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Biologiczna aktyrvnośćczwartorzędowych soli

amoniowy,ch gemini rvobec mikroorganizmówo'.

Jednym z najpowazniejszych zagtożeńzdrowotnych XXI wieku sązakażenia wlwoływane
pfzez drobnoustĘe wykazujące opomośćna antybiotyki i środkidezynfekuiące. Powszechne

rłystępowanie lekooporności wśród klinicznych szczepów bakteńi i grzybów powoduje coraz
częstsze niepowodzenia w antybiotykoterapii infekcji. Dlatego istnieje ro nąca potrzeba

poszukiwania nowych substancji o charakterzę bakterio- i grzybobójczym. Czwartorzędowe sole
amoniowe (CSA) należą do zwiąków szeroko wykorzystywanyclr w różnych obszarach rnedycyny
oraz j ako dezlnfektanty.

Przedstawiona do recenĄi praca doktorska koncentĄe się na problematyce biologicznej

aktywnościnowosyntetyzowanych czwańorzędowych soli amonio!ry,ch gemini. Doktorantka w
sposób kompleksowy charakteryzuje przeciwbakteryjaąi przeciwgrzybową aktywność glicyno-

i

alaninopochodnych czwartorzędowych soli amonolvych (CSA) gemini. Układ tekstu rozprawy jest

tradycyjny, częśćdośrriadczalna jest poprzedzona dobrze przemyślanymwstępem literaturowyffi,
obrazującym obecny stan wiedzy obejmującej zagadnieni a zxlłiązane z właściwościami
czwartoruędowych soli amonio!\rych i surfaktarrtów gemini, oraz potencjalnego ich zastosowania

jako nośników genów w procesach transfekcji. W dalszej części wĘpu ze względu na postawione
cele p:acy, Autorka w sposób szczegółow1, rapoznĄe czytelnika zetapar.j' powstawania i strategią

błony komórkowej
z:walczaniabiofilnru bakteryjnego. Następnie opisuje strukturę i właściwości

drożdżySaccharomyces cerevisiaejako organizmu modelowego, uwzgłędniając szczegółową
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kompozycję lipidową i białka błony komórkowej dtożdży,oraz struktury wybranych transporterów
błonowych w tym : transportery ABC, H*- ATPazę błony komórkowej i transportery drugorądowe.
Wstęp pracy jest napisany przejrzystym

językiem

,

dostarczających czlteinikowi

wszystkich informacji koniecznych dla właściwejoceny pozostĄch częścipracy. Dobór zagadnień
omawianych we ,,Wstępie" pracy jest również dabrzelg}ęboko przemyślanyi ściślezvłiązarry z
prezentowanymi w dalszych razdzińach wynikami własnymi Autorki. Podkreślićwarto, że część

inlbrmacji podanych we w"stępie, & w tym dotyczących sposobu wzajemnej interakcji domen

wiąĘcych nukleotyd w strukturze transportęrów ABC,
opracowana

i

została już wcześniej wyczerpująco

opublikowana w formie pracy przeglądowej w czasopiśmieCęll. Mol. Biol, Lett.

Q0l4}, gdzie Doktorantka jest pierwszym autorem. Do tej części pracy miałabym kilka uwag natury
redakcyjnej.

Na stronie 16, błąd w nazwie gatunkowej bakterii , powinno być Sinorhizobium meliloti
traktuję jako literówkę.

,

ZauvłaĘłamkilkaniezgodnościdotyczących roku publikorł,ania prac,

między pracami cytowanymi rł"tekściea spisem literafury, daĘczy to cytowania prac następujących
autorów: Ntsama-Essomba i wsp . - str.21; Sharma i llies - str.25 i 28. Chciałabym równiez zwrócić

uwagę, żęnię ma gafunku Salmanella Thyphimurium (począwszy od str.20 we wstępie. jak i w
dalszej części tekstu tj. metodach, wynikach i dyskusji)

a

jest natomiast Salmonella enterica set.

Thyphimurium.

Cel główny pracy dotyczący,,zbadania alCywnościprzeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej
nowosyntetyzowenych czwartorzędowyclr soli amonowych (CSA) gemini, pochodnych glicyny i

alaniny" został przedstawiony

\ili sposób

jasny, a następnie zostały uszczegółowiony

przedstawieniem planu badawczego Doktorantki.

W rozdziale ,,MateriaĘ" Autorka wymienia wykorzystywane w badaniach szczepy
bakteryjne i grzybowe,podł<lżamikrobiologiczne, stosowane bufory, barwniki oraz charakteryzuje
strukturę chemiczną stosowanych w pracy czwarLatzędowych soli amonio!\ych gemini, pochodnych

glicyny i alaniny.
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,,hiletody" Doktorantkaz.apoznaje czytelnika z zastosowaną metodologiąbadań.

Doklorantka wykorzystywńa}l procedur dla zrealizowania celów badawczych. Tak szeraki
wachlarz procedur doqrodzi. że Doktorantka w czasie realizacji pra y zdobyła szerokie
doświadczenie w pracy labomtoryjłej. Większośćrnetod została dakładnie opisana w sposób
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umożliwiąiąpych ich.odlworzĘnie w innym laboratońum. Jednak w opisie kilkrr pr,ocedur
skróty myślorvąktóre mogą wprowadzić czytelnika w
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Miano.wicie, str.49, metoda l1. ,,CYtotoksycmośćC A gemini wobęc aeckarałnyces
cer, vi

iae" Ar$orka uzy e g,kreślenia.-arriana barwy

d,ołka' jakorezultaf reakcji

kolorymeĘcznej,

i w ten sam s,posób opisuje,symbole wykor:rystywane,we wzofze,reakcjŁ Jato noznrniem,jako

ńsorbaację pfóby badaaej dla obu dĘorici fali wykor,zystyrłłanych rnn teście.trona 50, metgda 12.
,,F,Łmolityczaa aktywność, C A.ganinil" W rnetndzieĘ, nierzony jest stopiar
erytrocytów baranich.

EDTA, cytryniat

Krtinki

he*mlĘ

gęste do testu uzyskł$e się z krwi konserwowanej (np. hepąryna,

Ę} a rodaj,środka konserwującego

jest istotny dła wyników rłzyskiwanych

ą

metodą bo maróżrły $rpływ na epornośóllizę eryb,oeytóą a tego w opisie br,akłje.
Strom 5O i 51 , metoda 13" Wpły r CSA gemini na dysr*pcję błony komórkowei
aecharomyces geręvisiae

- qyciok kwańlłr nr*lęinolryysh

z kornórki:'. W rnętodzie tej rniarą

dysrupcji błony komórkowej jest obecnośókwasu nukleiirowego DNA wy,krywanego w
supernatancie powstałyrr Bo odwirowaniu komóręk

surfaktantów gemini Obwność

DNA

podano w środowisku jakiego błrforu (TB ,
stężerrie" lntensywaośćprął}ów

dtażdĘ poddanych wcześniejdziałaniu

elekfioforetyczmie, de w opisie metody nie

TA

}

p,rzeprołvadzano elektroforezę i.jakie było jego

nNA, w żnl* zaleĘ od zastosowanego do rozdzidu buforą

ma to istotny wpływ na jakośćuz.yskiwanych

więc

vryników. trona 56, metoda 19,1 ,Jzolacja

plaanidowego DNA z&scherichia cołi metodą 1izy,alkaliczaej-.
wyszczególrrienia jaki plaerid jest izolowany

a

z

1#

opisie metody brakł$e

szczepu E. coliD*I5a. Ponadto podanaprocedura

raczej doĘczy izolacji totalnego DNA z komórek bakteryjnychozatemstwierdzęnie, że jest to

izolacja plazrrridu nie jest precyz$ne. Generalnie w opisach wykoląrstanyń rnetod brakuje mi
odrrośników do łiterahry, z ktorej Doktorantka Łomystała stosujęc poszczególne rnetodf. Brak

od*ośników,literaftrowysh ł} ildrrtźt czytelaikowi
prohkół metody,

sffiaximiecg

a co jest ewentualnąmody.fikaeją autor,ską

tano$ri pier:ro*y /orygłnalny

Dokłorantki,

Materiałem do badańDoktorantki były czwartorzędowę sole amonowe gemini Ęalące
pochodnymi glicyny i alaniny z ża to Owarriem ptzeciwjon

,lry

fonrrie chloru lub bremu.
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Otrąłnane w trakcie przeprowadzonych badan wyniki dowodzą skutecznej realizacji celówpracy. Wszystkie eksperymenty opisane w rozdziale,,W}rniki" zostały w sposób logiczny i fachorły

i

zaplanowane, wykonane i opisane przęz DoktorantĘ. Analizując aktywność przeciwbakteryjną

przrciwgrzybową CSA gemini Doktorarrtka wyanaczyla minimalne stężenie hamujące MIC i
minimalne Ęzenie bójcze badanych surfaktantów. Przeanalizowała zdolnośćCSA gemini do
opłaszczania powierzchni wskazując na zdolnośćsurfaktantów gemini do hamowania adhezji ,

.

epiłIermidis i P, aeruginosa do podłoża polistyrenowego, ZbadałazdolnośćCSA gemini do redukcji

adhezji S. epidernlidis do powierzchni silikonowej. Analizując zdolnośćglicyno- i
alaninopochodnych CSA gemini do eradl.kacji biofilmu bakteryjnego Doktorantka
scharakteryzowała zdolnośćposzczególnych pochodnych surfaktarrtów do usu:wania biofilmu

utworzonegł ptzez S.epidermidis i P. eruginosa. Technikę barwienia fluorescencyjnego
wykorzystała do oceny przezywalności biofrlmu bakteryjnego po ekspozycji na CSA gemini.
genotoksycznych (mutagennych) badanych
Następnie Doktorantka dokonała o eny właściwości
surfaktantów gemini, co stano\łi istotny element analizpodczas szacowania bezpieczeństwa
stosorłmnia substancji o potencjalnym

dzińaniu przeciwbakteryjnym.

Aktyunośćprzeciwgrzybową glicyno- i alaninopochodnych CSA gemini Autorka badała wobec
Candida ąlbieąns, analizując zdolnośćpochodnych CSA gemini do lramowania adhezji C. albicans
do powierzchni polistyrenowej. Następnie cytotoksycmośc surfaktantów badana była wobec

komórek drożdĘ. Ta kompleksowa analiza obejmowała wpływ CSA gemini na przepuszczalność
błony komórkowej drcżdżyjako organizmu modęlowego, następnie dokonano oceny wydywu

jonów potasu oraz DNA z komórek drożdży.Przeprowadzono też analizę składu i kompozycji błony
komórkowej drłżdĘ.Autorka dokonała tez ocęny łpływu CSA gemini na produkcję reaktywnych
form tlenu rłr komórkach Saccheromyces cerevisie. Doktorarrtka przeprowadziłatęż badania

w-

kierunku oceny zdolności wybranych CSA gemini. wykazujących nisĘ aktyvmośó
przeciwdrobnoustrojową, do formowania liposomów i lipopleksów. Autorka, w celu sprawdzenia
czry

liposomy utworzoneprzez CSA gemini są wydajnymi nośnikami genów, transfekowała komórki

linii HeLa lipopleksami utworzonyrni poprzezzmieszanie pochodnej

pMAX. Opis analizy i jej wyniku

TM AL-12CL

i plazmidu

jest w moim odczuciu bardzo oględny. Cheialabym usĘszeĄ na

jakiej podstawie Doktorantka twierdzi, że brak fluorescencji biatka GFP może być wynikiem
silnej toksycznościkationowych surfaktantów gemini wobec linii komórkowej HeLa.
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Jak sprawdzano efektywność transfekcji i jak kształtowałasię fluorescencja białka GFP w
próbie kontrolnej? Cay wiadomo jakim wańościom stężenia surfaktantu odpowiadaĘ porcje
lipopleksów użyte do transfekcji? Skąd wiadamo, żetaka porcja lipopleksu nie stanowiła
stężenia toksycznego dla komórek HeLa? Jak to kontrolowano?
Dyskusja pracy została napisana dojrzale, a Doktorantka w sposób krl.tyczny odnosi swoje

wyniki do darrych literaturowych. Dyskusję kończą wnioski, trafilie formułowane , zwiryane z
założonymi celami.
Zaważmy element uważam teżfakt opublikowania częściwyników zawartych w rozprawie
doktorskiej

w-

postaci artykułu naukowego w czasopiśmieJ. Surfactants. Deterg. (2016}, gdzie

Doktorantka jest pierwszym autorem.

podsumowanie:
Po wnikliwym zapoznanhs, się z pracą doktorską Pani mgr Agaty Piecuch uważarn, że
przedstawiona do recenzji razpt&wa spełnia warunki określone w ustawie z dn.14.03.2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz.U. nr 65 poz.595) zpóźniejszymi zmianami. Jestem
przekonana, ze cele rozprawy doktorskiej zostały osiągnięte, a uzyskane wyniki na|eży uznać za
oryginalne i wartościowe_. o ztacznychwalorach poznawczy
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/noszę do Rady Wydziału Nauk

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o dopuszczenie mgr Agaty Piecuch do dalszych etapów
przewodu doktorskiego.
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