofitami kolonizującymi storczyki, 

czy też oceniające udział bakterii z rodzaju Fusobacterium w rozwoju procesów zapalnych jelita 

grubego. Ogólnie, badania naukowe, pozostające niejako na uboczu projektu habilitacyjnego, 

dostarczyły pokaźnego materiału wynikowego, który przedstawiono łącznie w 20 oryginalnych 

pracach artykułowych, opublikowanych w specjalistycznej prasie naukowej (w większości – 

w wysokowskaźnikowych czasopismach anglojęzycznych, m.in. Journal of Biomedical 
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Nanotechnology, Journal of Inorganic Biochemistry, International Journal of Nanomedicine, 

Journal of Photochemistry & Photobiology). W niektórych spośród tych prac, Habilitantka 

zajmowała pozycję pierwszego autora. Sumaryczny współczynnik oddziaływania (impact factor) 

wszystkich tych prac przekracza 70. Warto podkreślić, ze badania, o których mowa (równoległe do 

osiągniecia habilitacyjnego) realizowane były we współpracy z 10 różnymi zespołami badawczymi 

działającymi w 6 krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych (poza tymi wymienionymi na 

str. 4, także: Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Instytut Chemii i Techniki 

Jądrowej w Warszawie, Politechnika Wrocławska). Należy tu docenić zarówno rozległość 

zainteresowań naukowych, jak i szeroką kooperatywność badawczą. 

Oceniając całkowity dorobek naukowy Pani dr Anny Kędziory uwagę zwraca duża aktywność 

badawcza, dbałość o wysoki poziom naukowy badań (wieloaspektowość podejmowanej 

problematyki, stosowanie nowoczesnych technik analitycznych), ich wymiar aplikacyjny 

i umiędzynarodowienie wyników. Potwierdzają to dane bibliometryczne. Dorobek publikacyjny 

Habilitantki obejmuje, razem z pracami habilitacyjnymi, 33 opracowań artykułowych, w tym 30 

oryginalnych prac eksperymentalnych i 3 prace poglądowe. Łączny współczynnik oddziaływania 

(impact factor) wszystkich publikacji przekracza 100, liczba ich cytowań wynosi – 530 (wg. 

Scopus), a obliczony dla nich indeks Hirscha – 10 (wg Scopus). 

Jak zaznaczono w pkt. 2 recenzji, dr. Kędziora starała się o fundusze na realizację badań i choć nie 

udało się Jej kierować dużym projektem grantowym, skutecznie korzystała z mniejszych subwencji 

(planując i kierując wykonaniem i rozliczeniem kilku tak dotowanych projektów). W zakresie 

grantów wysokobudżetowych, Habilitantka zyskała spore doświadczenie będąc wykonawcą co 

najmniej trzech takich projektów («SONATA BIS», «OPUS»). Jestem przekonany, że 

doświadczenie to, poparte dorobkiem publikacyjnym, pozwoli Jej wkrótce przygotować własny, 

duży projekt. 

Ważnym elementem aktywności naukowej Habilitantki jest też Jej udział w krajowych 

i międzynarodowych konferencjach o tematyce mikrobiologicznej i nanobiotechnologicznej. Już 

jako doktor, Pani Anna Kędziora uczestniczyła w 30 konferencjach, w tym, co warto podkreślić, 

połowę stanowiły konferencje międzynarodowe. Habilitantka prezentowała swoje wyniki zarówno 

w formie plakatowej, jak i wystąpień ustnych. 

Ogólnie, całokształt działalności naukowo-badawczej Pani dr A. Kędziory oceniam bardzo 

pozytywnie. Tematyka prowadzonych badań jest ambitna i wartościowa, szczególnie z uwagi na 

praktyczne zastosowanie wyników. Osiągnięcia Habilitantki, udokumentowane przede wszystkim 

dorobkiem publikacyjnym są znaczące z punktu widzenia rozwoju dyscypliny naukowej, a Jej 

zaangażowanie widoczne w pracy eksperymentalnej, łatwość nawiązywania współpracy 
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i poruszania się w międzynarodowym środowisku naukowym są rękojmią Jej dojrzałości 

i samodzielności badawczej. 

 

4. Działalność dydaktyczna i organizacyjna. 

 

Dr Anna Kędziora jako adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego była (i jest nadal) mocno zaangażowana w działalność dydaktyczną. 

(Uwagę zwraca duże obciążenie godzinowe, bliskie lub przekraczające 300 godzin rocznie). 

Prowadziła lub prowadzi 10 różnych przedmiotów (wykłady, zajęcia, kursy, seminaria) o tematyce 

mikrobiologicznej i nanotechnologicznej, i to zarówno w języku polskim (m.in. Mikrobiologia, 

Biologia mikroorganizmów), jak i angielskim (General Microbiology, Bionanotechnologies – 

w ramach programu «ERASMUS+»). Dr A. Kędziora była opiekunem 15 magistrów i 16 

licencjatów. Wielu spośród Jej wychowanków jest współautorami doniesień konferencyjnych 

i artykułów naukowych. Dwóch magistrów otrzymało nagrody Urzędu Marszałkowskiego 

„Najlepszy Dyplom Roku”.  W przewodzie doktorskim jednego z nich, dr Kędziora pełni obecnie 

funkcje promotora pomocniczego. Jak podkreśla sama Habilitantka w swoim autoreferacie, 

działalność dydaktyczna i wychowawcza są ważnym aspektem Jej życia zawodowego. Była (jest) 

członkiem licznych zespołów wydziałowych i uczelnianych zajmujących się jakością kształcenia 

(m.in. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości 

Kształcenia, Zespół ds. Kierunku Mikrobiologia na Wydziale Nauk Biologicznych UWr, 

Uczelniany Zespół ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej). Jest też członkiem Okręgowego 

Komitetu Olimpiady Biologicznej. Dodać należy, że dr Kędziora przez kilka lat pracowała jako 

nauczyciel biologii i chemii w szkołach ponadpodstawowych, otrzymując stopień nauczyciela 

kontraktowego (2011). Ważne z punktu widzenie pracy szkolnej i akademickiej było ukończenie 

przez Nią Studium Przygotowania Pedagogicznego (UWr) oraz odbycie Studium Podyplomowego 

Chemii i Chemii Środowiska (Wydział Chemii UWr). 

Pani dr Kędziora stale podnosi swoje kompetencje dydaktyczne uczestnicząc w licznych kursach, 

szkoleniach i warsztatach. Ma na swoim koncie wdrożenia 3 programów dydaktycznych będących 

efektem realizowanych projektów dydaktycznych finansowanych przez NCBiR. Jest też 

popularyzatorką wiedzy mikrobiologicznej. Wielokrotnie brała udział w wykładach i warsztatach 

kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, czy Nocy Biologów. Publikowała też artykuły 

w prasie popularnonaukowej (m.in. Kosmos, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, Laboratorium 

Medyczne, Kosmetologia Estetyczna).  

W zakresie pozostałej działalności organizacyjnej, Habilitantka była m.in. członkiem Komitetu 

Organizacyjnego dwóch krajowych konferencji naukowo-szkoleniowych (2011, 2012) oraz jednej 
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konferencji międzynarodowej (International Conference on Advanced Materials for Bio-Related 

Applications, 2022). Od 2010 r. jest nieprzerwanie członkiem Polskiego Towarzystwa 

Mikrobiologów. Przez kilka lat działała też w European Society of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (swoją drogą szkoda, że aktywność tę zawiesiła). 

Ten krótki przegląd tylko niektórych aktywności dydaktycznych i organizacyjnych Habilitantki 

jasno pokazuje, że jest Ona osobą bardzo zaangażowaną w codzienną pracę uczelni i wydziału, 

szczególnie w zakresie jakości kształcenia, rozwoju osobistego młodzieży szkolnej i akademickiej, 

a także na polu popularyzatorskim. 

W dorobku organizacyjnym Pani doktor brakuje mi tylko nieco większego uczestnictwa (na 

zasadzie stałego członkostwa) w międzynarodowych konsorcjach i sieciach badawczych, 

oddziałach i sekcjach międzynarodowych towarzystw naukowych. 

Jednak w skali krajowej, działalność organizacyjna Habilitantki jest ponadprzeciętna i zasługuje na 

wyróżnienie. 

 

5. Konkluzja 

 

Przedstawiony do oceny całokształt osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, 

i organizacyjnych Pani dr Anny Kędziory pozwala mi stwierdzić, że osiągnięcia Habilitantki 

spełniają wszystkie kryteria określone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) i stanowią podstawę do nadania Jej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych, w dyscyplinie nauk 

biologicznych. 
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