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I. POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE
1997: tytuł magistra biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, tytuł pracy magisterskiej: „Funkcjonalna komplementacja
między systemami transportu substratów Rhizobium leguminosarum biovar trifolii Ta1 i sekrecji
alkalicznej proteazy Pseudomonas aeruginosa.”

2004: stopień doktora nauk farmaceutycznych (dyplom z wyróżnieniem), Akademia
Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny
w Lublinie), Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, rozprawa
doktorska: "Klonowanie, ekspresja, charakterystyka biochemiczna oraz lokalizacja
tkankowa S-transferaz glutationu u Drosophila melanogaster"
II. INFORMACJE
O
DOTYCHCZASOWYM
JEDNOSTKACH NAUKOWYCH

ZATRUDNIENIU

W

1997-1999: asystent w Zakładzie Chorób Zwierząt Mięsożernych i Futerkowych,
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
1999-2000: asystent (etat naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie Biochemii,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Akademia Medyczna im.
prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
2000-2002: research associate, Gastroenterology Division, University of Arkansas for
Medical Sciences, Little Rock, AR, USA
2002-2008: asystent (etat naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie Biochemii,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w
Lublinie
2008 do chwili obecnej: adiunkt (etat naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Zakładzie
Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
III.WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE
NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ.
U. 2016 R. POZ. 882 ZE ZM. W DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1311)

A) Tytuł osiągnięcia naukowego
"Ocena mechanizmu aktywności przeciwprątkowej związków pochodzenia roślinnego"
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B) Wykaz publikacji wchodzących w skład cyklu stanowiącego podstawę do
ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Artykuły naukowe (H1-H5) wchodzące w skład cyklu stanowiącego podstawę do
ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, opublikowano w latach 20182019, a ich sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR),
zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 17,258 co odpowiada 170 punktom MNiSW.
H1 Rafał Sawicki*, Elwira Sieniawska, Marta Swatko-Ossor, Joanna Golus, Grażyna
Ginalska. The frequently occurring components of essential oils beta elemene and Rlimonene alter expression of dprE1 and clgR genes of Mycobacterium tuberculosis
H37Ra. Food and Chemical Toxicology [online] 2018 vol. 112, s. 145-149,2018, doi:
10.1016/j.fct.2017.12.052 (*autor korespondencyjny)
IF = 3,997, punkty MNiSW = 40
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wszystkich eksperymentów opisanych w publikacji,
wykonaniu badań ekspresyjnych, graficznym przedstawieniu wyników wszystkich
przeprowadzonych eksperymentów interpretacji otrzymanych wyników oraz ich analizie
statystycznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z
redaktorem i recenzentami (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy
określam na 65%.

H2 Rafał Sawicki*, Joanna Golus, Agata Przekora, Agnieszka Ludwiczuk, Elwira
Sieniawska, Grażyna Ginalska. Antimycobacterial activity of cinnamaldehyde in a
Mycobacterium tuberculosis (H37Ra) model. Molecules [online] 2018 vol. 23 nr 9, s.
1-7, DOI: 10.3390/molecules23092381 (*autor korespondencyjny)
IF = 3,098, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, zaplanowaniu
badań oraz wyborze metodyki badawczej, wszystkich eksperymentów opisanych w publikacji,
wykonaniu badań ekspresyjnych, graficznym przedstawieniu wyników wszystkich
przeprowadzonych eksperymentów interpretacji otrzymanych wyników oraz ich analizie
statystycznej, przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z
redaktorem i recenzentami (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy
określam na 70%.

H3 Elwira Sieniawska*, Rafał Sawicki*, Joanna Golus, Marta Swatko-Ossor, Grażyna
Ginalska, Krystyna Skalicka-Woźniak. Nigella damascena L. essential oil - a valuable
source of β-elemene for antimicrobial testing. Molecules [online] 2018 vol. 23 nr 2,
[art. nr] 256, s. 1-11, bibliogr. poz. 41. DOI 10.3390/molecules23020256 (*autor
korespondencyjny)
IF = 3,098, punkty MNiSW = 30
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: udziale w opracowaniu koncepcji pracy,
zaplanowaniu badań oraz wyborze metodyki badawczej związanej z testami
mikrobiologicznymi, wykonaniu eksperymentów opisanych w publikacji tj. ocenie właściwości
antybakteryjnych badanych substancji, interpretacji otrzymanych wyników oraz
przygotowaniu części tekstu manuskryptu związanego z badaniami mikrobiologicznymi w
języku angielskim oraz korespondencji z redaktorem i recenzentami (autor korespondencyjny).
Dwoje pierwszych autorów wniosło równy wkład w postanie publikacji. Mój udział
procentowy w całej pracy określam na 40%.

H4 Elwira Sieniawska*, Rafał Sawicki, Marta Swatko-Ossor, Agnieszka Napiorkowska,
Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Ewa Augustynowicz-Kopeć. The effect of
combining natural terpenes and antituberculous agents against reference and clinical
Mycobacterium tuberculosis strains. Molecules [online] 2018 vol. 23 nr 1, s. 1-14,
bibliogr. poz. 72. DOI 10.3390/molecules23010176 (*autor korespondencyjny)
IF = 3,098, punkty MNiSW = 30
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: udziale w opracowaniu koncepcji pracy,
zaplanowaniu badań oraz wyborze metodyki badawczej związanej z testami
mikrobiologicznymi, przeprowadzeniu części eksperymentów opisanych w publikacji tj.
określeniu wartości MIC oraz badaniu synergii z antybiotykami dla szczepu referencyjnego,
interpretacji otrzymanych wyników, udział w przygotowaniu tekstu manuskryptu w języku
angielskim. Mój udział procentowy w całej pracy określam na 20%.

H5 Rafał Sawicki*, Grażyna Ginalska. Mycobacterium tuberculosis topoisomerases and
EthR as the targets for new anti-TB drugs development. Future Medicinal Chemistry
2019 (zaakceptowany 20/03/2019) DOI 10.4155/fmc-2018-0232 (*autor
korespondencyjny)
IF = 3,969, punkty MNiSW = 40
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: pełnym opracowaniu koncepcji pracy,
przeprowadzeniu analizy bibliograficznej dotyczącej tematu pracy, przygotowaniu i
zredagowaniu tekstu manuskryptu w języku angielskim oraz korespondencji z redaktorem i
recenzentami (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy w całej pracy określam na
95%.

Ponadto, wyniki badań wchodzące w skład ww. cyklu zaprezentowane zostały na
międzynarodowych konferencjach naukowych w postaci wystąpień referatowych oraz
plakatowych wymienionych poniżej:
1. Volatile compounds from different species of Lycopodium with anti-tuberculosis
activity. Aleksandra Dymek*, Jarosław Widelski, Joanna Golus, Gabriela Widelska,
Rafał Sawicki, Grażyna Ginalska, Krystyna Skalicka-Woźniak, Tomasz Mroczek.
Facta Univ. Ser. Phys. Chem. Technol. 2018 vol. 16 nr 1 spec. iss. s. 134, bibliogr,
49th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2018). Niš, 13th to 16th
September 2018.
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2. Essential oils from the herba and fruits of Peucedanum luxurians and their
antituberculosis activity. Jarosław Widelski*, Joanna Golus, Rafał Sawicki, Grażyna
Ginalska, Tomasz Mroczek, Krystyna Skalicka-Woźniak. Facta Univ. Ser. Phys.
Chem. Techno 2018 vol. 16 nr 1 spec. iss. s. 136, bibliogr, 49th International
Symposium on Essential Oils (ISEO 2018). Niš, 13th to 16th September 2018.
3. Nigella damascena L. essential oil - a source of β-elemene for antimycobacterial
testing. Elwira Sieniawska*, Rafał Sawicki, Marta Swatko-Ossor, Grażyna Ginalska,
Krystyna Skalicka-Woźniak. 48th International Symposium on Essential Oils
(ISEO2017). Pécs, 10-13 September 2017.
4. Searching coumarins with antituberculosis activity. Jarosław Widelski, Rafał Sawicki,
Joanna Golus, Konstantia Graikou, Tomasz Mroczek, Ioanna Chinou, Krystyna
Skalicka-Woźniak. W: VIII Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical
Biochemistry. Lublin, 18th-20th September 2017.
5. Searching for essential oils with antituberculosis activity. Jarosław Widelski, Rafał
Sawicki, Joanna Golus, Tomasz Mroczek, Grażyna Ginalska, Krystyna SkalickaWoźniak. Nat. Vol. Essent. Oils 2017 vol. 4 nr 3 s. 176, bibliogr, 48th International
Symposium on Essential Oils. Pécs, 10-13 September 2017.
6. How natural terpenes influence mycobacterial cell integrity? Elwira Sieniawska,
Marta Swatko-Ossor, Rafał Sawicki, Agnieszka Napiorkowska, Ewa AugustynowiczKopeć, Grażyna Ginalska. 3rd International Conference on Natural Products
Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf. Bansko, 18-21 October 2017.
7. Analysis of essential oil from Orlaya grandiflora and evaluation of antibacterial
activity. Jarosław Widelski, Rafał Sawicki, Joanna Golus, Agnieszka Grzegorczyk,
Konstantia Graikou, Tomasz Mroczek, Gabriela Widelska, Anna Malm, Ioanna
Chinou, Krystyna Skalicka-Woźniak. Nat. Vol. Essent. Oils 2017 vol. 4 nr 3 s. 177,
bibliogr, 48th International Symposium on Essential Oils. Pécs, 10-13 September
2017.
8. The influence of natural terpenoids on the activity of tuberculostatic antibiotics.
Elwira Sieniawska, Marta Swatko-Ossor, Rafał Sawicki, Grażyna Ginalska. W: 47th
International Symposium on Essential Oils (ISEO2016). Nice, 11-14 September 2016.
Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach i streszczeniach zjazdowych,
prowadziłem w oparciu o środki finansowe uzyskane z grantu NCN Sonata edycja 6 oraz
częściowo w ramach działalności statutowej. (Załącznik 7, pkt II I-1,5,6).
Podczas realizacji ww. badań wykorzystywałem aparaturę naukową zakupioną w projekcie
realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie zgodnie z umową
PORPW.01.03.00-06-010/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3
Wspieranie innowacji.
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C) Omówienie celu naukowego w/w prac i
z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
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osiągniętych

wyników

wraz

Cel naukowo-badawczy
Celem mojej pracy, opisanym w pracach złożonych do postępowania habilitacyjnego, którą
stanowi monotematyczny cykl publikacji pod tytułem „Ocena mechanizmu aktywności
przeciwprątkowej związków pochodzenia roślinnego", było poszukiwanie związków
pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwprątkowych oraz kompleksowa ocena
najbardziej obiecujących substancji.
Moje zainteresowania naukowo-badawcze na przestrzeni kilku ostatnich lat skoncentrowały
się na prątku gruźlicy Mycobacterium tuberculosis. Rosnące zagrożenie związane z
pojawieniem się szczepów lekoopornych, niezwykła biologia oraz ewolucyjna cecha prątka
umożliwiająca jego przeżycie i namnażanie wewnątrz makrofagów, wydały mi się
wystarczającym uzasadnieniem do podjęcia badań. Z naukowego punktu widzenia prątek
gruźlicy jest fascynującym a jednocześnie trudnym obiektem badań. Jego powolny wzrost
(podział komórkowy raz na 20 - 24 godziny) powoduje, że na wyniki eksperymentów czeka
się tygodniami a czasem miesiącami. Z drugiej strony zagrożona komórka M. tuberculosis
jest zdolna do gwałtownej, liczonej minutami reakcji. Prątek gruźlicy okazał się więc
niełatwym i wymagającym ale również niezwykle ciekawym organizmem. Dzięki
finansowemu wsparciu w postaci grantu Narodowego Centrum Nauki, możliwe stało się
przebadanie setek substancji pochodzenia roślinnego w kierunku ich potencjalnego działania
przeciwmykobakteryjnego oraz wielokierunkowa analiza działania substancji najbardziej
aktywnych.
W ramach badań udało mi się zoptymalizować i zautomatyzować metodę wyznaczania
wartości minimalnego stężenia hamującego MIC (minimal inhibitory concentration) w
oparciu o reakcję z resazuryną. Metoda ta zmniejszyła objętość pojedynczej hodowli z kilku
mililitrów do 100 µl redukując jednocześnie ilość substancji koniecznej do określenia MIC do
1-2 miligramów (1-2 µl). Jest to o tyle istotne, że badane przeze mnie olejki eteryczne oraz
ich składniki, ekstrahowane są przeważnie w niewielkich ilościach, a zoptymalizowana
metoda otworzyła drogę do wysokowydajnych procedur skriningowych. Opisana technika
pozwoliła nie tylko na sprawne, powtarzalne i precyzyjne wyznaczanie wartości MIC ale
również poszukiwanie ewentualnej synergii związku o działaniu antymykobakteryjnym z
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antybiotykami pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy [H2, H4]. W poszukiwaniu związków
przeciwprątkowych szczególne przydatna jest zastosowana przez mnie metoda testowania na
całych, żywych komórkach tzw. whole cell screening. Współczesna bioinformatyka dostarcza
setek substancji potencjalnie hamujących rozwój Mtb. Substancje te in silico wykazują
doskonałe dopasowanie do np. miejsc aktywnych enzymów newralgicznych dla przeżycia
prątka [H5]. Jednak doświadczenia in vitro często negatywnie rewidują te dane. Cyfrowo
projektowane substancje w żywej bakterii nierzadko nie docierają do swoich celów ze
wzglądu na obecność pomp efluksowych czy słabą penetrację osłon komórkowych. Z drugiej
strony wysokowydajny skrining z wykorzystaniem żywych komórek, w przypadku trafienia
na substancję o dobrych właściwościach przeciwprątkowych nie odpowie na pytanie co jest
celem tej substancji ani jaki jest jej mechanizm działania.
Wytypowanie dwóch newralgicznych genów: biorącego udział w syntezie ściany komórkowej
(dprE1) oraz uczestniczącego w procesie wykrywania stresu i ochrony błony komórkowej
(clgR) pozwoliło mi na określenie sposobu działania niektórych z testowanych związków
[H1, H2]. Szczególnie interesujące związki zostały kompleksowo przeanalizowanie z
uwzględnieniem takich parametrów jak MIC, MBC, bakteriobójczość, synergia z
antybiotykami pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy, cytotoksyczność dla komórek
eukariotycznych, wpływ na ekspresję genów związanych syntezą ściany komórkowej i
ochroną błony komórkowej [H1, H2]. Substancje pochodzenia roślinnego takie jak olejki
eteryczne stanowią niewyczerpane źródło substancji potencjalnie przeciwprątkowych. To
właśnie one, związki z nich izolowane oraz ich wpływ na Mycobacterium tuberculosis, stały
się podstawą mojej pracy badawczej przez ostatnie cztery lata. Część uzyskanych i
opublikowanych do tej pory wyników stanowi cykl publikacji przedstawionych do
postępowania habilitacyjnego.
W celu usystematyzowania i zapewnienia spójności badań, postawiłem cztery tezy, których
przyjęcie lub odrzucenie możliwe było po analizie uzyskanych wyników:
1. olejki eteryczne i związki wchodzące w ich skład mogą specyficznie blokować wzrost
Mycobacterium tuberculosis [H1, H2, H3, H4, H5]
2. terpenoidy i inne składniki olejków eterycznych o działaniu przeciwprątkowym wywołują
zjawisko synergii (współdziałania) z antybiotykami [H2, H4]
3. właściwości przeciwmykobakteryjne związane są z interakcją składników olejków
eterycznych ze ścianą i błoną komórkową prątków[H1, H2, H3]
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4. wpływ badanych substancji na stan osłon komórkowych Mycobacterium można
udowodnić przez pomiar ekspresji genów związanych z syntezą ściany i ochroną błony
komórkowej [H1, H2].
Uzupełnieniem cyklu jest praca przeglądowa pt „Mycobacterium tuberculosis topoisomerases
and EthR as the targets for new anti-TB drugs development” [H5], w której opisuję znaczący
postęp w projektowaniu substancji przeciwprątkowych. Dzięki niemu wykorzystanie
zaawansowanych technologii bioinformatycznych takich jak wirtualny wysokowydajny
skrining (high throughput virtual screening), dokowanie in silico czy hybrydyzacja
molekularna pozwala na precyzyjne kierowanie wysiłku na konkretne cele M. tuberculosis np.
topoizomeraza I, gyraza czy represor monooksygenazy EthA (EthR).
Wprowadzenie
Globalne zagrożenie gruźlicą (TB) wydaje się być wciąż znaczącym i aktualnym problemem.
Sytuacja polityczna i ekonomiczna, zmiany klimatu czy kryzysy humanitarne w wielu
regionach świata, zmuszają setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Migracje te
zmieniają sytuację epidemiologiczną i ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób w tym
lekoopornej (multidrug-resistant MDR) i szczególnie lekoopornej (extensively drug-resistant
XDR) gruźlicy. Szczepy MDR- TB zostały wykryte po raz pierwszy w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i są oporne na antybiotyki pierwszego rzutu: izoniazyd i
rifampicynę. Pierwsze szczepy XDR-TB zostały wykryte w 2006 roku. Są one oporne
zarówno na antybiotyki pierwszego jak i drugiego rzutu wykorzystywane w leczeniu gruźlicy.
Od momentu wykrycia w ciągu zaledwie dziesięciu lat, szczepy XDR stały się obecne we
wszystkich badanych krajach. Pierwsze przypadki szczepów całkowicie lekoopornych (total
drug resistance TDR-TB) zostały opisane w 2007 i 2009 roku. Szczepy TDR-TB są
całkowicie oporne na wszystkie leki przeciwgruźlicze znajdujące się w arsenale współczesnej
medycyny. Standardowe leczenie w przypadku zakażeń prątkami wrażliwymi trwa około
roku. W przypadku bakterii opornych leczenie może być kontynuowane ponad dwa lata i
narażać pacjentów na poważne efekty uboczne, wysokie koszty i niepewne rokowanie.
Szacuje się, że na świecie jest ok dwóch miliardów nosicieli Mycobacterium tuberculosis a
rocznie obserwuje się kilka milionów nowych przypadków gruźlicy. Mimo ciągłych badań,
nowe terapie wciąż są niedostępne dla pacjentów. Ostatni, przełomowy lek w leczeniu
gruźlicy - rifampicyna został wprowadzony na rynek w latach sześćdziesiątych ubiegłego
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stulecia. Oczywistym staje się, że poszukiwanie nowych, skutecznych leków i terapii jest
pilną potrzebą.
Prątek gruźlicy - Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis, należy do rodziny Mycobacteriaceae, kwasoopornych prątków,
charakteryzujących się wolnym tempem wzrostu i dużymi wymaganiami wzrostowymi w
warunkach tlenowych lub mikroaerofilnych. Wydłużone lub lekko zakrzywione, pozbawione
są zdolności do poruszania się. Osiągają wymiary 0,2 do 0,4µm średnicy oraz 2 do 10µm
długości (Fot.1).

Fot. 1 Mycobacterium tuberculosis. Obraz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) [1].

Prątki są zaliczane do bakterii Gram-dodatnich ze względu na szczątkowe barwienie metodą
Grama. Ściana komórkowa prątków zawiera do 60% lipidów, dlatego jest słabo
przepuszczalna dla barwników anilinowych.
Gruźlica to choroba wywoływana przez prątek gruźlicy Mycobacterium tuberculosis.
Najczęściej atakuje płuca, jednak zdarzają się przypadki zakażenia innych tkanek: opłucnej,
kości i stawów czy gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy węzłów chłonnych.
Najczęstszym sposobem zarażenia prątkami gruźlicy jest droga wziewna, poprzez
drobnoustroje znajdujące się w kropelkach plwociny wykrztuszanej przez osobę chorą
Prątkujący człowiek wykrztusza razem z kropelkami plwociny bakterie, które unosząc się w
powietrzu wysychają i mogą infekować kolejne osoby. Ryzyko zakażenia się gruźlicą tą
drogą jest uzależnione od częstotliwości kontaktów z osobą prątkującą oraz stanu odporności.
Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju gruźlicy są między innymi: infekcja
wirusem HIV prowadząca do obniżenia odporności immunologicznej organizmu,
niedożywienie czy cukrzyca. Makrofagi fagocytują komórki bakteryjne zapobiegając
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rozwojowi zakażenia. Pomimo warunków panujących wewnątrz fagosomu takich jak brak
składników odżywczych, obecność wolnych rodników wytwarzanych przez oksydazy
fagosomowe, niskiego pH utrzymywanego przez wakuolarne pompy protonowe i
nagromadzeniu enzymów hydrolitycznych, których zadaniem jest degradacja zawartości
fagosomu, M. tuberculosis jest jednym z nielicznych mikroorganizmów ewolucyjnie
przystosowanych do przeżycia w takich warunkach. Bakterie, którym uda się przeżyć stają
się drobnoustrojami wewnątrzkomórkowymi i mogą rozpocząć namnażanie prowadząc do
rozpadu makrofagów i uwolnienia licznych prątków, powodując dalszy rozsiew przez układ
chłonny i krwionośny. Odpowiedź immunologiczna rozwija się około 4 do 6 tygodni od
momentu zakażenia. Makrofag po fagocytozie prątka wytwarza cytokiny, m.in. TNFα oraz
interleukiny. Uruchomiona zostaje kaskada reakcji, prowadząca głównie do wydzielenia
interferonu γ przez limfocyty T i w efekcie eliminacji patogenu Następuje zahamowanie
namnażania bakterii i odizolowanie ich w ziarniniakach gruźliczych. Te specyficzne dla
gruźlicy twory zawierają martwe, rozpadłe komórki, aktywne makrofagi i limfocyty, izolujące
materiał zakaźny od reszty organizmu. Prątki w tych warunkach przechodzą w stan uśpienia,
w którym mogą pozostawać przez dziesiątki lat, a w przypadku obniżenia odporności
nosiciela przejść w postać aktywną.
Olejki eteryczne i ich składniki
Chemiczna różnorodność olejków eterycznych (Essential Oils - EO) jest doskonałą
przestrzenią do poszukiwania nowych substancji o działaniu antymykobakteryjnym.
Olejki eteryczne są niezwykle złożone pod względem składu chemicznego. Ich rola polega
między innymi na zachęcaniu owadów do zapylania ale również na obronie rośliny przeciwko
zagrożeniom biotycznym i abiotycznym. Terpenoidy- główne składniki olejków eterycznych,
tworzą największą klasę związków naturalnych. Jako składniki roślin, przez tysiące lat
wykorzystywane były w medycynie naturalnej do leczenia i łagodzenia rozmaitych chorób.
Wiele terpenoidów intensywnie wykorzystywanych jest w przemyśle jako aromaty,
przyprawy czy składniki kosmetyków. Niektóre jak limonen, cineol, sitosterol czy kwas
betulinowy przychodzą

testy kliniczne jako potencjalne leki przeciwwirusowe i

przeciwnowotworowe [2].
Struktura terpenoidów złożona jest z połączonych jednostek izoprenowych (C5H8).
Monoterpeny zawierają dwie takie jednostki (C10), sesquiterpeny - trzy (C15), diterpeny –
cztery (C20) a triterpeny – sześć (C30). Jednostki izoprenowe mogą być połączone linearnie
lub tworzyć różną ilość pierścieni. Mono i sesquiterpeny najczęściej spotykane są w olejkach
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eterycznych natomiast di i triterpeny wchodzą w skład balsamów i żywic. Terpenoidy
występują powszechnie w różnych ilościach w EO większości roślin aromatycznych biorąc
udział w odpowiedzi na stress biotyczny i abiotyczny oraz jako cząsteczki sygnałowe,
wabiące lub odstraszające. Do szczególnie rozpowszechnionych należą α-pinen, α-bisabolol,
β-elemen, limoneny, myrcen i sabinen. Chociaż dominują one w olejkach eterycznych
niektórych roślin,

w mniejszych ilościach

występują powszechnie. Należący do

monoterpenów α-pinen jest jednym z najczęściej spotykanych. Jest on główną substancją
wchodzącą w skład olejków eterycznych izolowanych z drzew i krzewów iglastych ale
występuje również wielu ziołach np Rosmarinus officinalis, Satureja montana, Eucalyptus
globulus, Melaleuca leucadendron, i cytrusach. Bisabolol w dużych ilościach występuje u
Myoporum crassifolium i Matricaria recutita ale spotykany jest również w innych roślinach
np lawendach i rozmarynie. Najpopularnieszym źródłem β-elemenu są kłącza kurkumy a duże
jego ilości mogą być otrzymywane z Michelia figo, Alisma orientale, Solidago decurrens czy
nasion Nigella damascene (praca H3) Limonen jest związkiem chiralnym występującym
naturalnie w obu formach stereoizomerycznych. Bogatym źródłem limonenów są olejki z
cytrusów, gdzie składnik ten może występować w ilości sięgającej 90%. Myrcen to popularny
komponent aromatycznych ziół i przypraw Humulus lupulus, Laurus nobilis, Thymus
vulgaris,

Cymbopogon

schoenanthus

czy

Ocimum

basilicum.

Kolejny

szeroko

rozprzestrzeniony terpenoid - sabinen jest głównym składnikiem olejków Myristica fragrans,
Piper nigrum i nasion Daucus carota (praca H1).

Omówienie wyników badań

Teza 1: Olejki eteryczne i związki wchodzące w ich skład mogą specyficznie blokować
wzrost Mycobacterium tuberculosis

Właściwości przeciwbakteryjne β-elemenu, głównego składnika olejku eterycznego
damascena

N.

i samego olejku eterycznego z N. damascena zostały przetestowane na

standardowym zestawie mikroorganizmów: bakterii gram dostatnich i ujemnych, grzybów i
szczepów Mycobacterium. Obie substancje nie wykazały aktywności w stosunku do
większości mikroorganizmów. Umiarkowaną aktywność zaobserwowano jedynie dla M.
tuberculosis H37Ra (Tabela 1). Otrzymane wartości MIC wskazują na specyficzność olejku
eterycznego N. damascena i β-elemenu w stosunku do Mtb. Ponieważ testowany olejek
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zawierał blisko 50% β-elemenu, a MIC dla tego związku jest dwukrotnie niższy niż dla EO,
wskazuje to na β-elemen jako główną substancję czynną hamującą wzrost M. tuberculosis
(praca H3). Uzyskane wyniki potwierdziły tezę, że substancje pochodzenia naturalnego
są w stanie w sposób specyficzny blokować rozwój Mtb. Zachęciły mnie również do
dalszej eksploracji substancji roślinnych w poszukiwaniu związków o działaniu
przeciwprątkowym.

Wartości

MIC

wskazujące

na

aktywność

przeciwprątkową

udokumentowałem również dla innych substancji pochodzenia roślinnego α-pinenu, sabinenu,
bisabololu, myrcenu, (S)- limonenu, (R)- limonenu (Tabela 2) (prace H1 i H4) oraz olejku
cynamonowego i jego głównego składnika- aldehydu cynamonowego (Tabela 4) (praca H2).

Tabela 1. Aktywność antybakteryjna olejku eterycznego Nigella damascena i β- elemenu. Antybiotyki
wykorzystano jako kontrolę pozytywną. Aktywność wyrażona jest jako MIC (µg/ml)
CIP

GEN

FOX

ETB

AMP

ND

E

Staphylococcus aureus ATCC 25923

0,25

0,25

-

-

-

>1000

>1000

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

0,06

0,125

-

-

-

>1000

>1000

Escherichia coli ATCC 25922

0,008

0,5

-

-

-

>1000

>1000

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

0,25

2

-

-

-

>1000

>1000

Candida albicans ATCC 10231

-

-

-

-

0,03

>1000

>1000

Candida parapsilosis ATCC 22019

-

-

-

-

0,25

>1000

>1000

Mycobacterium smegmatis ATCC 607

0,25

-

16

-

-

>1000

>1000

Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

0,25

-

16

-

-

>1000

>1000

Mycobacterium tuberculosis H37Ra

0,125

-

-

2

-

256

128

CIP—ciprofloksacyna; GEN—gentamycyna; FOX—cefoksycyna; AMP—amfoterycyna; ETB—etambutol; ND—Nigella damascena EO;
E—β-elemen.

Ciekawym przykładem substancji pochodzenia roślinnego o potencjalnym, specyficznym
działaniu przeciwprątkowym jest kwas chebulinowy (Fig.1) (praca H5) Kwas chebulinowy
jest naturalnym związkiem roślinnym otrzymywanym z Terminalia Chebula (Migdałecznik
chebułowiec). Ten składnik Triphala - znanej mieszanki ziół, używany jest od wieków w
medycynie Ajurwedyjskiej do leczenia dolegliwości sercowo-naczyniowych oraz żołądkowojelitowych. Kwas chebulinowy został wytypowany za pomocą wysokowydajnego skriningu
komputerowego oraz dokowania XP (extra precision dockig) in silico z pośród blisko 200000
związków. W badanej grupie substancji, kwas chebulinowy wykazał najwyższe
powinowactwo (14,.63 kcal/mol) do gyrazy M. tuberculosis. Enzym ten odpowiedzialny za
topologię DNA jest absolutnie niezbędny do przeżycia prątka. Ponieważ gyraza jest jedyną
topoizomerazą typu II obecną w komórkach mykobakterii, jej zablokowanie prowadzi do
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śmierci bakterii (praca H5). Teoretycznie (in silico) kwas chebulinowy jest również
inhibitorem najpowszechniejszych mutantów Mtb opornych na chinolony [3].

O HO

O

HO
O

HO

HO

O
HO

O

HO

O
HO

O

O

O

O

O

O

HO

O
O
HO

HO
HO

HO

HO

Fig. 1 Schemat kwasu chebulinowego

Teza 2: Terpenoidy i inne składniki olejków eterycznych o działaniu przeciwprątkowym
wywołują zjawisko synergii (współdziałania) z antybiotykami

Zjawisko zwiększenia wrażliwości bakterii na antybiotyki zostało zaobserwowane pod
wpływem substancji naturalnych, szczególnie olejków eterycznych. Substancje te znane są ze
swojego działania przeciwbakteryjnego. Zaproponowano wiele możliwych mechanizmów ich
działania na szerokie spektrum szczepów. Badania synergii między składnikami EO oraz
synergii między olejkami i antybiotykami przeciwko wielu gatunkom bakterii, wykazały
wpływ tych substancji na zwiększenie wrażliwości na antybiotyki szczepów opornych.
Zjawisko synergizmu zostało opisane między innymi dla ciprofloksacyny, gentamycyny i
polimyksyny

z

wielolekoopornemu

olejkiem

eterycznym

szczepowi

Acinetobacter

Eucalyptus
baumannii,

camaldulensis
dla

przeciwko

nofloksacyny z

EO

Pelargonium graveolens przeciwko Bacillus cereus i Staphylococcus aureus czy dla
gentamycyny z EO Origanum compactum przeciwko Pseudomonas putida. Niewiele jednak
wiadomo o wpływie kombinacji antybiotyków i olejów eterycznych lub ich składników na
Mycobacterium tuberculosis. Jednym z nielicznych przykładów jest synergizm kwasu trans-
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cynamonowego i cis-cynamonowego z rifampicyną przeciwko wielolekoopornym izolatom
Mtb [4,5]. Z tego powodu naturalne terpeny pochodzące z olejku eterycznego z Mutellina
purpurea

L.

(syn.

Ligusicum

mutellina),

rośliny

o

opisanych

własnościach

przeciwgruźliczych [6], zostały przetestowane w kierunku interakcji z antybiotykami
przeciwko szczepom M. tuberculosis. Do badań wybrane zostały: α-pinen, bisabolol, βelemen, (R)-limonene, (S)-limonen, myrcen i sabinen. Poprzednie badania wykazały, że αpinen, myrcen, limoneny, bisabolol oraz olejek eteryczny Mutellina purpurea, zaburzają
kształt i homogenność cytoplazmy komórek Mycobacterium obserwowanych w TEM [1].
Bazując na tych obserwacjach wpadłem na pomysł aby sprawdzić ewentualny synergizm
terpenów z antybiotykami z pierwszej linii leków przeciwgruźliczych przeciwko wzorcowym
szczepom Mtb. Do testów użyto dwóch wzorcowych M. tuberculosis H37Ra oraz M
tuberculosis H37Rv (H1). Atenuowany H37Ra oraz wirulentny H37Rv są pochodnymi
seryjnych pasaży w pożywkach mikrobiologicznych klinicznego izolatu H37. Oryginalny
szczep H37 został wyizolowany w 1905 roku od pacjenta chorego na gruźlicę. Siostrzane
szczepy H37Ra i H37Rv są szeroko wykorzystywane jako prątki referencyjne do badania
wirulencji i patogenezy Mtb od lat czterdziestych ubiegłego wieku. Obydwa szczepy są
wstanie infekować makrofagi ale tylko H37Rv jest w zdolny do wewnątrzkomórkowego
wzrostu i niszczenia mitochondriów powodując nekrozę [7]. Oba badane szczepy są
lekowrażliwe.
Testy wrażliwości dla związków badanych oddzielnie wykazały, że Mtb H37Ra hamowany
jest przez większość testowanych terpenów. Najbardziej skutecznym terpenoidem w inhibicji
badanych szczepów okazał się bisabolol (Tabela 2). Dość wyraźnie rzuca się również w oczy
różnica w reakcji siostrzanych szczepów referencyjnych na badane substancje.
Tabela 2. Najmniejsze stężenie hamujące (MIC) dla związków i szczepów badanych indywidualnie.
MIC µg/ml
H37Ra
EMB
4
RMP
1
INH
0.125
α-pinene
128
sabinene
64
bisabolol
64
β-elemene
32
myrcene
128
(S)-limonene
32
(R)-limonene
32

H37Rv
0.25
0.25
<0.125
128
128
16
256
256
256
128

EMB—etambutol; RMP—rifampicyna; INH—izoniazyd
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W celu zbadania występowania synergizmu między antybiotykami i terpenami, wyliczony
został tzw. indeks częściowego stężenia blokującego FICI (fractional inhibitory concentration
index). Synergizm jest to zjawisko określane jako wzmocnienie działania dwóch substancji w
ten sposób, że otrzymany wynik hamowania wzrostu jest wyższy niż dla substancji badanych
oddzielnie. Indeks ten oblicza się dla kombinacji dwóch badanych substancji, w tym wypadku
jednego z antybiotyków i jednego z badanych terpenów. Jego interpretacja przypisana jest do
przedziału numerycznego. Pełną synergię określa się przy wartościach indeksu FICI <0,5.
Brak synergii występuje w przedziale >0,5 FICI ≤4 a antagonizm czyli wzajemne obniżenie
aktywności dwóch substancji zakładany jest przy wartościach indeksu FICI >4. Niektórzy
autorzy wprowadzają dodatkową kategorię w analizie wartości indeksu FICI. Oprócz pełnej
synergii (FICI <0,5) wprowadzają synergię częściową ( >0,5 FICI ≤0,75). W tej kategoryzacji
obojętny wpływ badanej kombinacji substancji rozpoczyna się od wartości indeksu powyżej
0,75. Zebrane wartości indeksów FICI dla wszystkich kombinacji antybiotyków, terpenów i
szczepów, pozwalają na dokonanie porównania krzyżowych zmian aktywności (Tabela 3).

Tabela 3. Wartości indeksu FICI otrzymane dla kombinacji terpenów i antybiotyków.
Wartości indeksu FICI dla badanych szczepów
M. tuberculosis
INH/bisabolol
INH/myrcene
INH/(R)-limonene
INH/(S)-limonene
INH/sabinene
INH/α-pinene
INH/β-elemene
EMB/bisabolol
EMB/myrcene
EMB/(R)-limonene
EMB/(S)-limonene
EMB/sabinene
EMB/α-pinene
EMB/β-elemene
RMP/bisabolol
RMP/myrcene
RMP/(R)-limonene
RMP/(S)-limonene
RMP/sabinene
RMP/α-pinene
RMP/β-elemene

H37Ra
2
1
2
0.6
0.6
2
0.6
1
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

H37Rv
1.5
2
1.5
2
2
1.5
1.5
1.5
2
1
2
2
1.5
1.5
1
2
1
2
2
1.5
1.5

Synergizm: FICI ≤0.5; synergizm częściowy: >0,5 FICI ≤0,75; obojętny: >0.5 FICI ≤4; antagonizm: FICI >4; EMB—etambutol; RMP—
rifampicyna; INH—izoniazyd
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Otrzymane wyniki są zaskakujące. Dla Mtb H37Ra wzajemne wzmocnienie oddziaływania
badanych substancji nie dotyczy jedynie par: INH/bisabolol, INH/myrcene, INH/(R)limonene, INH/α-pinene oraz EMB/bisabolol, natomiast synergizm i częściowy synergizm
widoczny jest we wszystkich pozostałych kombinacjach. W przypadku H37Rv nie
zaobserwowano synergii (nawet częściowej) w żadnej z badanych kombinacji. Ta dość
zaskakująca różnica w synergii i jej braku między dwoma siostrzanymi szczepami
H37Ra i H37Rv musi wynikać z różnic genetycznych między tymi prątkami.
Genomy obu szczepów zostały porównane w 2008 roku. Na tej podstawie stworzony został
katalog różnic między obydwoma pochodnymi H37. Najważniejsze mutacje genów (zarówno
regionów

promotorowych

i

sekwencji

kodujących)

szczepu

H37Ra,

odpowiadają

prawdopodobnie za atenuację wirulencji i inne zmiany fenotypowe odróżniające ten szczep
od H37Rv. Oprócz zmian w genach pe/ppe/pe-pgrs odpowiedzialnych za takie funkcje jak
wirulencja, wiązanie fibronektyny czy zmienność antygenowa powierzchni prątka, mutacje
dotyczą genów związanych z odpowiedzią na stres (mazG), metabolizmem nukleotydów
(nrdH/nrdE/nrdF2) biosyntezą aminokwasów (ilvD) i poliketonów (pks12 i nrp) oraz
aktywatora transkrypcji biosyntezy lipidów (phoP) [7]. Z punktu widzenia uzyskanych
wyników, szczególnie interesujące wydają się być mutacje związane z genami
odpowiedzialnymi za syntezę lipidów ściany komórkowej prątka. Atenuowany H37Ra stracił
zdolność

syntezy

sulfolipidów

(SL),

poliacetylotrehalozy

(PAT)

oraz

glikolipidu

powierzchniowego PDIM (phthicerol dimycocerosates). Za syntezę tych składników ściany
komórkowej odpowiadają zmutowane w H37Ra geny: phoP, pks12 i nrp. Brak tych lipidów
w ścianie komórkowej Mtb H37Ra może być kluczem do zrozumienia aktywności
samych terpenów jak również występującej u tego szczepu synergii działania terpenów z
antybiotykami. W przypadku H37Ra, brak sulfolipidów jest prawdopodobnie jedną z
przyczyn lekowrażliwości, ponieważ obecność siarki nadaje ładunek ujemny złożonym
lipidom ściany komórkowej i zwiększa ich płynność. Przeciwprątkowe działanie terpenów
prawdopodobnie prowadzi do zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej ale jest
zależne od składu i ładunku ściany komórkowej. Stąd obserwowany brak synergii
terpenów i antybiotyków w przypadku szczepu wirulentnego, którego ściana komórkowa ma
prawidłową budowę, bogatą w SL, PAT i PDIM (praca H4).
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Teza 3. Właściwości przeciwprątkowe związane są z interakcją składników olejków eterycznych ze
ścianą i błoną komórkową prątków

Ściana komórkowa mykobakterii jest główną i jednocześnie niezwykle skuteczną barierą
przed zagrożeniami środowiskowymi. Unikalna, znacząco różniąca się od innych bakterii
gram dodatnich ściana komórkowa prątków jest gruba i niezwykle złożona. Wiele genów,
które zaangażowane są w biosyntezę ściany komórkowej jest absolutnie niezbędnych do
przetrwania prątka [8]. Wyjątkową cechą ściany komórkowej mykobakterii jest obecność
rozwidlonej, skomplikowanej struktury złożonej z kwasów mykolowych, arabinogalatanu
oraz peptydoglikanu (mAGP). Struktura ta jest niezwykle istotna dla wzrostu, wirulencji i
zdolności do przeżycia M. tuberculosis. Peptydoglikan (PG) to oligosacharyd złożony z Nacetyloglukozaminy

oraz

kwasu

N-glikolilomuraminowego

usieciowanego

krótkimi

peptydami. PG połączony jest kowalencyjnie z arabinogalaktanem (AG) złożonym
rozgałęzionym polisacharydem, który z kolei związany jest w kwasami mykolowymi. Kwasy
mykolowe są długołańcuchowymi (w przypadku Mycobacterium od 70 do 90 atomów węgla)
α-hydroksy, β-alkilo kwasami tłuszczowymi, które posiadają zarówno długie łańcuchy
meromykolowe oraz krótsze łańcuchy α-węglowodorowe. Odgrywają one główną rolę w
przepuszczalności ściany komórkowej, tworząc hydrofobową barierę nieprzepuszczalną także
dla większości leków. Z warstwą kwasów mykolowych związane są również glikolipidy
fofatydyloinozytolomannozyd (PIM), lipoarabinomannan (LAM), trehalozo-monomykolan
(TMM) i trehalozo-dimykolan (TDM). Te unikalne, charakterystyczne dla rodziny
Mycobacteriaceae

komponenty

ściany

komórkowej

posiadają

właściwości

immunomodulujące i są jednymi z czynników wirulencji prątków. Występując na
powierzchni przyczyniają się do hamowania migracji leukocytów i warunkują tworzenie
ziarniniaków. Powierzchnia prątków okryta jest polisacharydowo- białkową otoczką z
niewielką ilością lipidów (Fig. 2).
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Fig. 2 Schemat budowy ściany komórkowej Mycobacterium. lipoarabinomannan (LAM)
fosfatydyloinozytolomannozyd (PIM), (TMM) trehalozo-monomykolan (TMM), trehalozo-dimykolan (TDM).
Kolorem pomarańczowym oznaczono cząsteczki arabinozy [9].
Arabinogalaktan i lipoarabinomannan

Arabinogalaktan jest głównym lipopolisacharydem wchodzącym w skład ściany komórkowej
prątków. Zbudowany jest z rozgałęzionych łańcuchów D-arabinofuranozy (Araf). Jej
występowanie w naturze jest niezwykle rzadkie dlatego jest jednym z charakterystycznych
elementów wchodzących w skład ściany komórkowej Mycobacterium. Pojedyncza domena
arabinianu składa się z linearnego regionu o schemacie Araf(1→5)-α-Araf oraz
rozgałęzionych motywów zakończonych nieredukującą cząsteczką β-Araf1→2α-Araf
(Fig.3).

Fig. 3 Schemat budowy arabinogalakatanu M. tuberculosis [10] .
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Lipoarabinomannan (LAM) nie jest kowalencyjnie związany z żadną strukturą ściany
komórkowej Mtb. Składa się z trzech modułów – polisacharydowego szkieletu, lipidowego
łącznika

mannozylo-fosfatydylo-inozytolowego

(MPI),

oraz

tzw.

capping

motifs.

Polisacharydowy szkielet zbudowany jest z dwóch polisacharydów: D-mannozowego (około
30 cząsteczek D-mannopiranozy) oraz D-arabinozowego (około 60 cząsteczek Darabinofuranozy). Część arabinozowa jest początkowo liniowa, a następnie pojawiają się
gałęzie boczne mogące być zarówno w postaci liniowej – tetra-arabinozowej lub
rozgałęzionej –sześcio-arabinozowej . W obu przypadkach łańcuch zakończony jest resztami
mannozowymi (Manp) (Fig.4). Ilość Manp uzależniona jest od szczepu Mycobacterium nie
udowodniono jednak zależności pomiędzy ich liczebnością a wirulencją. LAM może być
odpowiedzialny za oddziaływania pomiędzy makrofagiem a prątkiem umożliwiającym
przetrwanie

drobnoustroju

wewnątrz

komórki

.

LAM

ma

również

działanie

immunomodulujące – tłumi odpowiedź układu odpornościowego gospodarza poprzez
blokowanie aktywacji limfocytów T czy hamowanie indukowanego przez IFN-γ
bakteriobójczego działania makrofagów. Pobudza natomiast wydzielanie cytokin IL-1a, IL1b, IL-6, IL10, TNF-α czy CSF (czynnik pobudzający wzrost granulocytów i makrofagów).
Występujące w ścianie komórkowej M. tuberculosis unikalne struktury jak LAM czy AG
zapewniają

skuteczne

przetrwanie

bakterii

w

makrofagach.

Jednocześnie

szlaki

biochemiczne warunkujące syntezę tych struktur są bogatym źródłem potencjalnych
celów poszukiwania nowych leków. Rekomendowane przez WHO w leczeniu gruźlicy jako
leki pierwszego rzutu izoniazyd i etambutol blokują właśnie różne etapy syntezy ściany
komórkowej prątków.

Fig.4 Schemat budowy lipoarabinomannanu LAM M. tuberculosis. MPI - łącznik mannozylo-fosfatydyloinozytolowy [10].
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W syntezie AG i LAM reszty arabinofuranozowe dostarczane są w formie
dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy (DPA), który jest jedynym znanym prekursorem
(Fig.5). DPA jest syntetyzowany z glukozo-6-fosforanu w szlaku biochemicznym tworzonym
przez pięć enzymów [9,10]. Biosynteza DPA zaczyna się od syntezy D-5-fosforanu rybozy,
która następnie jest aktywowana przez syntetazę fosforybozylo-1-pirofosforanu (prsA) do 5fosforybozylo-pirofosforanu (pRpp). Kolejnym etapem jest przeniesienie 5-fosforybozylopirofosforanu na dekaprenylomonofosforan poprzez ubiA (Rv3806c). Powstały 5-rybozylodekaprenylomonofosforan (DPPR), ulega defosforylacji do dekaprenylo-5-fosforybozy (DPR)
przez fosfolipidową fosfatazę (Rv3807). Ostatnim etapem jest emiperyzacja DPR do
dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy (DPA) przy udziale dwóch enzymów: DprE1 (Rv3790)
oraz DprE2 (Rv3791).
Oksydaza dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy DprE1 zlokalizowana jest przestrzeni
peryplazmatycznej, co czyni ją dostępną dla potencjalnych leków. Ponieważ Mycobacterium
nie wykorzystuje egzogennej arabinofuranozy a inhibicja jedynego szlaku syntezy DPA
prowadzi do zaburzenia syntezy ściany komórkowej prowadzącym do śmierci bakterii,
DprE1

stał

się

przeciwgruźliczych.

jednym

z

DprE1

najatrakcyjniejszych
jest

flawoproteiną,

celów
która

dla

nowych

wspólnie

z

terapii
reduktazą

dakaprenylofosforylo-2-ketorybozy (DprE2) katalizują epimeryzację dekaprenylofosforyloD-rybozy (DPR) do DPA poprzez pośredni dakaprenylofosforylo-2-ketorybozę (DPX)
(Fig.5).
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Fig. 5 Schemat syntezy dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy (DPA) przez system enzymatyczny DprE1/DprE2.
DPX- dakaprenylofosforylo-2-ketoryboza, DPR- dekaprenylofosforylo-D-ryboza [11].
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Pod ścianą komórkową znajduje sie kolejna warstwa odpowiedzialna za możliwości
adaptacyjne czy wykrywanie stresu - błona komórkowa. Razem ze ścianą komórkową
stanowi ochronę, barierę, granicę potencjałów. Jest półpłynna, półprzepuszczalna, oddziela
wnętrz komórki od świata zewnętrznego i odpowiada za wymianę sygnałów. U M.
tuberculosis główny system wykrywania stresu jest oparty o zestaw białek MprAB-σE.
System ten złożony jest z transbłonowego kompleksu MprAB i pomocniczego czynnika
sigma E (σE). MprAB jest aktywowany przez zmianę kształtu kompleksu po zewnętrznej
stronie błony komórkowej na skutek działania czynnika stresu. Następnie sygnał stresu
przenoszony jest za pośrednictwem czynnika σE do systemu ochrony błony komórkowej
ClgR-PspA-Rv2743c-Rv2742c. Gen clgR koduje czynnik transkrypcyjny regulujący
znajdujące się za nim geny odpowiedzialne za ochronę integralności błony komórkowej oraz
produkcję energii w warunkach stresowych. System ten naprawia uszkodzenia błony
komórkowej zapobiegając wyciekowi protonów i utrzymując ich gradient przez błonę.
Znajdujące się pod kontrolą ClgR geny wymagają aktywacji ze strony systemu MprAB-σE.
Pozytywne sprzężenie zwrotne między systemami wykrywania stresu i ochrony błony
komórkowej pozwalają komórce prątka reagować na liczne sygnały zagrażające integralności
błony komórkowej w trakcie patogenezy gruźlicy (Fig.6).

E

Fig.6 Schemat połączenia systemu wykrywania stresu MprAB-σ w odpowiedzi na stres powierzchniowy z
system ochrony integralności błony komórkowej M. tuberculosis ClgR-PspA-Rv2743c-Rv2742c. Przedstawione
interakcje i regulatorowe sprzężenia zwrotne decydują o skutecznej reakcji prątka na warunki stresowe [12].
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Odpowiedź ta polega na rozległym przemodelowaniu metabolizmu prątka prowadzącym do
zahamowania wzrostu i przejście w stan uśpienia co redukuje wrażliwość na odpowiedź
immunologiczną gospodarza i większość

antybiotyków. Ta ewolucyjna adaptacja

Mycobacterim jest odpowiedzialna za liczone w miliardach nosicielstwo prątka w populacji
Zestaw

ludzkiej.

genów

clgR-pspA-rv2743c-rv2742c

występuje

wyłącznie

w

Mycobacterium tuberculosis kompleks czyli grupie prątków z rodziny Mycobacteriaceae
chorobotwórczych dla człowieka i odpowiedzialnych za klasyczną postać gruźlicy. Do grupy
tej zaliczane są: M. tuberculosis, M. bovis, M. orygis, M. africanum oraz M. canettii [12-14].
Opisane

przeze

mnie

geny:

dprE1

kodujący

oksydazę

dekaprenylofosfo-D-

arabinofuranozy i clgR odpowiedzialny za transkrypcję systemu pspA-rv2743c-rv2742c
zostały wykorzystane przez mnie jako markery stanu ściany i błony komórkowej pod
wpływem badanych substancji. Wartości MIC dla bisabololu, β-elemenu, limonenów i
sabinenu wykazały umiarkowane własności bakteriostatyczne w stosunku do M. tuberculosis
H37Ra (Tabela 2). Były one jednak na tyle wysokie aby posłużyć za substancje modelowe do
zbadania wpływu terpenoidów na poziomy ekspresji dprE1 i clgR. Zadałem więc pytanie czy
będzie można zaobserwować reakcję ze strony procesu syntezy ściany komórkowej czy
systemu wykrywania stresu zlokalizowanego w błonie komórkowej pod wpływem badanych
związków?
W poszukiwaniu nowych, potencjalnych substancji przeciwprątkowych zawsze będzie rodzić
się pytanie jak wyjaśnić ich mechanizm interakcji z komórką bakterii. Ponieważ ściana
komórkowa jest absolutnie niezbędna do przetrwania Mtb, postanowiłem sprawdzić czy gen
dprE1, absolutnie niezastąpiony w syntezie DPA, może być markerem zmian w
zapotrzebowaniu

na

arabinofuranozowe

"cegiełki"

do

syntezy arabinogalaktanu

i

lipoarabinomannau. Założyłem, że obserwacja ekspresji dprE1 po ekspozycji prątków na
terpenoidy może pokazać ich wpływ na biosyntezę AG, LAM lub szerzej - syntezę ścinany
komórkowej. Rzeczywiście udało się zaobserwować zmianę poziomu ekspresji dprE1. Rlimonen i bisabolol obniżał relatywną ilość tanskryptów dprE1, β- elemen podnosił a Slimonen jej nie zmieniał (Fig, 7). Obserwacje wskazują na selektywny wpływ terpenów na
ekspresję dprE1, chociaż zmiany okazały się nieco mniejsze od oczekiwanych (praca H1).
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Fig 7. Relatywna zmiana ekspresji genu dprE1 po 24 h ekspozycji na wartości MIC testowanych związków.

Prawdopodobnie poziom ekspresji oksydazy dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy nie
zmienia się w szerokich granicach. Dynamika syntezy mRNA dla dprE1 nie została do tej
pory scharakteryzowana dlatego trudno stwierdzić jak znaczące są obserwowane wahania
poziomu transkrypcji. Z drugiej strony obserwacje obrazów z transmisyjnego mikroskopu
elektronowego (TEM) pokazały znaczące zmiany w kształcie komórek prątków pod
wpływem ekspozycji na ten sam zestaw terpenów [1]. Mykobakterie poddane działaniu
badanych związków stawały sie nitkowate co zwykle jest wynikiem stresu, braku substancji
odżywczych czy zaburzeń w replikacji DNA i podziału komórkowego. Ponieważ ściana
komórkowa jako sztywna struktura odpowiada za kształt prątka, obserwowane zmiany mogą
prowadzić do wniosku, że aberracje kształtu komórki powodowane są zaburzeniami
systemów syntezy lub utrzymania ściany komórkowej pod wpływem badanych substancji
(praca H1).
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Fig. 8 Relatywna zmiana ekspresji genu clgR po 1h ekspozycji na wartości MIC testowanych związków.

System wykrywania stresu MprAB-σE jest jednym z kilku sparowanych dwu elementowych
systemów przewodzenia sygnałów (two-component signal transduction system -TCSS)
wykrytych u M. tuberculosis. MprA jest zlokalizowanym po stronie cytoplazmatycznej
regulatorem odpowiedzi na wykryty stres natomiast MprB jest zintegrowaną z błoną kinazą
sensoryczną z domeną wystającą po zewnętrznej stronie błony komórkowej. Według Datta at
al. ClgR jako czynnik transkrypcyjny, integruje system wykrywania stresu MprAB z system
ochrony ClgR-PspA-Rv2743c-Rv2742c za pośrednictwem czynnika σE (Fig. 8) [12]. Wybór
genu clgR jako markera wykrywania stresu oraz statusu systemu ochrony osłon komórkowych
wydał mi się logiczny. Zmiany ekspresji tego typu genów są zwykle dynamiczne i wysokie.
Wykrycie zagrożenia integralności błony komórkowej pokazuje drugie, mniej oczywiste
oblicze M. tuberculosis. Pracując z tym mikroorganizmem trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Wzrost bakterii jest skrajnie powolny. Na wyniki niektórych doświadczeń czekać trzeba
tygodniami a nawet miesiącami. Użycie np. resazuryny jako wskaźnika poziomu
metabolizmu prątków wymaga 48 h inkubacji, podczas gdy czas reakcji E. coli to kilkakilkanaście minut. Mycobacterium zmienia swoje „powolne” oblicze w momencie realnego
zagrożenia integralności czy przepuszczalności błony komórkowej. W takim przypadku
reakcję prątka zaobserwować można w niezwykłym dla tych mikroorganizmów czasie
kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Ta szybkość reakcji potwierdza jak ważna jest dla
przetrwania Mtb błyskawiczna odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne. Moje obserwacje
potwierdzają, że godzinna ekspozycja na niektóre terpeny jest w stanie wywołać szybką i
gwałtowną reakcję ze strony systemów wykrywania i reakcji na stres. Przykładem takiej
reakcji jest obserwowana zmiana ekspresji clgR pod wpływem β-elemenu, która była ponad
dwukrotnie większa niż ta powodowana przez SDS wykorzystany jako kontrola pozytywna
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doświadczenia (Fig. 8). Należy również zauważyć, że zmiana poziomu ekspresji jest inna dla
każdego z testowanych terpenoidów. Na przykład ekspozycja na bisabolol nie wywołuje
reakcji ze strony systemu wykrywania stresu chociaż ten sam związek wyraźnie obniża
ekspresję dprE1 co w konsekwencji musi spowalniać syntezę DPA. β- elemen z kolei podnosi
poziom ekspresji obu badanych genów. Ciekawa jest również zupełnie różna ekspresja
badanych genów dla obu stereoizomerów limonenu (Fig. 7, 8).
Obserwowane zmiany ilości transkryptu dla clgR wskazują na selektywną zdolność penetracji
grubej ściany komórkowej Mtb H37Ra oraz interakcję z błoną komórkową i białkami
błonowymi przynajmniej przez niektóre składniki olejków eterycznych. Przeciwbakteryjna
aktywność terpenów często tłumaczona jest ich właściwościami lipofilnymi, które
destabilizując oraz modulując płynność błony komórkowej, zmieniają jej przepuszczalność
dla protonów [15]. Na przykład aldehyd cynamonowy, karwakrol i eugenol powodują
znaczące zmiany w składzie nienasyconych kwasów tłuszczowych u Escherichia

coli i

Salmonella enterica. Badania oparte na wycieku karbosyfluoresceiny z liposomów wykazały
że penetracja błon lipidowych przez terpeny zależy głównie od ich charakterystyki
fizykochemicznej oraz składu błony [16]. Mimo tych obserwacji dokładny mechanizm
związany z przeciw mikrobiologicznym działaniem terpenów pozostaje słabo poznany. Moje
obserwacje pokazują, że niektóre terpeny jak β-elemen czy R-limonen mogą zagrażać
integralności błony komórkowej i aktywować system reagowania na stres. Inne
natomiast, jak S-limonen czy sabinen, działają przeciwnie obniżając ekspresję clgR i
wyciszając system MprAB.

Teza 4. Wpływ badanych substancji na stan osłon komórkowych Mycobacterium można udowodnić
przez pomiar ekspresji genów związanych z syntezą ściany i ochroną błony komórkowej

Jedną z badanych substancji, która wzbudziła moje głębsze zainteresowanie był olejek
eteryczny wyizolowany z kory cynamonowca oraz jego główny składnik aldehyd
cynamonowy (Fig, 9). Analiza bibliograficzna pokazała niezwykle skromną ilość danych na
temat ich działania na M. tuberculosis. Było to o tyle zaskakujące, że olejek cynamonowy jest
substancją

o

wielokrotnie

potwierdzonych

własnościach

przeciwbakteryjnych,

przeciwgrzybowych, przeciwwirusowych, przeciwpasożytniczych i larwobójczych [17,18].
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O
H

Fig. 9 Aldehyd cynamonowy

Skład olejku eterycznego z kory Cinnamomum verum został potwierdzony analizą GC/MS i
okazał się typowy dla tej grupy drzew. Głównymi składnikami były aldehyd cynamonowy
(75%), eugenol (7,5%), linalol (6,0%), 1,8-cyneol (6,0%) oraz kariofilen (4,0%). Aby zbadać
antymykobakteryjne właściwości olejku cynamonowego i jego głównych składników,
określono wartości MIC dla EO, aldehydu cynamonowego, eugenolu oraz linalolu.
Antybiotyki pierwszego rzutu w leczeniu gruźlicy zostały wykorzystane jako kontrola
pozytywna (Tabela 4). Otrzymane wartości MIC dla antybiotyków były zgodne z danymi
literaturowymi dla szczepu M. tuberculosis H37Ra [19].

Tabela 4. Wartości MIC dla badanych związków dla M. tuberculosis H37Ra
Badany związek
Rifampicin
Ciprofloxacin
Isoniazid
Streptomycin
Ethambutol
Cinnamomum verum EO
Cinnamaldehyde
Eugenol
Linalool

MIC (µg/mL)
0.002
0.125
0.25
0.5
4
8
8
256
>256

Ponieważ badane antybiotyki należą do najważniejszych i najbardziej efektywnych leków do
walki z gruźlicą, otrzymane wartości MIC są niskie lub bardzo niskie. Należy jednak
pamiętać, że użyty jako model do badań szczep H37Ra jest lekowrażliwy. Minimalne stężenie
hamujące dla olejku i aldehydy cynamonowego okazało się być tyko o jedno seryjne
rozcieńczenie wyższe niż MIC wyznaczone dla etambutolu. Ta sama wartość MIC dla olejku
i aldehydu oraz wysokie wartości MIC dla dwóch kolejnych, najliczniejszych składników
olejku- eugenolu i linalolu wskazują, że to aldehyd cynamonowy jest odpowiedzialny za
właściwości przeciwprątkowe (Tabela 4). Co ciekawe, inni autorzy otrzymali zbliżone
wyniki MIC aldehydu cynamonowego dla innych szczepów i gatunków Mycobacterium: 3,12
µl/ml (M. tuberculosis H37Rv), 12,5 µl/ml (M. bovis AN5) i 24 µl/ml (M. avium subsp.
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paratuberculosis) [20,21]. Podobne minimalne stężenie hamujące dla różnych gatunków
Mycobacterium świadczy o uniwersalnych właściwościach przeciwprątkowych aldehydu
cynamonowego w rodzinie Mycobacteriaceae. Zaskakująco niska wartość MIC aldehydu
cynamonowego skłoniła mnie do głębszej analizy wpływu tej substancji na wzrost prątka.
Aby rozróżnić właściwości hamujące od bójczych postanowiłem wyznaczyć wartość
minimalnego stężenia bakteriobójczego MBC (minimal bacteriocydal concentration),
zarówno dla olejku oraz aldehydu. Wartość MBC dla obu substancji wyniosła 32 µl/ml. Aby
uznać, że badany związek posiada właściwości bakteriobójcze, stosunek wartości MBC/MIC
powinien wynosić ≤ 4. Tak właśnie jest w przypadku obu substancji (MBC/MIC=4).
Obserwacja ta rodzi kolejne pytanie: czy bakteriobójczy dla M. tuberculosis H37Ra olejek
cynamonowy i jego główny składnik są toksyczne w stosunku do komórek eukariotycznych?
Aby określić ewentualną cytotoksyczność dla aldehydu i olejku cynamonowego wyznaczony
został współczynnik bezpieczeństwa SI (safety index). Przeprowadzane badania dowiodły, że
olejek cynamonowy wykazuje lekki efekt cytotoksyczny, nieznacznie redukując żywotność
eukariotycznych komórek nabłonkowych nerki koczkodana zielonego (tzw. linia GMK znana
również pod nazwą Vero) po dobowej ekspozycji. Natomiast aldehyd cynamonowy okazał się
znacząco mniej cytotoksyczny niż olejek eteryczny. Obliczona wartość SI przekroczyła
wartość graniczną SI >10 uznawaną za granicę bezpieczeństwa i wyniosła 14,08 (Tabela 5).
Zbliżone wartości IC50 dla aldehydu cynamonowego otrzymane zostały również przez innych
autorów

[18,22].

Dobre

właściwości

przeciw

prątkowe

i

wysoki

współczynnik

bezpieczeństwa SI powalają więc sklasyfikować aldehyd cynamonowy jako związek o
potencjale biomedycznym [H2].

Tabela 5. Wartości IC50 oraz SI wyznaczone dla olejku eterycznego Cinnamomum verum, aldehydu
cynamonowego i rifampicynay jak antybiotku referencyjnego .

Substancja badana
Cinnamomum verum EO
cinnamaldehyde
rifampicin

MIC (µg/mL)
8
8
0.002

IC50 (µg/mL)
69.35 ± 1.05
112.6 ± 1.04
170.2 ± 2.5

SI
8.67
14.08
85.10

W przypadku głównego składnika olejku cynamonowego nie udało się potwierdzić tezy
drugiej, że olejki i ich składniki o działaniu przeciw prątkowym wywołują zjawisko synergii
z antybiotykami. Obliczony po wykonaniu badań indeks częściowego stężenia blokującego
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FICI wyniósł 2 dla kombinacji olejku eterycznego/aldehydu cynamonowego z etambutolem,
izoniazydem, rifampicyną i ciprofloksacyną oraz FICI=1 dla kombinacji ze streptomycyną.
Wyniki jednoznacznie wskazują na brak efektu synergii, który był obserwowany w przypadku
modelowego szczepu H37Ra w publikacji H4 (Tabela 3).
Jako dowód i potwierdzenie tezy 4, że wpływ badanych substancji na stan osłon
komórkowych Mycobacterium można udowodnić przez pomiar ekspresji genów związanych z
syntezą i ochroną osłon komórkowych ponownie posłużyło badanie poziomu ekspresji
genu clgR, będącego transkrypcyjnym regulatorem systemu utrzymania integralności błony
komórkowej PspA-Rv2743c-Rv2742c. M. tuberculosis H37Ra poddane ekspozycji na
aldehyd cynamonowy, gwałtownie zwiększa transkrypcję clgR co udowadnia, że aldehyd
penetruje ścianę komórkową prątka i aktywuje system wykrywania stresu związanego z
destabilizacją błony komórkowej (Fig. 10). Wniosek ten może również zostać poparty
obserwacją Nowotarskiej at. al, że wystawienie M. avium subsp. paratuberculosis na
działanie aldehydu cynamonowego powoduje modyfikację błony komórkowej i wyciek
fosforanów powodując w rezultacie śmierć komórki [20].

3

krotność zmiany ekspresji genu clgR

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Fig. 10 Relatywna zmiana ekspresji genu clgR po 1h ekspozycji na wartości MIC badanych związków
normalizowana do poziomu transkryptu sigA (faktor sigma polimerazy RNA M. tuberculosis).

Podsumowując, aldehyd cynamonowy główny, aktywny związek z olejku kory Cinnamomum
verum ma silne właściwości hamujące i bójcze dla Mycobacterium tuberculosis H37Ra.
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Wysoki indeks SI potwierdza jego potencjał biomedyczny jako związku przeciwprątkowego.
Profil ekspresji genu clgR świadczy o tym, że aldehyd cynamonowy zagraża integralności
błony komórkowej i aktywuje system odpowiedzi na stres. Antybiotyki użyte w
eksperymencie były skrajnie różniły się mechanizmem działania, ale nie wykryto ani
synergizmu ani antagonizmu między testowanymi substancjami i lekami przeciw TB. Chociaż
aldehyd cynamonowy prawdopodobnie zmienia stabilność / przepuszczalność błony
komórkowej, nie ułatwiał działania nawet wewnątrzkomórkowych antybiotyków, takich jak
streptomycyna czy rifampicyna. Ze względu na jego właściwości antybakteryjne aldehyd
cynamonowy można wykorzystać jako punkt wyjścia do projektowania nowych leków (praca
H5).
Tezę 4 w dużej mierze potwierdziłem również w publikacji H1 gdzie wykazałem, że βelemen and R- limonen wpływają na ekspresję genów dprE1 i clgR. Obserwując poziom
ekspresji genu clgR można zaobserwować "stan alarmowy" wywołany przez badane związki
związany z destabilizacją błony komórkowej prątka. Natomiast badając poziom transkryptów
genu dprE1, pośrednio oszacować można zmiany dynamiki syntezy arabinozy będącej
podstawowym składnikiem kluczowych elementów ściany komórkowej Mtb.

Podsumowanie wyników badań
ewentualnego wykorzystania

wraz

z

omówieniem

możliwości

ich

Monotematyczny cykl publikacji przedstawiony jako osiągnięcie naukowe do postępowania
habilitacyjnego dotyczy poszukiwania związków pochodzenia roślinnego o właściwościach
przeciwprątkowych oraz kompleksowa ocena sposobu i mechanizmu ich działania. W ramach
prowadzonych badań udało mi się pozytywnie zweryfikować postawione tezy.
Podsumowując, badaniami, których wyniki zostały opublikowane w pracach przedstawionych
do oceny w postępowaniu habilitacyjnym, udowodniłem że:
1. Olejki eteryczne i związki wchodzące w ich skład mogą specyficznie blokować
wzrost Mycobacterium tuberculosis.
Tezę tę udało się potwierdzić pracami H3, H4, H1, H2 oraz pracą przeglądową H5. W
pracy H3 olejek eteryczny otrzymany z Nigella damascena i β-elemen, będący
głównym

składnikiem

olejku

przetestowano

na

standardowym

panelu

mikroorganizmów: bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, grzybów, 2 szczepów
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Mycobacterium smegmatis oraz M. tuberculosis H37Ra. Obie substancje nie wykazały
aktywności w stosunku do większości mikroorganizmów (MIC >1000µg/ml).
Aktywność zaobserwowano jedynie dla M. tuberculosis H37Ra. Otrzymane wartości
MIC wskazują na specyficzność N. damascena EO (MIC =256µg/ml) i β-elemenu
(MIC =128µg/ml) w stosunku do Mtb. Ponieważ testowany olejek zawierał blisko
50% β-elemenu, a MIC dla tego związku jest dwukrotnie niższy niż dla EO wskazuje
to na β-elemen jako główną substancję czynną specyficznie hamującą wzrost M.
tuberculosis.

Wartości

MIC

wskazujące

na

aktywność

przeciwprątkową

udokumentowano również dla innych substancji pochodzenia roślinnego α-pinenu,
sabinenu, bisabololu, myrcenu, (S)- limonenu, (R)- limonenu (prace H1 i H4) oraz
olejku cynamonowego i jego głównego składnika- aldehydu cynamonowego
(MIC=8µg/ml!) (praca H2).
2. Terpenoidy i inne składniki olejków eterycznych o działaniu przeciwprątkowym
mogą wywołać zjawisko synergii (współdziałania) z antybiotykami.
Tezę tę udało się częściowo potwierdzić pracą H4 i nie udało potwierdzić w pracy H2.
Synergia jest zjawiskiem rzadkim, a szczególnie niewiele wiadomo o wpływie
kombinacji antybiotyków i olejów eterycznych lub ich składników na Mycobacterium
tuberculosis. Jednym z nielicznych przykładów jest synergizm kwasu cynamonowego
z rifampicyną przeciwko wielolekoopornym izolatom Mtb. W pracy H4 naturalne
terpeny pochodzące z olejku eterycznego z Mutellina purpurea, rośliny o opisanych
własnościach przeciwgruźliczych, zostały przetestowane w kierunku interakcji z
antybiotykami przeciwko szczepom M. tuberculosis. Do badań wybrane zostały: αpinen, bisabolol, β-elemen, (R)-limonen, (S)-limonen, myrcen i sabinen. Do testów
użyto dwóch szczepów wzorcowych Mtb. Indeks częściowego stężenia blokującego
FICI (fractional inhibitory concentration index) obliczony dla wszystkich kombinacji
terpenoidów i trzech głównych antybiotyków pierwszej lini w leczeniu gruźlicy, w
przypadku H37Rv wskazuje na brak synergii. Dla Mtb H37Ra wzajemne
wzmocnienie oddziaływania badanych substancji nie dotyczy jedynie par:
INH/bisabolol, INH/myrcen, INH/(R)-limonen, INH/α-pinen oraz EMB/bisabolol,
natomiast synergizm i częściowy synergizm widoczny jest we wszystkich pozostałych
kombinacjach. W pracy H2 obliczony FICI wykluczył synergię dla wszystkich
kombinacji

olejku

eterycznego/aldehydu

cynamonowego

z

etambutolem,

izoniazydem, rifampicyną i ciprofloksacyną oraz streptomycyną.
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przeciwmykobakteryjne

związane

są

z

interakcją

olejków

eterycznych i ich składników ze ścianą i błoną komórkową prątków.
Tezę tę udało się potwierdzić pracami H3, H1 i H2. Wyniki obserwacji synergii w
pracy 3 wykazały zaskakującą różnicę między dwoma siostrzanymi szczepami H37Ra
i H37Rv. W przypadku H37Rv nie zaobserwowano synergii (nawet częściowej) w
żadnej z badanych kombinacji. Na podstawie porównania sekwencji genomowych
powstał katalog różnic genetycznych między obydwoma pochodnymi szczepu H37. Z
punktu widzenia uzyskanych wyników synergii, szczególnie interesujące wydają się
być mutacje związane z genami odpowiedzialnymi za syntezę lipidów ściany
komórkowej prątka. Atenuowany H37Ra stracił zdolność syntezy sulfolipidów (SL),
poliacetylotrehalozy

(PAT)

oraz

glikolipidu

powierzchniowego

PDIM.

Antymykobakteryjne działanie terpenów prawdopodobnie prowadzi do zwiększenia
przepuszczalności błony komórkowej, ale jest zależne od składu i ładunku ściany
komórkowej. Stąd prawdopodobnie obserwowany (praca H3) brak synergii terpenów i
antybiotyków w przypadku szczepów wirulentnych, których ściana komórkowa ma
prawidłową budowę. Dodatkowo tę obserwację potwierdza praca H1, w której
udowodniłem, że niektóre terpeny oraz aldehyd cynamonowy (praca H2) są w stanie
pokonać barierę ściany komórkowej prątków i uruchomić system wykrywania stresu,
związanego z destabilizacją błony komórkowej. Poza tym wykazałem, że β-elemen
oraz R-limonen modulują ekspresję jednego z najważniejszych genów (dprE1)
odpowiedzialnych za syntezę głównych lipopolisacharydów wchodzących w skład
ściany komórkowej Mtb –arabinogalaktanu oraz lipoarabinomannau (praca H1).
4. Wpływ badanych substancji na stan osłon komórkowych Mycobacterium można
udowodnić przez pomiar ekspresji genów związanych z syntezą ściany i ochroną
błony komórkowej.
Tezę tę potwierdziłem w pracach H1 i H2. Gen dprE1 koduje oksydazę
dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy

DprE1.

Arabinogalaktan

AG

i

lipoarabinomannan LAM, unikalne i niezbędne do przetrwania prątka elementy ściany
komórkowej, zbudowane są z reszt arabinofuranozowych dostarczanych w formie
dekaprenylofosfo-D-arabinofuranozy (DPA), która jest jedynym znanym prekursorem
arabinofuranozy w syntezie fosfoliposacharydów. DPA jest syntetyzowany z glukozo6-fosforanu w szlaku biochemicznym tworzonym przez pięć enzymów, w którym
ostatni jest DprE1. Ponieważ Mycobacterium nie wykorzystuje egzogennej
arabinofuranozy, a inhibicja jedynego szlaku syntezy DPA prowadzi do zaburzenia
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syntezy ściany komórkowej i śmierci bakterii. W pracy H1 wykorzystałem dprE1 jako
marker stanu ściany komórkowej. Udowodniłem, że niektóre terpenoidy selektywnie
modulują ekspresję dprE1 (R- limonen i bisabolol obniżał relatywną ilość
transkryptów dprE1, β-elemen podnosił a S-limonen jej nie zmieniał) tym samym
zmieniając ilość zlokalizowanej w błonie komórkowej oksydazy DprE1 i zdolność
syntezy niezbędnych struktur ściany komórkowej. Kolejnych dowodów na
potwierdzenie tezy 4 dostarczyły wyniki badań nad ekspresją genu clgR będącego
transkrypcyjnym regulatorem systemu utrzymania integralności błony komórkowej
PspA-Rv2743c-Rv2742c. U M. tuberculosis główny system wykrywania stresu
złożony jest z transbłonowego kompleksu MprAB i pomocniczego czynnika sigma E
(σE). MprAB jest aktywowany przez zmianę kształtu kompleksu po zewnętrznej
stronie błony komórkowej na skutek działania czynnika stresu, a sygnał przenoszony
jest za pośrednictwem czynnika σE na ClgR, który reguluje ekspresję grupy genów
PspA-Rv2743c-Rv2742c. Geny te kodują białka odpowiedzialne za ochronę
integralności błony komórkowej, produkcję energii w trakcie stresu oraz naprawę
uszkodzeń błony komórkowej, zapobiegając wyciekowi protonów i utrzymując ich
gradient przez błonę. β-elemen, R-limonen (praca H1) oraz aldehyd cynamonowy
(praca H2) gwałtownie zwiększają ilość transkryptu clgR u M. tuberculosis H37Ra już
po godzinnej ekspozycji udowadniając, że penetrują ścianę komórkową prątka i
aktywują system wykrywania stresu związanego z destabilizacją błony komórkowej.
Moje obserwacje pokazują, że niektóre terpeny jak β-elemen czy R-limonen mogą
zagrażać integralności błony komórkowej i aktywować system reagowania na stres.
Inne natomiast, takie jak S-limonen czy sabinen, działają przeciwnie tj. obniżają
ekspresję clgR i wyciszają system MprAB (praca H1). Pokazuje to, że niektóre
substancje pochodzenia roślinnego są w stanie penetrować osłony komórkowe
zmuszając komórkę prątka do gwałtownych reakcji obronnych związanych z
modulacją syntezy składników ściany komórkowej (dprE1) i ochroną integralności
błony komórkowej (clgR).

Najważniejsze osiągnięcia badawcze uzyskane w ramach cyklu habilitacyjnego pozwoliły
ustalić, że:
 substancje pochodzenia roślinnego stanowią rezerwuar związków o specyficznym
działaniu przeciwprątkowych
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 wyznaczanie wartości MIC za pomocą metody płytkowej z resazuryną pozwola na
wydajne

testowanie

olejków

eterycznych,

pojedynczych

związków

z

nich

izolowanych czy ekstraktów pochodzenia roślinnego pod kątem ich własności
przeciwmykobakteryjnych
 właściwości przeciwmykobakteryjne składników olejków i same olejki eteryczne
związane są z ich interakcją ze ścianą i błoną komórkową prątków
 interakcje te można obserwować przez pomiary aktywności genów bezpośrednio
związanych z syntezą składników ściany komórkowej czy wykrywaniem zagrożenia
integralności błony komórkowej prątka
 niektóre z substancji pochodzenia roślinnego wywołują zjawisko synergii z
antybiotykami, które zależy od składu ściany komórkowej danego szczepu
Mycobacterium
W skład cyklu stanowiącego podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego, wchodzą cztery prace oryginalne i jedna praca przeglądowa,
opublikowane w latach 2018-2019 o sumarycznym IF według listy Journal Citation
Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania, równym 17,258 co odpowiada 170
punktom MNiSW.
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IV. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH

Z wykształcenia jestem biotechnologiem i od ukończenia studiów zajmuję się pracą naukowobadawczą. Pracę z wykorzystaniem technik biologii molekularnej rozpocząłem w 1996 roku
jako student IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, kiedy to
prowadziłem badania naukowe związane z realizacją pracy magisterskiej w Zakładzie
Mikrobiologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematem mojej pracy
dyplomowej, realizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Skorupskiej, była
funkcjonalna

komplementacja

między systemami

transportu

substratów

Rhizobium

leguminosarum biovar trifolii Ta1 i sekrecji alkalicznej proteazy Pseudomonas aeruginosa.
Podczas dwuletniej praktyki w laboratorium biologii molekularnej UMCS, nauczyłem się
pracy w sterylnych warunkach, poznałem zasady prawidłowego obchodzenia się z bakteriami
oraz podstawowe techniki biologii molekularnej (restrykcja, rearanżacja DNA, transformacja
bakterii, PCR, hybrydyzacja itp.)
Po zakończeniu studiów w 1997 roku, swoje zainteresowania związane z biologią
molekularną, rozwijałem jako asystent, w Zakładzie Chorób Zwierząt Mięsożernych i
Futerkowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie zajmowałem się
projektem dotyczącym konstrukcji szczepionki genetycznej przeciwko wirusowi CPV-2,
wywołującemu parwowirozę u psów. Pracę nad szczepionką przerwało mi powołanie na
długotrwałe przeszkolenie wojskowe w Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej w
Koszalinie. Do pracy badawczej powróciłem w1999 roku jako asystent naukowodydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biochemii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Analityki Medycznej, Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie,
skąd po 6 miesiącach wyjechałem do USA. Objąłem tam stanowisko research associate na
Uniwersytecie Medycznym Stanu Arkansas (Medical Univerisity of Arcansas) na Oddziale
Gastroenerologii (Gastroenterology Division) gdzie ponad dwa lata zajmowałem sie
transferazami glutationu. W 2002 roku powróciłem do kraju i jako asystent naukowodydaktyczny ponownie podjąłem pracę w Katedrze i Zakładzie Biochemii na Wydziale
Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. prof. Feliksa
Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W 2004
obroniłem pracę doktorską pt "Klonowanie, ekspresja, charakterystyka biochemiczna oraz
lokalizacja tkankowa S-transferaz glutationu u Drosophila melanogaster". W 2008 zostałem
awansowany na stanowisko adiunkta. Rok później, z moją pomocą w Katedrze i Zakładzie
Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie, od podstaw została utworzona pracownia biologii
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molekularnej. W swojej pracy naukowej brałem udział w wielu różnych projektach
badawczych ale moją pasją pozostaje biologia molekularna.
Za sprawą współpracy dr Elwirą Sieniawską z Katedry i Zakładu Farmakognozji z
Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz wspólnej realizacji
grantu (Załącznik 7, pkt II-I), obecnie wiodącą dziedziną mojej pracy badawczej stało się
poszukiwanie związków o działaniu przeciwprątkowych i genetycznych markerów stresu u
Mycobacterium tuberculosis.
A) Osiągnięcia naukowo-badawcze
farmaceutycznych

przed

uzyskaniem

stopnia

doktora

nauk

Z osiągnięć naukowo-badawczych przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych
podkreślić chciałbym szczególnie moją pracę nad transferazami glutationu, którą
prowadziłem w University of Arkansas for Medical Sciences. W ramach tego projektu udało
mi się odkryć za pomocą narzędzi bioinformatycznych, dziesięć nieznanych do tej pory
genów S transferaz glutationu u muchy owocowej Drosophila melanogaster. Moje odkrycie
zbiegło się w czasie z publikacją pełnej sekwencji genomu owada. W swojej pracy
udowodniłem, że mechanizmy ochrony przed częściowo zredukowanymi formami tlenu tzw.
wolnymi rodnikami lub ROS (reactive oxygene species) powstającymi w procesie
generowania energii na łańcuchu oddechowym czy szlakach metabolicznych są dużo bardziej
skomplikowane niż dotychczas sądzono. Dotychczasowa liczba znanych genów kodujących
transferazy glutationu u D. melanogaster wzrosła z 11 do 21. Wszystkie odkryte przeze mnie
geny zostały amplifikowane, sklonowane i poddane ekspresji w bakteryjnych systemach
ekspresyjnych. Po oczyszczeniu białek udało mi się scharakteryzować biochemicznie
wszystkie odkryte geny i udowodnić, że kodują one w pełni funkcjonalne enzymy. Rolę
"nowych" genów potwierdziłem lokalizując tkankowo ich ekspresję za pomocą niezwykłej i
trudnej techniki PCR in situ (bezpośrednio na skrawkach mikroskopowych ciała muchy).
Doświadczenia te potwierdziły znaczące zaangażowanie genów w procesy ochrony przed
efektem łańcuchowej peroksydacji lipidów, będącej jednym z efektów niekontrolowanej
ucieczki elektronów z łańcucha oddechowego lub egzogennych ROS przyjmowanych razem z
pokarmem. Aktywność odkrytych przeze mnie genów koncentrowała się w organach o
bogatym składzie lipidowym: korowej części mózgu, ciałkach tłuszczowych (pełniących u
muchy rolę wątroby) czy w proventriculus (przedżołądku) do którego trafia pobrany przez
zwierzę pokarm. Wyniki pracy zostały opublikowane i zaprezentowane na konferencji
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międzynarodowej w San Diego CA, USA (Załącznik 7, pkt II A-8 oraz pkt II K-10,11) oraz
stały się tematem mojej pracy doktorskiej, obronionej w 2004 roku.
Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych obejmuje:
1 oryginalną pracę pełnotekstową z IF, oraz 2 referaty zjazdowe konferencji
międzynarodowej bez IF i bez punktacji MNiSW, o łącznej wartości IF = 4,101 oraz 15 pkt
MNiSW.
B) Osiągnięcia naukowo-badawcze
farmaceutycznych

po

uzyskaniu

stopnia

doktora

nauk

Moja działalność naukowo-badawcza prowadzona po obronie pracy doktorskiej początkowo
ograniczona była niezwykle skromnymi możliwościami technicznymi pracowni. Sytuacja ta
uległa znaczącej poprawie za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie
innowacji. W ramach pozyskanych przez Uniwersytet Medyczny w Lubinie środków, udało
się stworzyć od podstaw laboratorium biologii molekularnej i wyposażyć je w nowoczesną
aparaturę. Dzięki temu możliwa stała się realizacja wielu pomysłów i projektów badawczych
które podzielić można na kilka kierunków:


genetyczne podstawy tworzenia biofilmu przez Staphylococcus epidermidis



genetyka biofilmu Candida albicans



ocena właściwości antyoksydacyjnych suplementów diety oraz substancji pochodzenia
roślinnego



ocena właściwości przeciwprątkowych substancji pochodzenia roślinnego

Zjawisko tworzenia biofilmu wzbudziło moje zainteresowanie swoją zadziwiającą
złożonością. Wytworzenie tego skomplikowanego tworu wymaga koordynacji i współpracy
mikroorganizmów, które wykorzystując takie mechanizmy jak quorum sensing i wspólne
wytwarzanie macierzy zewnątrzkomórkowej tworzą układ zdolny do samoregulacji i
sprawnego niwelowania wszelkiego rodzaju szkodliwych dla bakterii czynników. Prace nad
biofilmem bakteryjnym umożliwiła mi współpraca z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii
Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej. Dzięki stworzeniu bardzo
licznej kolekcji, dobrze scharakteryzowanych szczepów S. epidermidis, możliwe były do
przeprowadzenia badania skriningowe w kierunku obecność genów uważanych za niezbędne
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w procesie tworzenia biofilmu przez ten gatunek bakterii. Zdolność gronkowców do
tworzenia biofilmu jest związana z obecnością polisacharydowej adhezyny otoczkowej PIA (Polysaccharide Intercellular Adhesin). Jest ona syntetyzowana przez enzymy kodowane
przez geny icaADBC zorganizowane w operon

ica (intercellular adhesion). W ramach

pojętych badań udało się zoptymalizować izolację RNA, detekcję transkryptów operonu ica,
zidentyfikować transkrypty genów icaR i sarA regulujących operon ica oraz zbadać zależność
miedzy obecnością operonu a hydrofobowością powierzchni S. epidermidis (Załącznik 7, pkt
III J1-3). Wykonana została również analiza porównawcza fenotypowych i genotypowych
metod determinacji zdolności tworzenia biofilmu przez S. epidermidis (Załącznik 7, pkt II
A5). Uzasadnieniem podjęcia tych badań była rosnąca liczba zakażeń poimplantacyjnych. S.
epidermidis jest łagodnym składnikiem naturalnej flory bakteryjnej człowieka. W
przeciwieństwie do swojego bliskiego krewnego Staphylococcus aureus, S. epidermidis nie
wytwarza toksyn jednak jego zdolność wytwarzania biofilmu na implantach stała się
przyczyną rosnącego problemu medycznego. Egzopolisacharydy wydzielane przez komórki
gronkowca tworzą trudną do pokonania barierę ochronną, zabezpieczającą je przed
mechanizmami miejscowej odporności ludzkiego organizmu. W znacznym stopniu
utrudnione jest również działanie przeciwdrobnoustrojowych czynników humoralnych,
ograniczony jest dostęp przeciwciał opsonizujących oraz upośledzona możliwość prezentacji
antygenów. Ze względu na znacznie utrudnioną dyfuzję do wnętrza struktury biofilmu
wielokrotnie rośnie również oporność na antybiotyki. W ramach projektu badania biofilmu
Staphylococcus epidermidis oceniano zdolność tworzenia biofilmu na materiałach
wszczepialnych (Załącznik 7, pkt II K9), wpływ kowalencyjnej immobilizacji amikacyny na
kolonizację protez naczyniowych (Załącznik 7, pkt II K13). Wykonana została również
analiza ilościowa biofilmu S. epidermidis tworzonego na powierzchni protez naczyniowych in
vitro (Załącznik 7, pkt II K13).
Badanie zjawiska tworzenia biofilmu również we współpracy z Katedrą i Zakładem
Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, rozszerzyłem na
kolejny organizm - Candida albicans. Jest to jeden z gatunków grzybów zaliczanych do rzędu
drożdżaków (Saccharomycetes). C. albicans jest normalnym elementem mikroflory przewodu
pokarmowego ssaków, który w sprzyjających warunkach staje się oportunistycznym
patogenem wywołującym infekcje powierzchniowe błon śluzowych, skóry i paznokci oraz
kandydozy uogólnione. Jest także gatunkiem dominującym wśród grzybiczych zakażeń
szpitalnych. Najczęstszą przyczyną rozwoju zakażenia jest osłabione funkcjonowanie układu
immunologicznego oraz zaburzenie równowagi mikroflory. Czynnikami predyspozycji są
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głównie: długotrwała antybiotykoterapia, stosowanie leków steroidowych, cukrzyca. Spadek
odporności powoduje zwiększoną ekspresję antygenów powierzchniowych drożdżaka, co
rozpoczyna proces chorobowy. Biofilm tworzony przez Candida albicans różni się od
biofilmu bakteryjnego, szczególnie pod względem organizacji swojej struktury, ponieważ
tworzące go komórki są odmienne zarówno fenotypowo jak i funkcjonalnie. Transformacja
morfologiczna zaczyna się od blastospory, przez wykształcenie kiełkującej formy germ-tubes
a kończy na wytworzeniu pseudostrzępki. W biofilmie C. albicans zaobserwować można
również zjawisko tzw. phenotypic switching - w obrębie jednego gatunku występują różniące
się miedzy sobą m.in. morfologią, tempem wzrostu, zdolnością do adhezji itp. zmienne
fenotypowo komórki. W ramach prowadzonych badań wykonano analizę dynamiki ekspresji
genu grf10, kodującego czynnik transkrypcyjny kontrolujący wzrost filamentowy u C.
albicans (Załącznik 7, pkt II J7) oraz wykonano analizę zdolności tworzenia biofilmu in vitro
w powiązaniu z ekspresją grf10 (Załącznik 7, pkt II K1). Kolejne prace realizowane w
ramach tego tematu znajdują się obecnie w recenzji.
Kolejnym kierunkiem badań była realizowana we współpracy z Katedrą i Zakładem
Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych ocena właściwości antyoksydacyjnych
suplementów diety oraz substancji pochodzenia roślinnego. Suplementy diety są obecnie dużą
gałęzią przemysłu spożywczego, a ich konsumpcja wzrosła w ostatnich latach. Uważa się, że
zapewniają korzyści zdrowotne i zapobiegają licznym chorobom przewlekłym. Suplementy
diety zawierające przeciwutleniacze (witaminy, glutation, selen i polifenole roślinne) są
zalecane w celu zmniejszenia stresu oksydacyjnego występującego w organizmie człowieka i
powodującego choroby takie jak miażdżyca, zapalenie stawów, nowotwory, choroby układu
krążenia

i

zapalenie.

Ze

względu

na

rosnące

zainteresowanie

naturalnymi

przeciwutleniaczami, na rynku można znaleźć coraz więcej nowych produktów zawierających
głównie ekstrakty roślinne, ich mieszanki, izolowane metabolity wtórne roślin lub glony o
deklarowanych właściwościach przeciwutleniających. W ramach prowadzonych badań
wykonana została charakterystyka suplementów diety o zadeklarowanej aktywności
przeciwrodnikowej zawierającej związki z różnych grup chemicznych (antocyjany,
biflawonoidy,

katechiny,

kurkuminoidy,

flawonoidy,

kwasy fenolowe,

florotoniny,

proantocyjanidyny i stilbenoidy). Wykonane testy antyoksydacyjne (ORAC, ABTS i DPPH),
a także pomiar całkowitej zawartości fenoli za pomocą odczynnika Folin-Ciocalteu
umożliwiły porównanie aktywności dawki pojedynczej i dawki dziennej każdego preparatu
(Załącznik 7, pkt II A1).
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kierunkiem

badań

jest

ocena

właściwości

przeciwbakteryjnych i przeciwprątkowych substancji pochodzenia roślinnego. W ramach
badań we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych,
opisałem (za pomocą matematycznych funkcji kształtu) zmiany morfologii Mycobacterium
tuberculosis pod wpływem olejku eterycznego i głównych jego składników, izolowanych z
Mutellina purpurea (Załącznik 7, pkt. II A-3). Określiłem właściwości przeciwbakteryjne αpinenu (Załącznik 7, pkt. II K-12), po ustaleniu składu olejków eterycznych izolowanych z
roślin z rodziny Lauraceae, zbadałem ich bakteriostatyczny wpływ na Staphylococcus
epidermidis (Załącznik 7, pkt II K-7). Ustaliłem również aktywność przeciwko wzorcowym
szczepom S epidermidis olejków eterycznych izolowanych z kilkunastu gatunków mięty
(Załącznik 7, pkt. III B-6). W ramach tej samej współpracy oznaczyłem przeciwprątkową
aktywność olejków eterycznych izolowanych z Peucedanum luxurians (Załącznik 7, pkt. III
B-3), różnych gatunków Lycopodium (Załącznik 7, pkt. III B-2), Orlaya grandiflora
(Załącznik 7, pkt. III B-5) oraz czystych terpenów pochodzących z Mutellina purpurea
(Załącznik 7, pkt. II A-4).
Prowadzenie prac wiązało się również z wytworzeniem nowych narzędzi badawczych. Ze
względu na brak standardu oceny aktywności przeciwbakteryjnej naturalnych produktów
roślinnych, takich jak olejki eteryczne (EO) lub ekstrakty roślinne, konieczne stało się
stworzenie wystandaryzowanej i niezawodnej metody badania tych substancji. Powszechnie
stosowane metody Instytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CLSI) są
standaryzowane tylko dla konwencjonalnych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak
antybiotyki. Konieczność opracowania wiarygodnej i powtarzalnej techniki oceny olejków i
ekstraktów roślinnych została podkreślona przez wielu autorów. Największe trudności
związane z testowaniem EO wynikają z ich lotności oraz nierozpuszczalności w wodzie. Aby
przezwyciężyć wszystkie wyżej wymienione problemy, opracowana została nowa metoda
testowania hydrofobowych, często silnie zabarwionych olejków eterycznych i ekstraktów
roślinnych, oparta na mikrorozcieńczeniach agarowych (Załącznik 7, pkt. II A2).

Najbliższe plany naukowo-badawcze
Moje najbliższe plany naukowe są związane z realizacją zobowiązań w ramach współpracy z
Department of Pharmaceutical Sciences, Tshwane University of Technology, Pretoria,
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RPA oraz Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy,
University of Graz, Graz, Austria w zakresie badania aktywności przeciwmykobakteryjnej
substancji pochodzenia roślinnego. W planach jest przegląd kilkuset olejków eterycznych
izolowanych z roślin afrykańskich pod kątem ich aktywności przeciwprątkowej oraz czystych
związków izolowanych z Lycopodium.
Zamierzam również kontynuować podjętą 2017 roku współpracę z Katedrą i Zakładem
Farmakognozji, Uniwersytetu Medycznego im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, w
zakresie wyznaczenia MIC, MBC dla propolisów o aktywności przeciwmykobakteryjnej
(Załącznik 7, pkt. III B1). Ciekawie zapowiada się również nawiązana współpraca ze Stefan
Angelov Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria w
zakresie

badań

metabololomu

M.

tuberculosis

pod

wpływem

substancji

przeciwmykobakteryjnych, którą razem z dr Elwirą Sieniawską z Katedry i Zakładu
Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, UM w Lublinie zamierzam
kontynuować.
Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 12 oryginalnych prac
pełnotekstowych z IF o łącznej wartości IF = 31,231, co odpowiada 321 pkt MNiSW
(z uwzględnieniem publikacji zgłoszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym).
C) Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą
Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi
1.

Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, University of
Athens, Grecja w zakresie wyznaczenia MIC dla naturalnych olejków eterycznych o
aktywności przeciwgruźliczej (okres współpracy: od 2016 do chwili obecnej)

2.

Department of Pharmaceutical Sciences, Tshwane University of Technology,
Pretoria, RPA w zakresie wyznaczania MIC dla naturalnych olejków eterycznych o
aktywności przeciwprątkowej (okres współpracy: od 2016 do chwili obecnej).

3.

Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy, University of
Graz, Graz, Austria w zakresie badania aktywności przeciwmykobakteryjnej substancji
pochodzenia roślinnego (okres współpracy: od 2017 do chwili obecnej).
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Stefan Angelov Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria w zakresie badań metabololomu M. tuberculosis pod wpływem substancji
przeciwmykobakteryjnych.
Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi

1. Zakład Mikrobiologii Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut
Gruźlicy

i

Chorób

Płuc,

Warszawa,

w

zakresie

badania

substancji

antymykobakteryjnych na szczepach klinicznych.
2. Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich
we Wrocławiu, w zakresie wyznaczenia MIC, MBC dla propolisów o aktywności
przeciwgruźliczej (okres współpracy: 2016 do chwili obecnej)

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki
Mikrobiologicznej, UM w Lublinie – w zakresie badania tworzenia biofilmu przez
Staphylococcus epidermidis oraz ekspresji genetycznej u Candida albicans (okres
współpracy: od 2010 do chwili obecnej)
4. Katedra

i

Zakład

Farmakognozji z

Pracownią

Roślin

Leczniczych, UM

w Lublinie – w zakresie wyznaczenia MIC, MBC dla naturalnych olejków eterycznych o
aktywności przeciwgruźliczej (okres współpracy: 2013 do chwili obecnej)
Współpraca z przedsiębiorstwami
5. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie – w zakresie audytów
Pracowni Wirusologii Działu Laboratoryjnego (okres współpracy: od 2016 i nadal)
6. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie - umowa na realizację
prac badawczo – rozwojowych " Diagnostyka grypy w celu prowadzenia nadzoru
epidemiologicznego nad grypą"
D) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział
w takich projektach

42 | S t r o n a

Dr n. farm. Rafał Sawicki

Załącznik 2: Autoreferat

Projekty badawcze finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz Narodowego Centrum
Nauki (NCN):
1. 2014-2018: grant SONATA edycja 6 nr 2013/11/D/NZ7/01613 pt. „Poszukiwanie
związków pochodzenia naturalnego wykazujących aktywność przeciwprątkową oraz
określenie ich wpływu na procesy tworzenia ściany komórkowej przez Mycobacterium
tuberculosis H37Ra”, rola w projekcie: główny wykonawca, projekt finansowany z
Narodowego Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane z dotacji celowej MNiSW:
2. 2004-2006: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej nr
DS2/04 pt. „Rola i przemiana trehalozy w prątkach", rola w projekcie: wykonawca
3. 2009-2010: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej PW1/09
pt.

"Badania

nad

mechanizmem

adhezji

bakteryjnej

na

biomateriałach

wszczepiennych i sposobami jej zapobiegania", rola w projekcie: wykonawca
4. 2011-2013: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej PW1/1113 pt. „Badania nad mechanizmami tworzenia biofilmu przez bakterie na
biomateriałach wszczepiennych”, rola w projekcie: wykonawca
5. 2014-2016: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej nr
DS2/14 pt. „Badania bioaktywności związków chemicznych w aspekcie działania
przeciwdrobnoustrojowego oraz hamowania i kolonizacji biomateriałów”, rola w
projekcie: wykonawca
6. 2017-2019: projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej nr
DS2/14 pt. „Badania bioaktywności związków chemicznych w aspekcie działania
przeciwdrobnoustrojowego oraz hamowania i kolonizacji biomateriałów”, rola w
projekcie: wykonawca
E) Międzynarodowe i krajowe nagrody, wyróżnienia i stypendia za działalność
naukową
Nagrody i wyróżnienia Rektorskie:
2004, 2018: otrzymanie indywidualnej Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzedzającym roku kalendarzowym
Wyróżnienia naukowe:
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2004: wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Nagrody uzyskane na konferencjach naukowych:
07 X 2011: uzyskanie III miejsca za najlepszy wykład pt. „TATA czy GATA?” w
ogólnopolskim konkursie na konferencji "Diagnostyczny Maj 2011" organizowanym
przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Lublin.
F) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych
W latach 2017-2018 wykonałem recenzje 14 artykułów naukowych (prac badawczych)
dla czasopism znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR):










Food and Chemical Toxicology IF 3,977
International Journal of Molecular Sciences IF 3,687
Nutrients IF 4,196
Molecules IF 3,098
Plants IF 2,65
Future Medicinal Chemistry IF 3,969
Journal of Agricultural and Food Chemistry IF 3,412
Infection and Drug Resistance IF 3,443
Preparative Biochemistry and Biotechnology IF 1,241

Szczegółowe informacje dotyczące recenzowanie publikacji w czasopismach dostępne są
w Załączniku 7, pkt III P.
G) Staże naukowe oraz szkolenia
Staże naukowe
03/2000 - 05/2002: staż zagraniczny- na Stanowym Uniwersytecie Medycznym w Little
Rock, Arkansas, USA (University of Arkansas for Medical Sciences, Gastroenterology
Divison, Little Rock, AR, USA) – klonowanie, ekspresja i charakterystyka biochemiczna
S-transferaz glutationu u Drosophila melanogaster.
07/2001 tygodniowy staż zagraniczny na Wydziale Chemii i Genetyki Człowieka,
Stanowy Uniwersytet Medyczny w Galveston, Teksas, USA (Department of Human
Biological Chemistry and Genetics, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX ,
USA) - konstruowanie myszy ∆ mGsta4-4

Szkolenia
1. 14 XII 2006 ukończenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla
nauczycieli akademickich, Lublin
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2. 14 V 2008 ukończenie szkolenia z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
Przedlekarskiej, Lublin
3. 14 XI 2009: udział w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Mikrobiologiczne,
farmakologiczne i kliniczne aspekty racjonalnej antybiotykoterapii”, Lublin
4. 18 XI 2009: udział w konferencji szkoleniowej pt. „Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach” w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, Lublin
5. 11 XII 2010: udział w konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Mikrobiologiczne,
farmakologiczne i kliniczne aspekty racjonalnej antybiotykoterapii", Lublin
6. 5-11 IV 2014 ukończenie kursu pierwszej pomocy medycznej organizowanym prze
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
7. 12 X 2016: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Zastosowanie technik PCR w
hodowlach komórkowych", Lublin
8. 26 IV 2017: udział w seminarium szkoleniowym pt. „Nowe testy komórkowe w czasie
rzeczywistym oraz analiza metabolizmu energetycznego”, Lublin
9. 30 XI 2017 udział w szkoleniu pt "Technika posiewu spiralnego oraz obsługa aparatu
Easy Spiral Dilute"
10. 16 VII 2018 udział w szkoleniu pt "Zasady pracy z wykorzystaniem komór
laminarnych klasy II BIOHAZARD oraz obsługa komory laminarnej LA-4A
Wykaz wszystkich ukończonych specjalistycznych szkoleń i kursów przedstawiony jest
w Załączniku 7, pkt III Q2.
H) Promotorstwo i opieka naukowa nad studentami i doktorantami
 Byłem recenzentem 2, opiekunem naukowym 4 i promotorem 3 doświadczalnych prac
magisterskich wykonywanych przez studentów kierunku Farmacja w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie.
 Byłem opiekunem 3 studentów w ramach programu ERASMUS, w tym jednego stażu
półrocznego i dwóch miesięcznych
 Jestem promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wykonywanej w Katedrze
i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie
Szczegółowe informacje dotyczące opieki naukowej nad studentami i doktorantami
dostępne są w Załączniku 7, pkt III J oraz K, natomiast informacje dotyczące
działalności dydaktycznej i popularyzującej naukę w Załączniku 7, pkt III I.
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I) Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych
Mój dorobek naukowo-badawczy (stan z dnia 25.03.2019) obejmuje:





13 oryginalnych prac pełnotekstowych z IF
1 oryginalną pracę bez IF z Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW
1 monografię
25 opublikowanych streszczeń zjazdowych – 21 na konferencjach międzynarodowych,
4 na konferencjach krajowych w tym:
 15 wygłoszonych referatów – 12 na konferencjach międzynarodowych, 3 na
konferencjach krajowych
 10 prezentacji posterowych – 9 na konferencjach międzynarodowych, 1 na
konferencji krajowej

Pełny wykaz wystąpień konferencyjnych wraz z informacją o publikacji/lub braku
streszczeń zawarto w Załączniku 7, pkt II K oraz pkt III B.

Ocena bibliometryczna (stan z dnia 25.03.2019):
Liczba cytowań bez autocytowań wg Web of Science:

174

Indeks Hirscha wg Web of Science:

4

Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych wg listy JCR,
zgodnie z rokiem opublikowania:

35,332

Sumaryczna liczba punktów MNiSW:

361
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