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1. Agnieszka Ewa Laudy 
 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 
ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 
 

Dyplom magistra farmacji – uzyskany w 1992 r. na podstawie obrony pracy magisterskiej 
pt. „Wstępne badania porównawcze aktywności pochodnych adamantanu na orzęskach 
Tetrahymena pyriformis” wykonanej w kooperacji dwóch jednostek Akademii Medycznej w 
Warszawie: Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego (promotor 
dr Bohdan Starościak) z Zakładem Biologii Ogólnej i Parazytologii Instytutu Biostruktury 
Wydziału Lekarskiego (promotor dr Henryk Rebandel). Praca magisterska zajęła II miejsce 
na XXIX Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich AM w Warszawie w 1993 r. 
Wydziału Farmaceutycznego, w grupie tematycznej Biotechnologia. 
 

Dyplom I stopnia specjalizacji z mikrobiologii  - uzyskany w 2000 roku, wydany przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
 

Stopień doktora nauk farmaceutycznych – nadany w listopadzie 2002 roku uchwałą Rady 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski 
Uniwersytet Medyczny) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Oczyszczanie i 
charakterystyka β-1,4-ksylanazy oraz N-acetylo-β-D-glukozoaminidazy szczepu 
Streptomyces sp. IAUR 7618”, wykonanej w Samodzielnej Pracowni Promieniowców i 
Grzybów Niedoskonałych, Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie. Promotor: 
prof. dr hab. Wiesław Kurzątkowski, recenzenci: prof. dr hab. Jan Pachecka oraz prof. dr hab. 
Jacek Bardowski. Praca obroniona z wyróŜnieniem. 
 

Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego – w 2003 roku zostałam 
wpisana na listę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 1153, przez Krajową Izbę 
Diagnostów Laboratoryjnych, na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 
27.07.2001 r. 
 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / 
artystycznych. 
 

Od listopada 1992 roku zatrudniona jestem w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny): 

od listopada 1992 r. - do września 2001 r. - na stanowisku asystenta 
od października 2001 r. - do lutego 2003 r. - na stanowisku wykładowcy 
od marca 2003 r. na stanowisku adiunkta 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 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: 
„Rola β-laktamaz typu ESBL oraz błonowych systemów pomp MDR w oporności 
szczepów Pseudomonas aeruginosa na związki przeciwbakteryjne” 
 
b). Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, tytuł/tytuły 
publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy). 
 

Osiągnięciem naukowym jest spójny tematycznie cykl 4 publikacji naukowych (prac 
badawczych/oryginalnych) opublikowanych w latach 2015-2017 oraz dwóch prac 
przeglądowych. Analiza bibliometryczna została wykonana przez Główną Bibliotekę 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stanowi Załącznik nr 9 do Wniosku. 
 

Prace oryginalne: 
 
AO1. Laudy A. E.*, Osińska P., Namysłowska A., Zając O., Tyski S.: Modification of the 
susceptibility of Gram-negative rods producing ESβLs to β-lactams by the efflux 
phenomenon. PLoS ONE 10(3):e0119997. doi:10.1371/journal.pone.0119997 (14 stron) 
(2015),   MNiSW = 40,  IF2015 = 3,057 
Za pracę otrzymałam Zespołową Nagrodę Naukową II stopnia, przyznaną przez JM Rektora 
WUM w Warszawie, 2016 r. [NN5]. 
 

Mój wkład  w powstanie tej pracy polegał na wyborze tematyki badawczej, opracowaniu 
koncepcji całej pracy, zaplanowaniu metodyki wszystkich badań eksperymentalnych w tej 
pracy, wytypowaniu szczepów do badań, wykonaniu większości eksperymentów [w tym 
konstrukcja mutanta P. aeruginosa PAO1161 ∆ampC, otrzymanie transformantów 
P. aeruginosa PAO1161 ∆ampC (pWUM623) i P. aeruginosa PAO1161 (pWUM623), 
oznaczenie wartości MIC antybiotyków w obecności i bez obecności inhibitora pomp oraz 
badanie wycieku β-laktamaz z komórek P. aeruginosa przy uŜyciu testu z nitrocefiną], 
przeprowadzeniu interpretacji i analizy wszystkich wyników, przygotowaniu wersji 
roboczej i końcowej manuskryptu (w tym opracowanie wyników w postaci tabel, napisanie 
wszystkich części manuskryptu i sformułowanie wniosków), korespondencji z 
wydawnictwem oraz korekcie manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów.  
Mój udział procentowy określam na 85%. 
Oświadczenia współautorów określające ich wkład w publikację zamieszczono w 
Załączniku nr 5.  

 
AO2. Laudy A.E.*, Mrówka A., Krajewska J., Tyski S. The influence of efflux pump 
inhibitors on the activity of non-antibiotic NSAIDS against Gram-Negative rods. PLoS ONE 
11(1):e0147131, doi:10.1371/journal.pone.0147131 (16 stron) (2016),  
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MNiSW = 35,  IF2016 = 2,806 
Za pracę otrzymałam Zespołową Nagrodę Naukową III stopnia, przyznaną przez JM Rektora 
WUM w Warszawie, 2017 r. [NN6]. 
 

Mój wkład  w powstanie tej pracy polegał na wyborze tematyki badawczej, opracowaniu 
koncepcji całej pracy, zaplanowaniu metodyki wszystkich badań eksperymentalnych w tej 
pracy, wytypowaniu szczepów oraz substancji/preparatów do badań, wykonaniu 
większości eksperymentów, przeprowadzeniu interpretacji i analizy wszystkich wyników, 
przygotowaniu wersji roboczej i końcowej manuskryptu (w tym opracowanie wyników w 
postaci tabel, napisaniu wszystkich części manuskryptu i sformułowaniu wniosków), 
korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie manuskryptu zgodnie z sugestiami 
recenzentów.  
Mój udział procentowy określam na 80%. 
Oświadczenia współautorów określające ich wkład w publikację zamieszczono w 
Załączniku nr 5. 

 
AO3. Laudy A.E.*, Kulińska E., Tyski S.: The impact of efflux pump inhibitors on the 
activity of selected non-antibiotic medicinal products against Gram-negative bacteria. 
Molecules 22, 114, doi:10.3390/molecules22010114, (12 stron) (2017),  
MNiSW = 30, IF2016 = 2,861 
 

Mój wkład  w powstanie tej pracy polegał na wyborze tematyki badawczej, opracowaniu 
koncepcji całej pracy, zaplanowaniu metodyki wszystkich badań eksperymentalnych w tej 
pracy, wytypowaniu szczepów oraz substancji/preparatów do badań, wykonaniu 
większości eksperymentów, przeprowadzeniu interpretacji i analizy wszystkich wyników, 
przygotowaniu wersji roboczej i końcowej manuskryptu (w tym opracowanie wyników w 
postaci tabel, napisaniu wszystkich części manuskryptu i sformułowaniu wniosków), 
korespondencji z wydawnictwem oraz korekcie manuskryptu zgodnie z sugestiami 
recenzentów.  
Mój udział procentowy określam na 85%. 
Oświadczenia współautorów określające ich wkład w publikację zamieszczono w 
Załączniku nr 5. 

 
AO4. Laudy A.E.*, Róg P., Smolińska-Król K., Ćmiel M., Słoczyńska A., Patzer J., 
DzierŜanowska D., Wolinowska R., Starościak B., Tyski S.: Prevalence of ESBL-producing 
Pseudomonas aeruginosa isolates in Warsaw, Poland, detected by various phenotypic and 
genotypic methods. PLoS ONE, 12(6):e0180121, doi.org/10.1371/journal.pone.0180121, 
(15 stron) (2017), MNiSW = 35, IF2016 = 2,806 
 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyborze tematyki badawczej, opracowaniu 
koncepcji całej pracy, zaplanowaniu metodyki wszystkich badań eksperymentalnych w tej 
pracy (w tym opracowaniu schematu fenotypowego wykrywania szczepów P. aeruginosa 
wytwarzających ESBL, zaprojektowanie ponad 95% uŜywanych starterów do wykrywania 
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genów kodujących poszczególne enzymy jak i całych grup enzymów typu ESBL, 
zaprojektowanie równieŜ starterów wykorzystanych do sekwencjonowania, modyfikacja i 
dopracowanie metodyki wykonania badania PFGE dla szczepów P. aeruginosa), 
wykonaniu większości eksperymentów wykrywania fenotypowego i genotypowego 
szczepów P. aeruginosa ESBL-dodatnich oraz badania ich pokrewieństwa, odkryciu 
trzech nowych genów, których sekwencje zdeponowałam w bazie genetycznej NCBI 
GenBank, określeniu zakresu aktywności odkrytych przeze mnie nowych enzymów 
OXA-141, OXA-142 i GES-15, które scharakteryzowałam jako enzymy typu ESBL, 
przeprowadzeniu interpretacji i analizy wszystkich wyników, przygotowaniu wersji 
roboczej i końcowej manuskryptu (w tym opracowanie wyników w postaci tabel, 
napisaniu wszystkich części manuskryptu i sformułowaniu wniosków), korespondencji z 
wydawnictwem oraz korekcie manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów.  
Mój udział procentowy określam na 70%.  
Oświadczenia współautorów określające ich wkład w publikację zamieszczono w 
Załączniku nr 5. 

 
 
Prace przeglądowe: 
 
AP1. Laudy A.E.* : Systemy MDR – istotny mechanizm oporności pałeczek Gram-ujemnych 
na antybiotyki i chemioterapeutyki. Post. Mikrobiol. (2008), 47, 415-422. MNiSW = 13 
 

Jako jedyny autor tej pracy oświadczam, Ŝe mam całkowity udział w tej pracy i tym 
samym mój wkład procentowy w powstanie pracy wynosi 100%.  

 

AP2. Laudy A.E.* : Non-antibiotics, efflux pumps and drug resistance of Gram-negative 
rods. Polish J. Microbiol. (2018), 67 (2), przyjęto do druku (7 stron) doi:10.21307/pjm-2018-
017, MNiSW = 15, IF2016 = 0,746 
 

Jako jedyny autor tej pracy oświadczam, Ŝe mam całkowity udział w tej pracy i tym 
samym mój wkład procentowy w powstanie pracy wynosi 100%. 

 
* - jako autor korespondencyjny 
 
Sumaryczny współczynnik Impact Factor (IF) publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 
naukowego w postępowaniu habilitacyjnym wg roku opublikowania wynosi – 12,276 
Natomiast liczba punktów MNiSW  – 168 
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c). Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania. 
 

Rola β-laktamaz typu ESBL oraz błonowych systemów 
pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa 

na związki przeciwbakteryjne 
 
Wstęp 
 

Narastająca w ostatnich latach liczba izolowanych szczepów bakterii 
wielolekoopornych (MDR, multi-drug resistant) klinicznych jak i środowiskowych oraz 
zdolność do wytwarzania i przekazywania mechanizmów oporności, w tym takŜe na nowo 
wprowadzane do lecznictwa antybiotyki oraz chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, stwarza 
coraz większy problem skutecznego zwalczania zakaŜeń na całym świecie. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) podkreśla, Ŝe dogłębne poznanie 
podstaw mechanizmów oporności jest niezbędne do opracowania skutecznych terapii i walki 
z problemem oporności drobnoustrojów. Związki przeciwdrobnoustrojowe to szeroka grupa, 
w skład której wchodzą substancje zarówno stosowane w lecznictwie, będące w fazie badań 
klinicznych, nowoprojektowane i syntetyzowane związki zgodnie z zasadami SAR (structure 
– activity relationship) oraz substancje izolowane ze środowiska. Do grupy tej naleŜą równieŜ 
środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i konserwanty. Związki przeciwdrobnoustrojowe 
charakteryzują się wielką róŜnorodnością mechanizmów działania na komórki bakteryjne, na 
róŜnych poziomach struktury i funkcji tych komórek. Pomimo tego bakterie są w stanie, 
w stosunkowo krótkim czasie od wprowadzenia nowego preparatu do lecznictwa wykształcić 
lub nabyć, od bakterii takŜe innych gatunków, mechanizmy oporności. Od początku ery 
antybiotykowej toczy się swoistego rodzaju współzawodnictwo pomiędzy człowiekiem 
(reprezentowanym przez współpracujące zespoły chemików, farmaceutów, biotechnologów, 
mikrobiologów), a bakteriami.  

Światowa Organizacja Zdrowia w lutym 2017 r. opublikowała listę najgroźniejszych 
bakteryjnych patogenów, podzielonych na 12 grup, które powinny się stać priorytetem 
wszystkich prowadzonych obecnie badań naukowych i poszukiwań nowych opcji 
terapeutycznych [1]. W pierwszej grupie obejmującej tzw. „bakterie krytyczne”, znalazły się  
bakterie Gram-ujemne: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i pałeczki 
Enterobacteriaceae, wykazujące oporność na karbapenemy. Ponadto do grupy tej zaliczono 
pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające enzymy, β-laktamazy o rozszerzonym spektrum 
substratowym (ESBL, extended-spectrum β-lactamases). WHO prognozuje iŜ w niedługim 
czasie moŜe dojść do gwałtownego wzrostu liczby przypadków zakaŜeń szczepami w/w 
pałeczek, dla których nie będziemy dysponować juŜ Ŝadną skuteczną opcją terapeutyczną.  

Odpowiadając na współczesne wyzwania naukowe, jakimi są, między innymi 
poszukiwania związków aktywnych wobec szczepów wielolekoopornych Gram-ujemnych 
pałeczek niefermentujących oraz z rodziny Enterobacteriaceae, a takŜe wyjaśnianie 
mechanizmów powodujących wielolekooporność, w cyklu publikacji wchodzących w skład 
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prezentowanego osiągnięcia naukowego, podjęto tą tematykę w stosunku do szczepów 
Pseudomonas aeruginosa.  

P. aeruginosa to niefermentujące glukozy Gram-ujemne pałeczki z rodziny 
Pseudomonadaceae występujące powszechnie w naszym środowisku. Zaliczane są do bakterii 
oportunistycznych wywołujących zakaŜenia głównie u osób z obniŜona odpornością. Jednak 
od szeregu lat obserwowany jest wzrost liczby izolatów klinicznych P. aeruginosa 
charakteryzujących się coraz szerszym profilem wielolekooporności [2]. Obecnie szczepy 
P. aeruginosa są odpowiedzialne coraz częściej za zakaŜenia szpitalne, w tym o cięŜkim 
przebiegu. O wadze problemu narastającej oporności szczepów tego gatunku świadczy fakt, 
Ŝe w 2008 roku szczepy P. aeruginosa zostały włączone do grupy bakterii określanych 
akronimem ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa oraz  Enterobacter sp) [3,4]. Szczepy z 
gatunków grupy ESKAPE są przyczyną zagraŜających Ŝyciu zakaŜeń szpitalnych u pacjentów 
z upośledzonym systemem odpornościowym. Ministerstwo Zdrowia pod koniec 2011 roku 
opublikowało Listę „Czynników Alarmowych”, w której na czwartym miejscu są 
wymienione szczepy P. aeruginosa „oporne na karbapenemy lub oporne na inne dwie grupy 
leków lub polimyksyny” [5]. Największe jednak zagroŜenie, w niedługiej przyszłości, 
związane z leczeniem zakaŜeń szczepami wielolekoopornymi (w tym opornymi na 
karbapenemy) P. aeruginosa zostało przedstawione w bieŜącym roku w raporcie WHO [1]. 
Istnieje więc pilna potrzeba dogłębnego poznania mechanizmów oporności i ich wzajemnych 
zaleŜności, aby przyczynić się tym samym do opracowania nowych związków aktywnych 
wobec szczepów P. aeruginosa. 

Szczepy P. aeruginosa są naturalnie oporne na szerokie spektrum antybiotyków. 
W leczeniu zakaŜeń wywołanych przez te pałeczki stosuje się jedynie niektóre związki z 
trzech grup leków: antybiotyków β-laktamowych, fluorochinolonów i aminoglikozydów oraz 
tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach kolistynę [2]. Najszersze zastosowanie mają 
β-laktamy i fluorochinolony. Aminoglikozydy są najrzadziej stosowane i to głównie w terapii 
skojarzonej. Z szerokiej grupy antybiotyków β-laktamowych aktywność, wg obowiązujących 
w Polsce wytycznych EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing) [6] wobec P. aeruginosa, wykazują jedynie: penicyliny (piperacylina i tykarcylina), 
cefalosporyny (ceftazydym i cefepim), penicyliny oraz cefalosporyny z inhibitorami 
β-laktamaz serynowych (piperacylina z tazobaktamem, tykarcylina z kwasem klawulanowym, 
ceftolozan z tazobaktamem oraz ceftazydym z awibaktamem), monobaktam (aztreonam) oraz 
karbapenemy (imipenem, meropenem i doripenem). Panel antybiotyków β-laktamowych 
moŜliwych do zastosowania w leczeniu zakaŜeń wywołanych przez P. aeruginosa jest więc 
znacznie ograniczony w porównaniu z opcjami terapeutycznymi w przypadku infekcji 
spowodowanych przez pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae. Natomiast z fluorochinolonów 
aktywność wg wytycznych EUCAST wobec P. aeruginosa wykazują przede wszystkim 
cyprofloksacyna i lewofloksacyna. Ponadto amerykańskie wytyczne CLSI (Clinical and 
Laboratory Standards Institute) [7] dopuszczają jeszcze zastosowanie lomefloksacyny, 
ofloksacyny, gatifloksacyny, a w zakaŜeniach dróg moczowych norfloksacyny.  
 



Autoreferat – postępowanie habilitacyjne dr n. farm. Agnieszki Ewy Laudy                              . 

 9 

β-laktamazy i błonowe pompy MDR - mechanizmy oporności P. aeruginosa na antybiotyki 
β-laktamowe i fluorochinolony. 
 

Oporność szczepów P. aeruginosa na β-laktamy wynika przede wszystkim ze zdolności 
do wytwarzania β-laktamaz hydrolizujących pierścień β-laktamowy, co prowadzi do 
unieczynnienia tej grupy antybiotyków. Wszystkie szczepy P. aeruginosa posiadają 
chromosomalnie kodowane β-laktamazy AmpC i PoxB [8,9]. U „szczepów dzikich” obecność 
tych enzymów warunkuje jedynie oporność na aminopenicyliny, amoksycylinę z kwasem 
klawulanowym oraz pierwszą i drugą generację cefalosporyn [8]. Derepresja systemu 
kontrolującego ekspresję genu AmpC ma charakter kilkustopniowy, prowadzi do 
nadprodukcji cefalosporynazy AmpC i w konsekwencji do oporności takich szczepów na 
wszystkie antybiotyki β-laktamowe oprócz karbapenemów [P2]. Opisano takŜe występowanie 
u szczepów klinicznych P. aeruginosa chromosomalnie kodowanych wariantów AmpC 
o rozszerzonym profilu substratowym tzw. enzymów ESACs (extended-spectrum AmpCs) 
[8,10], które pierwotnie były wykrywane jedynie u pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae 
[11]. Szczepy wytwarzające ESACs wykazują oporność na ceftazydym i w zaleŜności od 
występującego wariantu enzymu takŜe na cefepim, ceftolozan z tazobaktamem i pozostałe 
β-laktamy przeciw-pseudomonasowe oprócz karbapenemów. Oporność na cefalosporyny 3 i 4 
generacji, przy zachowanej wraŜliwości na karbapenemy, moŜe wynikać równieŜ ze 
zdolności szczepów P. aeruginosa do wytwarzania enzymów typu ESBL. Ze względu jednak 
na brak skutecznych fenotypowych metod wykrywania ESBL u szczepów P. aeruginosa 
niewiele wiadomo o rozpowszechnieniu tych enzymów wśród izolatów klinicznych jak i 
środowiskowych oraz udziału tych β-laktamaz w poziomach oporności [AO4]. O wiele lepiej 
poznane jest w róŜnych rejonach świata występowanie u szczepów klinicznych P. aeruginosa 
enzymów hydrolizujących karbapenemy, tzw. karbapenemaz, przede wszystkim z rodziny 
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemases) i metalo-β-laktamaz (MBL, metallo-β-
lactamases) [2,12,P3]. Szczepy wytwarzające enzymy KPC są oporne na wszystkie 
β-laktamy, a izolaty produkujące metalo-β-laktamazy zachowują wraŜliwość jedynie na 
aztreonam. Jakkolwiek opisano pojedyncze przypadki współwystępowania zarówno 
enzymów ESBL jak i MBL u szczepów P. aeruginosa [13,14]. 

Drugim bardzo waŜnym ale wciąŜ nie do końca poznanym mechanizmem oporności na 
β-laktamy u P. aeruginosa jest aktywne usuwanie antybiotyków na zewnątrz komórki przez 
pompy MDR [AP1]. W 2000 roku opublikowano pełną sekwencję genomu szczepu 
P. aeruginosa PAO1 [15] i na jej podstawie określono liczbę pomp i systemów pomp z 
poszczególnych klas występujących u tego gatunku [15,16]. Z punktu widzenia lekooporności 
największe znaczenie mają systemy pomp z klasy RND (resistance-nodulation-division), 
które występują jedynie u pałeczek Gram-ujemnych [16,17], a u P. aeruginosa opisano 
dotychczas aŜ 12 takich systemów [15-17]. Systemy te w odróŜnieniu od pozostałych klas 
pomp MDR mają bardzo szerokie spektrum substratowe i posiadają zdolność usuwania z 
komórek związków przeciwbakteryjnych o róŜnej budowie chemicznej, w tym środków 
dezynfekcyjnych, jak równieŜ aromatycznych węglowodorów, akryflawiny, rodaminy 6G, 
fioletu krystalicznego i bromku etydyny [16-18]. Najlepiej poznanymi systemami są MexAB-
OprM (występuje u P. aeruginosa) i AcrAB-TolC (pierwotnie opisany u E. coli, ale 
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występujący takŜe u innych gatunków z rodziny Enterobacteriaceae) [16,17].  System 
MexAB-OprM aktywnie moŜe usuwać antybiotyki β-laktamowe oprócz imipenamu [17,18]. 
Według piśmiennictwa trzy systemy pomp: MexAB-OprM, MexXY-OprM i MexCD-OprJ, 
są odpowiedzialne za obniŜenie wraŜliwości szczepów klinicznych P. aeruginosa na 
β-laktamy [18,19].  

Ponadto udowodniono, Ŝe nadekspresja systemów pomp z klasy RND jest przyczyną 
oporności lub obniŜonej wraŜliwości szczepów klinicznych P. aeruginosa na fluorochinolony 
[20]. Głównym i podstawowym mechanizmem oporności tych pałeczek na fluorochinolony są 
mutacje w genach gyr oraz par, kodujących topoizomerazy [21].  

Biorąc pod uwagę szeroki i róŜnorodny zakres substratowy systemów pomp z klasy 
RND, toczące się na świecie programy badawcze nad głębszym poznaniem funkcjonowania i 
udziału tych systemów pomp w oporności bakterii Gram-ujemnych, w przedstawianym 
materiale habilitacyjnym zaproponowałam analizę udziału obecności tych pomp w kontekście 
poszukiwania nowych opcji terapeutycznych. 
 
Osiągnięcia naukowe w postępowaniu habilitacyjnym 
 

Celem przedstawionego cyklu prac wchodzącego w skład osiągnięcia naukowego w 
postępowaniu habilitacyjnym było poznanie i analiza roli dwóch istotnych mechanizmów 
tj. enzymów typu ESBL oraz systemów pomp MDR, w oporności szczepów Pseudomonas 
aeruginosa na związki przeciwbakteryjne.  

Prezentowane badania tworzą zwartą całość obejmując dwa bloki zagadnień oraz ich 
wzajemne powiązanie: 
Zagadnienie 1 - Występowanie i analiza roli enzymów ESBL w oporności na cefalosporyny 
i/lub aztreonam szczepów klinicznych P. aeruginosa [AO4, oraz trzy zgłoszenia do bazy 
genetycznej NCBI GenBank - RS1, RS2, RS3].  
Zagadnienie 2 - Badanie udziału systemów pomp MDR, hamowanych przez inhibitor pomp 
L-fenyloalanino-L-arginino-β-naftylamid (PAβN), jako przyczyny braku in vitro aktywności  
wobec szczepów P. aeruginosa substancji czynnych i produktów leczniczych z grupy „non-
antibiotics” [AO2, AO3, AP1, AP2]. 
Zagadnienie 3 - Współwystępowanie i udział enzymów typu ESBL oraz systemów pomp 
MDR, w oporności szczepów klinicznych P. aeruginosa na cefalosporyny 3 i/lub 4 generacji 
[AO1, AP1]. 
 
Zagadnienie 1 - Występowanie i analiza roli enzymów ESBL w oporności 
na cefalosporyny i/lub aztreonam szczepów klinicznych P. aeruginosa [AO4, 
oraz trzy zgłoszenia do bazy genetycznej NCBI GenBank - RS1, RS2, RS3]. 
 
Omówienie celu naukowego 

Antybiotyki β-laktamowe to główna grupa leków stosowanych w leczeniu zakaŜeń 
wywołanych przez szczepy P. aeruginosa. Na całym świecie zaobserwowano wzrost liczby 
izolatów klinicznych P. aeruginosa opornych na cefalosporyny 3 i 4 generacji. Główną 
przyczyną tej oporności jest nadekspresja chromosomalnej β-laktamazy AmpC (co nadaje 
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oporność szczepom głównie na ceftazydym) oraz nabyta zdolność do wytwarzania enzymów 
MBL (co powoduje oporność izolatów na wszystkie cefalosporyny i karbapenemy) [14,22]. 
Opisano takŜe występowanie szczepów P. aeruginosa wytwarzających enzymy typu ESBL 
[2,23]. Ostatnio pojawiły się doniesienia o szczepach, w których genomach wykazano 
obecność zarówno genów blaESBL jak i blaMBL [13,14]. 

Po raz pierwszy obecność enzymów typu ESBL wykryto u szczepu K. pneumoniae, 
który był przyczyną zakaŜeń szpitalnych na oddziałach intensywnej terapii [24]. Do chwili 
obecnej to właśnie szczepy z róŜnych gatunków rodziny Enterobacteriaceae są najczęściej na 
świecie izolowanymi pałeczkami wytwarzającymi β-laktamazy ESBL [24,25]. Enzymy te 
mają zdolność hydrolizy szerokiej grupy penicylin, cefalosporyn włączając oksyimino-β-
laktamy (w tym 3 i 4 generacje cefalosporyn), aztreonamu, a ich aktywność jest hamowana 
przez inhibitory β-laktamaz serynowych, takie jak kwas klawulanowy, sulbaktam i 
tazobaktam. Wszystkie enzymy ESBL naleŜą do dwóch strukturalnych klas Amblera, tj. klasy 
A lub D [23-25]. 

Wiedza o rozpowszechnieniu występowania enzymów ESBL wśród szczepów 
P. aeruginosa w porównaniu do szczepów rodziny Enterobacteriaceae jest ograniczona. 
Zarówno rekomendacje EUCAST [26] jak i CLSI [7] zalecają wykrywanie enzymów typu 
ESBL jedynie u pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Dlatego zawarte w rekomendacjach 
testy fenotypowe są ukierunkowane na wykrywanie rodzin enzymów ESBL występujących 
właśnie u Enterobacteriaceae i często są nieprzydatne w przypadku poszukiwania takich 
β-laktamaz u szczepów P. aeruginosa. Wytyczne EUCAST jak i CLSI zalecają określenie 
aktywności cefalosporyn w porównaniu do ich aktywności w obecności kwasu 
klawulanowego, dwoma metodami: metodą krąŜkowo-dyfuzyjną, tzw. testem CDT 
(combination disk test) oraz metodą mikrorozcieńczeń w podłoŜu płynnym [7,26]. 
Dodatkowo EUCAST dopuszcza uŜycie metody dwóch krąŜków, tzw. test DDS-AMC 
(double-disk synergy test) [26]. We wszystkich tych metodach jako inhibitor enzymów ESBL 
stosowany jest jedynie kwas klawulanowy. Natomiast u szczepów P. aeruginosa opisano 
występowanie przede wszystkim innych niŜ u szczepów Enterobacteriaceae rodzin enzymów 
ESBL. Ponadto często u P. aeruginosa występują enzymy ES-OXAs (extended-spectrum 
class D β-lactamases), których aktywność jest przewaŜnie znacznie słabiej hamowana przez 
znane inhibitory β-laktamaz serynowych, niŜ enzymów ESBL z klasy A [23]. RównieŜ waŜny 
jest poziom wytwarzania przez szczepy P. aeruginosa cefalosporynazy AmpC, który moŜe 
zaburzać lub wręcz uniemoŜliwiać wykrycie obecności enzymów ESBL w testach 
fenotypowych [27,28]. 

Podsumowując, trzy elementy: (1) maskowanie wykrywania ESBL w testach 
fenotypowych przez wytwarzanie AmpC na wysokim poziomie; (2) rozpowszechnienie 
enzymów MBL, których obecności niekiedy towarzyszą β-laktamazy ESBL; (3) brak 
rekomendacji przystosowanych do fenotypowego wykrywania ESBL u szczepów 
P. aeruginosa, są głównymi przyczynami ograniczonej wiedzy o występowaniu i 
rozpowszechnieniu enzymów ESBL u szczepów P. aeruginosa na świecie, w porównaniu do 
wiedzy jaką dysponujemy na temat pałeczek Enterobacteriaceae. Szczególnie mało wiadomo 
dotychczas o szczepach P. aeruginosa ESBL-dodatnich występujących w Polsce. Opisano 
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jedynie, w 2007 roku, występowanie u szczepów P. aeruginosa izolowanych od chorych 
w Warszawie obecność enzymów typu ESBL, tj. PER-1 i OXA-74 [29]. 

Biorąc pod uwagę trudności w wykrywaniu enzymów ESBL u P. aeruginosa, metodami 
fenotypowymi, które są rutynowo stosowane w laboratoriach diagnostycznych, w pracy 
opublikowanej w PLoS One w 2017 r. zaproponowałam oryginalny schemat postępowania 
przy poszukiwaniu tych enzymów w oparciu o metody fenotypowe i genotypowe [AO4]. 
W schemacie uwzględniłam specyfikę gatunkową tych pałeczek, biorąc pod uwagę 
mechanizmy oporności jakie mogą maskować zdolność wytwarzania przez szczepy 
β-laktamaz typu ESBL. Występowanie i rozpowszechnienie enzymów ESBL wśród szczepów 
P. aeruginosa badałam przy uŜyciu testów fenotypowych rekomendowanych przez EUCAST 
dla Enterobacteriaceae oraz zaproponowanych przeze mnie modyfikacji tych testów. 
Zaproponowałam równieŜ zestaw reakcji multipleks PCR, wykonałam sekwencjonowanie i 
analizę genów blaESBL, a takŜe badanie pokrewieństwa izolatów metodą PFGE. Badania 
prowadzono z udziałem szczepów wyizolowanych z róŜnych materiałów klinicznych od 
chorych hospitalizowanych w latach 2000-2014 w czterech warszawskich szpitalach. Szczepy 
te otrzymano z laboratoriów szpitalnych jako izolaty P. aeruginosa oporne na trzecią 
generację cefalosporyn. Szczepy na których prowadziłam badania pochodziły z kolekcji 
szczepów Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM oraz z kolekcji szczepów Zakładu 
Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka 
(IP-CZD) w Warszawie.  

Część badań opisanych w publikacji AO4 była prowadzona z udziałem  studentek 
Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego WUM: Patrycji Róg, 
Katarzyny Smolińskiej-Król i Mileny Ćmiel, w ramach realizacji prac magisterskich 
wykonanych pod moją opieką. W ramach wykonywanych prac magisterskich studentki te 
pomagały realizować moje projekty badawcze, pod moim kierunkiem i opieką wykonywały 
techniczną część badań, i zapoznawały się z moją interpretacją wszystkich uzyskiwanych 
przez nie wyników badań w ramach prac magisterskich. Część wyników w tych pracach 
magisterskich jest fragmentem całości danych prezentowanych w publikacji AO4, których to 
łącznej interpretacji i analizy samodzielnie wykonałam w trakcie pisania tej publikacji. 
Oświadczenia w/w studentek, jako współautorów, określające ich wkład w  publikację AO4 
zamieszczono w załączniku nr 5. 
 
Omówienie osiągniętych wyników 

Zdolność wytwarzania enzymów ESBL wykryłam w oparciu o zmodyfikowane metody 
fenotypowe u 110 izolatów P. aeruginosa (15%), spośród 720 przebadanych izolatów 
opornych na ceftazydym i/lub cefepim. Największą liczbę izolatów ESBL-dodatnich 
zaobserwowałam stosując metodę dwóch krąŜków z sulbaktamem, DDS-SAM, (92 ze 110 
wszystkich wykrytych ESBL-dodatnich izolatów), a następnie przy uŜyciu testu CDT z 
ceftazydymem, testu DDS-AMC (z kwasem klawulanowym) i DDS-IMP (z imipenemem) 
(odpowiednio 77/110, 76/110 i 75/110 wykrytych izolatów). Stosując łącznie wszystkie trzy 
zmodyfikowane metody DDST(DDS-AMC, DDS-SAM i DDS-IMP) zdolność wytwarzania 
enzymów ESBL wykazałam u 105/110 izolatów P. aeruginosa. U pozostałych 5/110 izolatów 
wynik dodatni zaobserwowałam jedynie w teście CDT z ceftazydymem. 
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 Z pośród wszystkich ESBL-dodatnich izolatów, aŜ 79/110 było opornych na 
ceftazydym, cefepim oraz aztreonam. Mniejszą grupę, tj. 21/110, stanowiły izolaty oporne na 
ceftazydym i cefepim, ale wraŜliwe na aztreonam. Ponadto 6/110 izolatów było opornych 
jedynie na ceftazydym, 3/110 izolaty wykazały oporność na  cefepim, a jeden szczep był 
oporny na cefepim i aztreonam. 

Dla większości izolatów, we wszystkich metodach fenotypowych typu DDST 
(DDS-AMC, DDS-SAM, DDS-TZP /z tazobaktamem/ i DDS-IMP), zaobserwowałam typowe 
dla szczepów ESBL-dodatnich rozszerzenia stref zahamowania wzrostu zarówno wokół 
krąŜków z ceftazydymem jak i cefepimem, w kierunku krąŜka z inhibitorem tych enzymów. 
Ponadto równie często obserwowane były takie rozszerzenia strefy zahamowania wzrostu 
szczepów w przypadku uŜycia krąŜka z azteronamem. Natomiast w testach typu CDT 
znacznie większy procent izolatów wytwarzających ESBL wykryłam stosując krąŜki z 
ceftazydymem (70%, 77/110 izolatów) niŜ cefepimem (33%, 36/110 izolatów). 

Zastosowanie tak szerokiego panelu metod fenotypowych pozwoliło mi na wykrycie u 
szczepów P. aeruginosa enzymów typu ESBL naleŜących do róŜnych rodzin, co jest 
niezwykle cenne. Obserwacje te potwierdziłam przez wykonanie sekwencjonowania 
wszystkich wykrytych w reakcjach multipleks PCR genów bla. W konsekwencji wśród 
99/110 badanych izolatów P. aeruginosa ESBL-dodatnich stwierdziłam obecność genów 
kodujących enzymy ESBL z następujących rodzin: VEB (u 69 izolatów enzym VEB-9), GES 
(u sześciu enzym GES-1, u pięciu GES-13 i u dwóch izolatów GES-15), OXA-2 (u 12 
izolatów OXA-15, a u pojedynczych szczepów OXA-141, OXA-210, OXA-543 oraz OXA-
544) i OXA-10 (u pięciu izolatów OXA-74 oraz u jednego szczepu OXA-142). U 5/99 
izolatów P. aeruginosa wykazałam obecność zarówno genów blaVEB-9 jak i blaGES-13. Wśród 
pozostałych 11/110 izolatów P. aeruginosa ESBL-dodatnich stwierdziłam obecność genu 
blaGES-5 kodującego karbapenemazę (u jednego izolatu) oraz genu blaTEM-1f kodującego 
penicylinazę (u 3 izolatów). 

Jednak niewątpliwie najwaŜniejszym osiągnięciem naukowym, jakie uzyskałam jest 
odkrycie trzech nowych genów, które nazwałam blaGES-15, blaOXA-141 i blaOXA-142, oraz których 
sekwencje zdeponowałam w amerykańskim banku genów o światowym zasięgu, GenBank 
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Otrzymały one następujące numery 
GU208678, EF552405 oraz EU358785 [RS1-RS3] (Załącznik nr 11). Jednocześnie 
wykazałam, Ŝe geny te kodują enzymy o aktywności ESBL. 

W publikacji AO4 porównałam takŜe wyniki uzyskane z wykorzystaniem wszystkich 
zaproponowanych przeze mnie fenotypowych metod wykrywania szczepów ESBL-dodatnich 
z wynikami metod genotypowych (tj., multipleks PCR i sekwencjonowania). Wykazałam, Ŝe 
uŜycie jednocześnie trzech zmodyfikowanych metod DDST (DDS-AMC, DDS-SAM i DDS-
IMP) pozwoliło na wykrycie wytwarzania enzymów ESBL u wszystkich 99 izolatów 
P. aeruginosa, w genomach których stwierdziłam obecność określonych genów blaESBL, 
a ponadto na wykrycie szczepu wytwarzającego karbapenemazę GES-5. Natomiast nie 
wykryłam obecność genów blaESBL u Ŝadnego z 5/110 izolatów ESBL-dodatnich, dla których 
wynik pozytywny zaobserwowałam jedynie w teście CDT z ceftazydymem. 

Modyfikacje klasycznej metody dwóch krąŜków zaproponowałam na podstawie 
informacji dostępnych w piśmiennictwie. Modyfikacja ta polegała przede wszystkim na 
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wprowadzeniu oprócz kwasu klawulanowego innych inhibitorów β-laktamaz, tj. sulbaktamu, 
tazobaktamu i imipenemu. Wiadomo bowiem, Ŝe aktywność enzymów ESBL opisanych u 
szczepów P. aeruginosa nie zawsze jest hamowana przez kwas klawulanowy [23,28]. 
Szczególnie trudno wykryć jest izolaty wytwarzające enzymy ESBL z rodzin GES [28,30] 
oraz OXA [23]. Ostatnio opisano metodę DDST, w której zaobserwowano synergistyczne 
oddziaływanie pomiędzy krąŜkiem z imipenemem, a krąŜkiem z ceftazydymem wobec 
szczepu P. aeruginosa wytwarzającego GES-1 [28]. Natomiast spośród enzymów ES-OXAs 
wykrytych u P. aeruginosa β-laktamaza OXA-19 jest takŜe podatna na hamujący wpływ 
imipenemu [23]. Ponadto wykazano, Ŝe tazobaktam znacznie silniej hamuje aktywność ESBL 
z rodziny GES, tj. GES-1 i GES-13, niŜ pozostałe inhibitory takie jak kwas klawulanowy, 
sulbaktam czy imipenem [31,32]. Sulbaktam był dotychczas jedynie sporadycznie uŜywany 
jako inhibitor w metodzie CDT do poszukiwania izolatów wytwarzających enzymy typu 
ESBL wśród szczepów wytwarzających AmpC [33]. 

Inne zaproponowane w publikacji AO4 modyfikacje fenotypowych metod wykrywania 
ESBL-dodatnich izolatów P. aeruginosa, to zastosowanie w testach krąŜka z cefepimem oraz 
dodanie do podłoŜa agarowego kloksacyliny. Modyfikacje te wprowadziłam w oparciu o 
rekomendacje EUCAST dotyczące wykrywania szczepów ESBL-dodatnich wśród pałeczek 
Enterobacteriaceae produkujących chromosomalnie kodowane indukcyjne cefalosporynazy 
AmpC [26]. Opisano, Ŝe cefepim hydrolizowany jest znacznie słabiej przez enzymy AmpC 
niŜ przez ESBL [34], lub Ŝe jest wręcz niepodatny na działanie tych cefalosporynaz [26]. 
Natomiast dodatek do podłoŜa kloksacyliny, jako inhibitora AmpC, znacznie zwiększał 
wykrywalność szczepów P. aeruginosa wytwarzających enzymy ESBL [34,35].  

Jak wykazałam w pracy AO4, największy wpływ na podniesienie wykrywalności 
izolatów wytwarzających ESBL, w publikacji AO4, miało zmniejszenie odległości pomiędzy 
krąŜkami w metodach DDST z 20 do 15 mm. Zmianę tę zaproponowałam dla szczepów 
P. aeruginosa, w przypadku których nie obserwowano stref zahamowania wzrostu wokół 
krąŜków z antybiotykami w metodach DDST lub średnice tych stref były bardzo małe.  

Zastosowanie zaproponowanych modyfikacji [AO4] umoŜliwiło wykrycie w oparciu 
o metody fenotypowe aŜ 105/110 izolatów P. aeruginosa, u których występują enzymy 
ESBL. Przy czym aŜ dla 56 izolatów ze 105 ESBL-dodatnich konieczne było zmniejszenie 
odległości pomiędzy krąŜkami z antybiotykami do 15 mm. Największy problem dotyczył 
siedmiu następujących izolatów P. aeruginosa: dwóch wytwarzających GES-1, dwóch innych 
wytwarzających VEB-9 i OXA-10 oraz trzech izolatów wytwarzających GES-13, VEB-9 i 
OXA-10. Wykrycie zdolności wytwarzania enzymów ESBL u tych siedmiu izolatów 
metodami fenotypowymi było moŜliwe dzięki jednoczesnemu zbliŜeniu krąŜków i dodaniu 
kwasu boronowego na krąŜki z antybiotykami. Kwas boronowy, dodawany w stęŜeniu 0,4 mg 
na krąŜek diagnostyczny, został wcześniej juŜ wykorzystany do wykazania obecności enzymu 
BEL-1 u szczepów klinicznych P. aeruginosa izolowanych w Belgii [36]. W badaniach 
przedstawionych w publikacji AO4 wykazałam iŜ kwas boronowy znacznie lepiej niŜ 
kloksacylina hamuje aktywność AmpC i umoŜliwia wykrycie enzymów typu ESBL u 
szczepów P. aeruginosa ze zwiększoną produkcją cefalosporynazy AmpC.  

Podsumowując, na podstawie porównania występowania genów blaESBL u badanych 
izolatów w stosunku do wyników wykrywania szczepów ESBL-dodatnich metodami 
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fenotypowymi, wyciągnęłam wniosek, iŜ zaproponowane w publikacji AO4 zmodyfikowane 
metody DDST umoŜliwiają identyfikację szczepów P. aeruginosa wytwarzających enzymy 
ESBL, w odróŜnieniu do klasycznej metody dedykowanej przez EUCAST dla pałeczek 
Enterobacteriaceae. W celu wykrywania szczepów P. aeruginosa ESBL-dodatnich 
zaproponowałam wykonywanie trzech testów: DDS-AMC, DDS-SAM and DDS-IMP oraz w 
zaleŜności od obrazu widocznego na płytkach, redukcję odległości między krąŜkami z 20 do 
15 mm, a takŜe dodanie kwasu boronowego (0,4 mg) na krąŜki diagnostyczne, o średnicy 
6 mm, z antybiotykami. Proponowany schemat wykrywania szczepów P. aeruginosa ESBL-
dodatnich umoŜliwił wykazanie obecności trudnych do stwierdzenia rodzin enzymów, 
tj. GES, OXA i VEB u izolatów pochodzących od pacjentów hospitalizowanych w 
warszawskich szpitalach. I co najwaŜniejsze doprowadził do odkrycia genów kodujących trzy 
nowe enzymy typu ESBL: OXA-141, OXA-142 i GES-15 [RS1-RS3] (Załącznik nr 11). 
Enzymy z rodziny OXA są szeroko rozpowszechnione wśród szczepów P. aeruginosa na 
świecie, a większość β-laktamaz ES-OXA opisano właśnie u izolatów tej pałeczki [2]. 
Nie dziwi więc fakt, Ŝe ta sama β-laktamaza ES-OXA jest wykrywana prawie równocześnie u 
szczepów P. aeruginosa w róŜnych częściach świata. Poza Polską [AO4] obecność enzymu 
OXA-142 opisano takŜe u szczepów P. aeruginosa izolowanych w Bułgarii (u 3 izolatów) 
[37] oraz w Korei Południowej (u 4 izolatów) [14]. W przypadku polskiego szczepu obecność 
genu kodującego OXA-142 wykazałam w obrębie zmiennej części integronu klasy 1, którego 
strukturę aac(6)-Ib-blaOXA-142–aadA6/aadA10 zarejestrowałam w NCBI GenBank pod nr 
EU358785 [RS2] (Załącznik nr 11). Natomiast pięć izolatów P. aeruginosa z Korei 
Południowej charakteryzowało się odmienną budową integronu klasy 1, kasety genowe miały 
następującą kolejność aacA4- blaOXA-142–aadA2 (NCBI GenBank nr KF257849). 

W prezentowanej publikacji [AO4] opisałam równieŜ odkrycie nowego genu blaOXA-141 
kodującego enzym typu ESBL u jednego z klinicznych szczepów P. aeruginosa [RS1] 
(Załącznik nr 11). Ostatnio w GenBank została zarejestrowana sekwencja części genomu 
szczepu P. aeruginosa WH-SGI-V-07247 (nr LLTH01000109), w obrębie której stwierdzono 
obecność odkrytego przeze mnie genu. Ponadto w publikacji AO4 jako pierwsza opisałam 
aktywność enzymów OXA-543 i OXA-544. Wykazałam, Ŝe naleŜą one do enzymów typu 
ESBL. Dotychczas znane był jedynie same sekwencje tych genów - NCBI GenBank nr 
LLTZ01000057 oraz nr LLMY01000078, bez sprecyzowania rodzaju aktywności 
kodowanych β-laktamaz. Szczepy kliniczne P. aeruginosa wytwarzające te enzymy 
wykazywały typowe dla szczepów ESBL-dodatnich oddziaływania pomiędzy krąŜkami z 
antybiotykami w metodach fenotypowych.  Ponadto stwierdziłam obecność u badanych 
izolatów genów kodujących ESBL: OXA-15, OXA-74 i OXA-210. Dotychczas u szczepów 
P. aeruginosa opisano występowanie: OXA-15 u szczepu izolowanego w Turcji, u którego 
gen blaOXA-15 zlokalizowany był w integronie klasy 1 [38]; OXA-74 u kilku szczepów 
izolowanych w Polsce w 2007 r. [29], u dwóch izolatów na Węgrzech w 2008 r. [39] oraz 
takŜe u dwóch izolatów w Bułgarii w 2013 r.[37]; podczas gdy OXA-210 był jedynie opisany 
u jednego szczepu z Korei [14]. W publikacji AO4 wykazałam drugi na świecie przypadek 
wytwarzania enzymu OXA-210 przez bakterie, dodatkowo przez szczep z gatunku 
P. aeruginosa. 
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Inną z najbardziej wartościowych moich obserwacji w badaniach prezentowanych w 
publikacji AO4 było wykazanie po raz pierwszy na świecie problemu epidemiologicznego 
związanego z rozpowszechnieniem izolatów produkujących β-laktamazę VEB-9. Poprzez 
wykonanie badania metodą PFGE (pulsed-field gel electrophoresis) wykazałam 
pokrewieństwo pomiędzy wszystkimi 69 izolatami P. aeruginosa wytwarzającymi VEB-9. 
Pochodziły one z jednego warszawskiego szpitala i były izolowane od chorych w ciągu lat 
2010-2014. Wśród tych izolatów wyodrębniłam dwie podgrupy PT (PFGE pulsotype): PT Ma 
i PT Mb, w obrębie których znajdowały się izolaty wykazujące ponad 85% podobieństwo. 
Grupę PT Ma stanowiły izolaty wytwarzające jednocześnie enzymy VEB-9 i OXA-10, a u 5 
izolatów dodatkowo stwierdziłam obecność rzadkiego enzymu GES-13. Przypuszczam, Ŝe 
pierwotnie szczep P. aeruginosa posiadający geny blaVEB-9 and blaOXA-10 pozyskał od innej 
bakterii gen blaGES-13. Po raz pierwszy obecność genu kodującego VEB-9 opisano u dwóch 
izolatów P. aeruginosa z Kuwejtu [40]. Od tamtej pory nie było innych doniesień o wykryciu 
szczepów bakteryjnych produkujących VEB-9. Ostatnio w związku z rozpowszechnieniem 
metody WGS i programami badawczymi sekwencjonowania genomów bakterii zebranych w 
róŜnych kolekcjach zgłoszono sekwencje poszczególnych fragmentów genomów, wśród 
których były takŜe sekwencje genu blaVEB-9, dotyczyło to szczepów P. aeruginosa AR_0092 
scaffold00001 (nr MPBS01000001), Acinetobacter baumannii ABBL 142 contig-1000047 
(nr LLIK01000044) and K. pneumoniae OC511 AOT23_contig000137 (nr LOEI01000136). 
Natomiast wśród szczepów P. aeruginosa najczęściej wykrywanym enzymem z rodziny VEB 
był VEB-1 [2,13]. 

Innymi bardzo waŜnymi wynikami moich badań jest wykazanie obecności stosunkowo 
szerokiej róŜnorodności rzadko spotykanych enzymów z rodzimy GES. U badanych przeze 
mnie izolatów P. aeruginosa stwierdziłam obecność genów kodujących GES-1, GES-5, 
GES-13 i odkryłam gen kodujący nowy enzym GES-15. β-laktamaza GES-5 w odróŜnieniu 
od pozostałych posiada aktywność karbapenemazy [31]. Natomiast GES-1 jest najszerzej na 
świecie rozpowszechnionym enzymem z rodziny GES u szczepów P. aeruginosa [2], jak i u 
Enterobacteriaceae [41]. Natomiast szczepy P. aeruginosa wytwarzające GES-13 są bardzo 
rzadkie i dotychczas ich występowanie zostało opisane jedynie dwukrotnie, w 2010 r. 
w Grecji [32] i w 2014 r. w Kanadzie [30]. Wykazana przez ze mnie obecność w jednym 
izolacie jednocześnie trzech genów, tj. blaGES-13, blaVEB-9 oraz blaOXA-10, jest niezwykła i do 
tej pory niespotykana u Ŝadnego gatunku bakterii. Włączona do osiągnięcia habilitacyjnego 
praca AO4  jest pierwszą na świecie publikacją o odkryciu nowego enzymu GES-15, jakiego 
obecność wykazałam w obrębie integronu klasy 1 u jednego ze szczepów P. aeruginosa 
[RS3] (Załącznik nr 11).  

Podsumowując, porównując uzyskane wyniki występowania genów blaESBL z profilem 
oporności na β-laktamy badanych izolatów oraz z wynikami wykrywania metodami 
fenotypowymi szczepów ESBL-dodatnich postawiłam wniosek, iŜ zdolność wytwarzania 
enzymów ESBL jest jedną z podstawowych przyczyn oporności P. aeruginosa na 
cefalosporyny 3 i 4 generacji, a takŜe na aztreonam. 
 



Autoreferat – postępowanie habilitacyjne dr n. farm. Agnieszki Ewy Laudy                              . 

 17 

Zagadnienie 2 - Badanie udziału systemów pomp MDR, hamowanych przez 
inhibitor pomp L-fenyloalanino-L-arginino- β-naftylamid (PAβN), jako 
przyczyny braku in vitro aktywności wobec szczepów P. aeruginosa 
substancji czynnych i produktów leczniczych z grupy „non-antibiotics” 
[AO2, AO3, AP1, AP2]. 
 
Omówienie celu naukowego 

Występowanie u bakterii róŜnorodnych mechanizmów oporności, ich wzajemne 
oddziaływania oraz ich współudział w warunkowaniu oporności szczepów na związki 
przeciwdrobnoustrojowe powoduje, iŜ leczenie zakaŜeń staje się coraz trudniejsze i coraz 
mniej skuteczne. Pilnym więc wyzwaniem jest wciąŜ poszukiwanie nowych grup związków 
chemicznych o potencjalnej aktywności wobec szerokiego spektrum bakterii. Większość 
ostatnio nowo syntezowanych związków przeciwbakteryjnych wykazuje jedynie działanie 
wobec ziarenkowców Gram-dodatnich. Biorąc pod uwagę, iŜ systemy pomp z klasy RND 
występujące u pałeczek Gram-ujemnych mają zdolność usuwania z komórek substancji 
o róŜnorodnej budowie chemicznej [AP1,16,17], postanowiłam zbadać udział tych systemów 
w oporności szczepów pałeczek na związki z grupy „non-antibiotics”. Powszechnie  
wiadomo, Ŝe spadek wraŜliwości pałeczek na wiele stosowanych antybiotyków i substancji 
czynnych środków dezynfekcyjnych jest spowodowany faktem iŜ są one substratami 
błonowych pomp MDR (multi-drug resistance) [AP1,16,17]. Ponadto ostatnio wykazałam, Ŝe 
benzosiloksaborole, jako nowa potencjalna grupa związków przeciwdrobnoustrojowych, są 
takŜe prawdopodobnie usuwane przez systemy pomp RND hamowanych przez inhibitor 
PAβN [O20]. 

Związki z tzw. grupy „non-antibiotics” stanowią alternatywę dla poszukiwania nowych 
opcji terapeutycznych. Zaliczane są do nich leki z róŜnych grup terapeutycznych, które 
stosowane są w leczeniu chorób nie związanych z zakaŜeniami drobnoustrojowymi, 
a dodatkowo dla substancji czynnych tych leków wykazano aktywność przeciwbakteryjną 
[42,AP2]. W kontekście narastającego braku nowych związków aktywnych wobec pałeczek 
Gram-ujemnych jest to interesująca strategia dla badań naukowych, których wyniki opisałam 
w trzech publikacjach AO2, AO3 i AP2. Tym bardziej, iŜ ukazały się doniesienia o 
aktywności wobec pałeczek substancji czynnych leków z następujących grup: antagonistów 
kanałów wapniowych (amlodypiny i nifedypiny) wobec E. coli, Klebsiella sp. oraz 
Salmonella sp. [43]; miejscowo znieczulających (np., lidokainy, bupiwakainy i ropiwakainy) 
wobec E. coli i P. aeruginosa [44]; miejscowo obkurczających naczynia krwionośne (np., 
oksymetazoliny wobec E. coli [45]), oraz inhibitorów pompy protonowej (np., rabeprazolu i 
lanzoprazolu) wobec Helicobacter pylori [46]. JednakŜe większość związków z grupy ”non-
antibiotics” wykazuje jedynie niską aktywność przeciwbakteryjną, tj. wartości MIC wynoszą 
powyŜej 3000 mg/L [47]. 

O wiele bardziej interesującymi związkami z grupy „non-antibiotics” o potencjalnym 
działaniu wobec bakterii są niesterydowe leki przeciwzapalne NLPZ (non-steroidal anti-
inflammatory drugs, NSAIDs), które są zaliczane do najczęściej i najpowszechniej 
stosowanych leków na świecie. Do grupy NLPZ naleŜą związki o róŜnej budowie chemicznej 
ale wszystkie wykazują w róŜnym stopniu trzy biologiczne aktywności: przeciwzapalną, 
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przeciwbólową i przeciwgorączkową. Najlepiej poznaną substancją z tej grupy jest 
diklofenak. Opisano jego aktywność wobec szerokiego spektrum pałeczek Gram-ujemnych: 
E. coli, Klebsiella sp., Salmonella sp., Shigella sp. oraz Vibrio cholerae [48]. 

Wykazano takŜe aktywność kwasu acetylosalicylowego wobec P. aeruginosa, E. coli 
[49] oraz H. pylori [50]. Ponadto zaobserwowano wzrost wraŜliwości H. pylori na antybiotyki 
w obecności kwasu acetylosalicylowego [50]. Dodatkowo wykazano aktywność ibuprofenu i 
indometacyny wobec H. pylori [51]. 

Najbardziej jednak interesująca w przypadku badań substancji z grupy NLPZ nie jest 
ich zaobserwowana bezpośrednia aktywność wobec bakterii ale ich zdolność do hamowania 
lub wzmacniania aktywności niektórych błonowych pomp MDR u pałeczek Gram-ujemnych. 
Salicylany, które są opisanymi substratami pomp u Burkholderia cenocepacia mogą 
indukować aktywność tych pomp i powodować tym samym oporność na antybiotyki [52]. 
Ponadto salicylany indukują ekspresję błonowych pomp MDR u E. coli [53] i S. enterica 
serovar Typhimurium [54]. 

W prezentowanych publikacjach AO2 i AO3 postanowiłam zbadać czy leki zaliczane 
do grupy „non-antibiotics” pochodzące z róŜnych grup terapeutycznych są substratami dla 
błonowych pomp MDR występujących u szczepów P. aeruginosa oraz innych pałeczek 
Gram-ujemnych. Aby zniwelować efekt wpływu inhibitora pomp, PAβN, na zmianę 
przepuszczalności osłon komórkowych w badaniach z uŜyciem tego inhibitora zastosowałam 
1 mM MgSO4, który według piśmiennictwa stabilizuje błonę zewnętrzną [55]. Celem 
prowadzonych przez ze mnie badań było takŜe wyjaśnienie czy leki o róŜnej budowie 
chemicznej zaliczane do „non-antibiotics”, które okaŜą się być substratami pomp MDR, mogą 
poprzez systemy MDR wpływać na wraŜliwość pałeczek na związki przeciwbakteryjne 
[AO2,AO3,AP2]. Badania te pogłębią wiedzę z zakresu udziału pomp MDR w szeroko 
rozumianej oporności pałeczek Gram-ujemnych na związki przeciwdrobnoustrojowe. 

Część badań opisanych w publikacjach AO2 oraz AO3 była prowadzona z udziałem 
studentek Wydziału Farmaceutycznego WUM: Joanny Krajewskiej [AO2] i Ewy Kulińskiej 
[AO3], w ramach realizacji prac magisterskich wykonanych pod moją opieką. W ramach 
wykonywanych prac magisterskich studentki te pomagały realizować moje projekty 
badawcze, pod moim kierunkiem i opieką wykonywały techniczną część badań, i 
zapoznawały się z moją interpretacją wszystkich uzyskiwanych przez nie wyników badań w 
ramach prac magisterskich. Część wyników w tych pracach magisterskich jest fragmentem 
całości danych prezentowanych w publikacjach AO2 i AO3, których to łącznej interpretacji i 
analizy samodzielnie wykonałam w trakcie pisania tej publikacji. Oświadczenia w/w 
studentek, jako współautorów, określające ich wkład w  publikacje AO2 i AO3 zamieszczono 
w załączniku nr 5. 

Szczepy, na których prowadziłam badania pochodziły z kolekcji szczepów Zakładu 
Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM.  
 
Omówienie osiągniętych wyników 

Podstawowym przesiewowym testem fenotypowym w badaniach in vitro wykazania 
zdolności szczepu do usuwania antybiotyków przez pompy MDR jest określenie i porównanie 
wartości MIC antybiotyku bez obecności i w obecności w podłoŜu inhibitora pomp MDR 
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[17,56,57]. Najpowszechniej i najczęściej uŜywanym inhibitorem pomp w tego rodzaju 
badaniach jest PAβN. Jest to pierwszy opisany inhibitor transporterów RND obecnych u 
pałeczek Gram-ujemnych [17,57]. Inhibitor ten hamuje aktywność systemów pomp z grupy 
Mex występujących u P. aeruginosa (szczególnie systemu MexAB-OprM) ale takŜe systemu 
AcrAB-TolC opisanego u szczepów z rodziny Enterobacteraceae (np.: E. coli, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes oraz S. enterica serovar 
Typhimurium) [58,59]. Inhibitor PAβN oraz wcześniej opisany test fenotypowy 
wykorzystałam do wyjaśnienia przyczyny braku lub małej aktywności związków z grupy 
„non-antibiotics” wobec szczepów P. aeruginosa oraz innych gatunków pałeczek Gram-
ujemnych [AO2, AO3]. 

W publikacji AO3 opisałam badania jakie przeprowadziłam na ośmiu substancjach 
czynnych i odpowiednio zawierających je leków, wybranych z róŜnych grup terapeutycznych, 
stosowanych w rozmaitych jednostkach chorobowych i o róŜnej budowie chemicznej: 
acyklowir (przeciwwirusowy) i Zovirax iniekcje, alendronian sodowy (stosowany w leczeniu 
osteoporozy) i Ostenil tabletki, amitryptylina (przeciwdepresyjny) i Amitriptylinum tabl., 
atorwastatyna (statyna obniŜająca poziom lipidów w tym cholesterolu) i Atorvox tabl., 
karboplatyna (lek cytostatyczny) i Carbosin inj., famotydyna (inhibitor receptorów H2 
blokujący wydzielanie kwasu solnego w Ŝołądku) i Famogast tabl., nicergolina (z grupy 
wazodylatatorów stosowana w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego otępienia) i Niglostin 
tabl., oraz tiklopidyna (zmniejsza agregację płytek krwi i hamuje proces tworzenia 
zakrzepów) i Apo-Clodin tabl. Leki z tych wybranych grup są stosowane przez chorych przez 
długi okres czasu i przewaŜnie w sposób przewlekły. Z pośród badanych „non-antibiotics” 
tylko dla trzech substancji czynnych, tj. alendronianu sodu, amitryptyliny i karboplatyny oraz 
produktów leczniczych je zawierających wykazałam aktywność wobec niektórych 
standardowych szczepów pałeczek Gram-ujemnych. Co ciekawe, jedna z substancji tj. 
amitryptylina i lek ją zawierający, tabletki Amitriptylinum, były aktywne wobec wszystkich 
180 badanych szczepów klinicznych naleŜących do róŜnych gatunków pałeczek Gram-
ujemnych. Jakkolwiek amitryptylina/Amitriptylinum wykazała niŜszą aktywność wobec 
szczepów P. aeruginosa niŜ wobec szczepów z pozostałych gatunków pałeczek: E. coli, 
K. pneumoniae, S. maltophilia oraz A. baumannii. Z drugiej strony dla wszystkich szczepów 
klinicznych P. aeruginosa i S. maltophilia stwierdziłam wraŜliwość na alendronian 
sodu/Ostenil. Ponadto zaobserwowałam aktywność karboplatyny/Carbosin jedynie dla 
szczepów z gatunku P. aeruginosa [AO3]. Podobnie jak w przypadku badania przez ze mnie 
nowych związków przeciwbakteryjnych [O20] i tym razem wysunęłam tezę iŜ jest wielce 
prawdopodobne, Ŝe obecność pomp MDR jest jedną z przyczyn niskiej aktywności badanych 
substancji czynnych i zawierających je leków z grupy „non-antibiotics” wobec P. aeruginosa 
oraz wobec innych pałeczek Gram-ujemnych [AO3]. 

Z pośród 8 analizowanych „non-antibiotics”, zarówno aktywnych substancji jak i 
produktów leczniczych je zawierających, dla pięciu z nich (amitryptyliny, alendronianu sodu, 
karboplatyny, nicergoliny i tiklopidyny) wykazałam co najmniej 4-krotne spadki wartości 
MIC w obecności inhibitora pomp PAβN dla szczepów z róŜnych badanych gatunków 
pałeczek Gram-ujemnych [AO3]. W przypadku szczepów klinicznych P. aeruginosa (n=36) 
zaobserwowałam wzrost wraŜliwości na alendronian sodu/Ostenil (dla 28 szczepów),   
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amitryptylinę/Amitriptylinum (dla 21 szczepów) oraz karboplatynę/Carbosin (dla 16 
szczepów). Ponadto znaczący spadek wartości MIC alendronianu sodu/Ostenil oraz 
amitryptyliny/Amitriptylinum w obecności inhibitora pomp wykazałam takŜe u szczepów 
E. coli, K. pneumoniae i A. baumannii [AO3]. W odróŜnieniu od szczepów z innych 
gatunków pałeczek Gram-ujemnych, dla szczepów P. aeruginosa nie stwierdziłam co 
najmniej 4-krotnych spadków wartości MIC tiklopidyny/Apo-Clodin oraz 
nicergoliny/Niglostin. 

Podsumowując w publikacji AO3 po raz pierwszy opisano iŜ substancje z grupy „non-
antibiotics” takie jak amitryptylina, alendroniam sodu, nicergolina i toklopidyna są aktywnie 
usuwane prawdopodobnie przez systemy pomp MDR obecne zarówno u szczepów 
Enterobacteriaceae jak i u Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących.  

W oparciu o wcześniejsze doniesienia o aktywności przeciwbakteryjnej niektórych 
substancji z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (kwasu acetylosalicylowego 
wobec P. aeruginosa i E. coli [49] oraz diklofenaku wobec E. coli i Klebsiella sp. [48]) oraz o 
indukcji przez salicylany oporności zaleŜnej od pomp MDR u B. cenocepacia  [52], a takŜe 
indukowaniu przez nie ekspresji genów kodujących pompy MDR u E. coli [53], 
zdecydowałam się zbadać czy róŜne chemicznie substancje z grupy NLPZ są substratami 
pomp i mogą przez oddziaływanie na te systemy pomp modyfikować oporność na antybiotyki 
u pałeczek Gram-ujemnych [AO2]. W publikacji AO2 przebadałam wybrane 12 substancji 
czynnych z grupy NLPZ, paracetamol jako porównawczą substancję takŜe o działaniu 
przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym, a takŜe osiem odpowiadających substancjom 
NLPZ produktów leczniczych: diklofenak i Olfen tabletki, Diclac iniekcje; nimesulid i Aulin 
tabl.; naproksen i Naproxen tabl.; ibuprofen i Nurofen tabl.; kwas mefenamowy i Mefacit 
tabl.; kwas acetylosalicylowy i Aspirin tabl.; paracetamol i Apap tabl.; oraz tylko jako 
aktywne substancje: indometacyna, meloksikam, metamizol sodowy, fenylbutazon, 
piroksikam and salicylamid. Z pośród analizowanych substancji czynnych i zawierających je 
leków z grupy NLPZ w przypadku czterech z nich wykazałam aktywność wobec pałeczek 
Gram-ujemnych, tj. diklofenaku/Olfen wobec P. aeruginosa, S. maltophilia, A. baumannii, 
E. coli, K. pneumoniae oraz P. mirabilis; kwasu acetylosalicylowego/Aspiryny wobec 
P. aeruginosa, S. maltophilia i A. baumannii; ibuprofenu/Nurofen oraz naproksenu/Naproxen 
wobec S. maltophilia [AO2].  

W dalszych badaniach grupy NLPZ wobec bakterii zaobserwowałam co najmniej 
4-krotne spadki wartości MIC naproksenu, diklofenaku, kwasu mefenamowego i ibuprofenu 
oraz zawierających je produktów leczniczych w obecności inhibitora PAβN dla większości 
szczepów wzorcowych i klinicznych P. aeruginosa, a takŜe szczepów innych gatunków 
pałeczek: S. maltophilia, A. baumannii, E. coli, K. pneumoniae i P. mirabilis. Przy czym, w 
przypadku diklofenaku/Olfen i kwasu mefenamowego/Mefacit zmiany ich wartości MIC 
stwierdziłam dla wszystkich 180 badanych szczepów bakteryjnych. Dodatkowo wykazałam 
znaczące wzrosty wraŜliwości szczepów klinicznych E. coli i P. mirabilis na kwas 
acetylosalicylowy/Aspirynę w obecności PAβN, w odróŜnieniu od szczepów P. aeruginosa, 
dla których nie zaobserwowałam tego zjawiska.  Jest to pierwsza tak obszerna praca nad 
wpływem inhibitora pomp na aktywność tak duŜej liczby związków/leków z grupy NLPZ 
wobec tak szerokiego spektrum bakterii [AO2]. Prawdopodobnie część substancji z grupy 
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NLPZ jest substratami systemów RND. Wcześniej jedynie opisano kwas salicylowy jako 
substrat systemu CeoAB-OpcM u B. cenocepacia [52]. W prezentowanych badaniach, 
przedstawionych do postępowania habilitacyjnego, wykazałam jako pierwsza, iŜ substancje 
czynne z grupy NLPZ takie jak kwas mefenamowy, diklofenak, ibuprofen oraz naproksen i 
zawierające je produkty lecznicze są aktywnie usuwane prawdopodobnie przez pompy MDR 
zarówno bakterii z gatunków pałeczek Gram-ujemnych niefermentujących (w tym 
P. aeruginosa) jak i z rodziny Enterobacteriaceae [AO2]. 

Uzyskane przeze mnie wyniki dotyczące róŜnych grup „non-antibiotics” jako 
substratów pomp MDR występujących u Gram-ujemnych pałeczek [AO2,AO3] zestawiłam z 
danymi z piśmiennictwa w publikacji przeglądowej AP2. Wykazałam, Ŝe obecność pomp 
MDR moŜe być jedną z przyczyn braku lub słabej aktywności wobec Gram-ujemnych 
pałeczek niektórych substancji NLPZ jak i „non-antibiotics” z grupy leków stosowanych w 
leczeniu osteoporozy, z grupy wazodylatatorów stosowanych w leczeniu łagodnego lub 
umiarkowanego otępienia, leków  przeciwdepresyjnych oraz  leków zmniejszających 
agregację płytek krwi i hamujących proces tworzenia zakrzepów [AP2].  

Równie waŜną kwestią jest wpływ jaki mogą przypuszczalnie wywierać leki z grupy 
„non-antibiotics” na efektywność terapii antybiotykowej w kontekście interakcji z 
bakteryjnymi błonowymi pompami MDR, których substratami mogą być zarówno substancje 
„non-antibiotics” jak i antybiotyki [AP2]. Nasuwa się pytanie, czy leki z grupy NLPZ oraz 
inne „non-antibiotics” mogą wpływać na aktywność bakteryjnych pomp MDR i w ten sposób 
modyfikować wraŜliwość bakterii na antybiotyki. Aktualny zakres wiedzy dotyczący wyŜej 
poruszanych zagadnień jest niewielki i dotyczy jedynie salicylanów zaliczanych do NLPZ. 
Kwas salicylowy jest jedynym znanym dotychczas substratem pomp MDR, który moŜe 
indukować ekspresję genów kodujących te pompy i na tej drodze przyczyniać się do 
oporności szczepów pałeczek Gram-ujemnych takich jak: E. coli [53], S. enterica serovar 
Typhimurium [54] oraz B. cenocepacia [52]. Natomiast salicylany nie wywarły wpływu na 
wraŜliwość szczepów A. baumannii na cyprofloksacynę, gentamycynę i ceftriakson [60]. 

W publikacjach AO2 i AO3 opisałam wpływ leków z grupy „non-antibiotics” (które jak 
wykazałam są najprawdopodobniej substratami pomp MDR) na wraŜliwość klinicznych 
szczepów P. aeruginosa oraz innych gatunków pałeczek Gram-ujemnych na chinolony w 
obecności oraz przy braku inhibitora pomp PAβN w podłoŜu testowym. Chinolony są 
powszechnie znanymi modelowymi związkami aktywnie usuwanymi przez bakteryjne pompy 
MDR. Ponadto udział błonowych pomp MDR w oporności na fluorochinolony został 
wykazany dla szczepów pałeczek Gram-ujemnych naleŜących do róŜnych rodzajów bakterii 
[AP1,17,56]. Badania prowadziłam z uŜyciem produktów leczniczych: Ostenil, Apo-Clodin, 
Amitriptylinum, Niglostin, Carbosin, Olfen, Mefecit, Nurofen, Naproxen oraz Aspirin, dla 
których wykazałam co najmniej 4-krotne spadki wartości MIC w obecności PAβN. Wyniki 
jakie uzyskałam i opisałam w obydwu pracach [AO2,AO3] dotyczących „non-antibiotics”, 
wskazują Ŝe Ŝaden z badanych leków nie wpływał na wraŜliwość ani jednego szczepu 
P. aeruginosa na ofloksacynę, zarówno w obecności jak i przy braku obecności PAβN. 
W odróŜnieniu od danych uzyskanych dla P. aeruginosa, jeden z badanych produktów 
leczniczych, tabletki Aspirin zawierające kwas acetylosalicylowy, spowodował 4-krotny 
wzrost MIC ofloksacyny w przypadku pojedynczych szczepów E. coli [AO2]. 
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W publikacji przeglądowej AP2 zestawiłam i zinterpretowałam dane z piśmiennictwa z 
wynikami własnymi [AO2,AO3] dotyczącymi indukcji antybiotykooporności na skutek 
wpływu „non-antibiotics” na pompy MDR u P. aeruginosa w porównaniu do innych 
gatunków Gram-ujemnych pałeczek. Stwierdziłam brak wpływu produktów leczniczych 
zawierających następujące substancje czynne: alendroniam sodu, karboplatynę, tiklopidynę, 
nicergolinę, amitryptylinę oraz z grupy NLPZ takich jak diklofenak, kwas mefenamowy, 
ibuprofen i naproksen, na indukcję oporności na chinolony pałeczek Gram-ujemnych 
(P. aeruginosa jak równieŜ S. maltophilia, A. baumannii, E. coli, K. pneumoniae i 
P. mirabilis). Przebadane związki z grupy „non-antibiotics”, oprócz salicylanów pomimo, Ŝe 
jak wykazałam są substratami pomp MDR,  nie wpływają na wraŜliwość pałeczek Gram-
ujemnych i mogą być bezpiecznie stosowane w czasie leczenia zakaŜeń bakteryjnych.    
 
Zagadnienie 3 - Współwystępowanie i udział enzymów typu ESBL oraz 
systemów pomp MDR, w oporności szczepów klinicznych P. aeruginosa na 
cefalosporyny 3 i/lub 4 generacji [AO1, AP1]. 
 
Omówienie celu naukowego 

Obserwowana narastająca oporność bakterii na cefalosporyny 3 i 4 generacji oraz 
karbapenemy staje się obecnie najpowaŜniejszym problemem klinicznym na świecie. 
W przypadku szczepów P. aeruginosa naleŜy mieć na uwadze, iŜ oporność na β-laktamy jest 
wypadkową obecności kilku róŜnych mechanizmów. NajwaŜniejszym z nich jest zdolność 
szczepów do wytwarzania β-laktamaz [P2,P3]. Oprócz tego wszystkie szczepy P. aeruginosa 
posiadają chromosomalnie kodowane systemy aktywnego usuwania związków z komórki, z 
klasy RND (resistance-nodulation-division) naleŜące do grupy Mex [AP1,15-19,58]. 
Dotychczas wykazano, Ŝe trzy systemy takich pomp, tj. MexAB-OprM, MexXY-OprM oraz 
MexCD-OprJ, są odpowiedzialne za obniŜenie wraŜliwości szczepów klinicznych na 
β-laktamy [AP1,18,19]. Ponadto system MexAB-OprM moŜe być odpowiedzialny zarówno 
za naturalną jak i nabytą oporność szczepów P. aeruginosa, podczas gdy dwa pozostałe 
systemy biorą udział jedynie w oporności nabytej na β-laktamy izolatów klinicznych [18]. 
W przypadku cefalosporyn 3 i 4 generacji, ceftazydym i cefepim są substratami systemu 
MexAB-OprM. U mutantów delecyjnych P. aeruginosa z uszkodzonym w/w systemem pomp 
stwierdzono 8-krotne (dla ceftazydymu) i 32-krotne (dla cefepimu) spadki wartości MIC [18]. 
Cefepim, ale nie ceftazydym, jest takŜe substratem systemów MexXY-OprM i MexCD-OprJ 
[18,19]. Warto podkreślić Ŝe cefalosporyny 3 generacji, takie jak ceftazydym i cefotaksym, są 
równieŜ substratami innego systemu AcrAB-TolC naleŜącego do klasy RND [61]. System 
AcrAB-TolC jest szeroko rozpowszechniony u róŜnych gatunków z rodziny 
Enterobacteriaceae, w tym u E. coli oraz K. pneumoniae [16,17,58,61]. Jakkolwiek in vitro 
wyselekcjonowane mutanty z nadekspresją operonu kodującego ten system zachowały 
wraŜliwość na ceftazydym jak i na cefotaksym [61]. Dwa systemy z klasy RND, MexAB-
OprM u P. aeruginosa oraz AcrAB-TolC u E. coli są najlepiej poznanymi i zbadanymi 
pompami MDR jakie występują u pałeczek Gram-ujemnych. Z drugiej strony naleŜy 
pamiętać, Ŝe szczepy K. pneumoniae i E. coli są najczęściej na świecie izolowanymi 
producentami i nosicielami enzymów ESBL, dotyczy to zarówno szczepów klinicznych jak i 
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środowiskowych [24,25]. Jakkolwiek szczepy P. aeruginosa wytwarzające ESBL są coraz 
częściej izolowane [2,23,35-39,P2]. Ostatnio występowanie takich szczepów opisano takŜe w 
Polsce [AO4,29]. 

Dotychczas nie prowadzono badań nad udziałem systemów pomp RND w oporności na 
cefalosporyny 3 i 4 generacji szczepów pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających enzymy 
ESBL. Zdecydowałam się podjąć ten temat w publikacji AO1, prowadząc badania z udziałem 
188 klinicznych szczepów pałeczek ESBL-dodatnich: w tym P. aeruginosa (n=73) i dla 
porównania E. coli (n=59) oraz K. pneumoniae (n=56). Ocenę roli systemów pomp w 
oporności na ceftazydym i cefepim szczepów ESBL-dodatnich badałam poprzez analizę 
wartości MIC tych cefalosporyn oznaczonych w obecności i przy braku obecności inhibitora 
pomp PAβN, w podłoŜu z dodatkiem 1 mM MgSO4. Obecność w podłoŜu 1 mM MgSO4 
stabilizuje błonę zewnętrzną i znosi efekt wpływu PAβN na zmianę przepuszczalności 
bakteryjnych osłon komórkowych [56]. W celu wyjaśnienia czy faktycznie systemy pomp są 
głównym mechanizmem determinującym oporność izolatów P. aeruginosa ESBL-dodatnich 
na cefalosporyny 3 i 4 generacji, dalsze szczegółowe badania prowadziłam przy uŜyciu 
transformantów P. aeruginosa PAO1161. Ponadto badałam wpływ obecności PAβN i 
β-laktamów na destabilizację osłon komórkowych, co mogłoby doprowadzić do wycieku 
β-laktamaz na zewnątrz komórek, przez wykonanie testu hydrolizy nitrocefiny w uzyskanych 
supernatantach z hodowli bulionowych. Szczepy, na których prowadziłam badania 
pochodziły z kolekcji szczepów Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM.  

Część badań opisanych w publikacji AO1 była prowadzona z udziałem studentki 
Wydziału Farmaceutycznego WUM Pauli Osińskiej, w ramach realizacji pracy magisterskiej 
wykonanej pod moją opieką. W ramach pracy magisterskiej studentka ta realizowała mój 
projekt badawczy, pod moim kierunkiem i opieką wykonywała techniczną część badań, i 
zapoznawała się z moją interpretacją wszystkich uzyskiwanych wyników w ramach 
prowadzonej przez nią pracy magisterskiej. Wyniki tej pracy magisterskiej są fragmentem 
całości danych prezentowanych w publikacji AO1, których to łącznej interpretacji i analizy 
samodzielnie wykonałam w trakcie pisania tej publikacji. Oświadczenie w/w studentki, jako 
współautora, określające jej wkład w  publikację AO1 zamieszczono w załączniku nr 5. 

  
Omówienie osiągniętych wyników 

Uzyskane w pracy wyniki były powiązane z poziomem oporności szczepów 
P. aeruginosa ESBL-dodatnich na cefalosporyny [AO1]. Na potrzeby prowadzonych analiz 
podzieliłam wszystkie szczepy kliniczne P. aeruginosa na trzy grupy, ze względu na wartości 
MIC cefepimu. Grupę A stanowiło 18 szczepów o niskim poziomie oporności (MIC cefepimu 
16-32 mg/L), grupę B tworzyło 13 szczepów o średnim poziomie oporności (MIC cefepimu 
wynosiło 64 mg/L) i grupę C w skład której wchodziło aŜ 42 szczepy o wysokim poziomie 
oporności na cefepim (MIC 128 mg/L i powyŜej). Szczepy te były jednocześnie oporne na 
ceftazydym, z wyjątkiem 3 szczepów z grupy A i jednego z grupy C, dla których MIC 
ceftazydymu wynosił 8 mg/L. W odróŜnieniu od szczepów z rodziny Enterobacteriaceae dla 
większości szczepów P. aeruginosa wykazałam znaczące spadki (co najmniej 4-krotne) 
wartości MIC cefepimu i/lub ceftazydymu w obecności inhibitora pomp, PAβN. Podczas gdy 
tylko dla pojedynczych szczepów K. pneumoniae (w przypadku ceftazydymu) i E. coli 
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(dla cefepimu, ceftazydymu i cefotaksymu) zaobserwowałam co najmniej 4-krotne obniŜenie 
wartości MIC wymienionych cefalosporyn w obecności PAβN. Dodatkowo wykazałam, Ŝe 
wpływ inhibitora pomp na wartości MIC cefalosporyn u szczepów P. aeruginosa był zaleŜny 
od poziomu oporności na β-laktamy. Co najmniej 4-krotne spadki wartości MIC cefepimu 
i/lub ceftazydymu zaobserwowałam dla wszystkich szczepów z grupy A i B, a w przypadku 
grupy C dotyczyło to jedynie 17% badanych szczepów. 

Najistotniejszą moją obserwacją w publikacji AO1 było stwierdzenie przywrócenia 
wraŜliwości na cefepim i/lub ceftazydym w obecności PAβN większości szczepów 
P. aeruginosa ESBL-dodatnich o niskim (dla 15 z 18 szczepów) i średnim (dla 7 z 13 
szczepów) poziomie oporności na cefepim. Dodanie inhibitora pomp do podłoŜa testowego 
spowodowało obniŜenie MIC cefalosporyn do wartości równej lub poniŜej 8 mg/L, czyli 
obowiązującego w zaleceniach EUCAST punktu odcięcia dla szczepów wraŜliwych na 
cefalosporyny [6]. Największe wzrosty wraŜliwości zaobserwowałam dla czterech szczepów 
P. aeruginosa w przypadku ceftazydymu oraz dla innych dwóch szczepów w przypadku 
cefepimu, wartości MIC cefalosporyn obniŜyły się z 16-32 mg/L do 1-2 mg/L. Natomiast dla 
szczepów o średnim lub wysokim poziomie oporności na cefalosporyny (MIC 64-128 mg/L) 
otrzymałam jedynie obniŜenie wartości MIC do 4-8 mg/L. Warto zauwaŜyć, Ŝe tylko dla 
dwóch z 42 szczepów P. aeruginosa z grupy C nastąpiło przywrócenie wraŜliwości na badane 
cefalosporyny.  

Wyniki jakie przedstawiłam w publikacji AO1 pozwalają stwierdzić, Ŝe pompy MDR 
są odpowiedzialne za oporność niskiego i średniego stopnia na cefepim i/lub ceftazydym 
szczepów P. aeruginosa wytwarzających enzymy typu ESBL. Natomiast u szczepów 
P. aeruginosa ESBL-dodatnich o wysokim poziomie oporności na cefalosporyny głównym 
mechanizmem determinującym tę oporność są enzymy ESBL. ZaleŜności takich nie 
zaobserwowałam u szczepów E. coli i K. pneumoniae wytwarzających enzymy typu ESBL. 
U szczepów tych wykazałam, Ŝe pompy MDR nie biorą istotnego udziału w oporności na 
cefalosporyny 3 i 4 generacji.  

Aby szczegółowo wyjaśnić i potwierdzić zaobserwowany w publikacji AO1 udział 
mechanizmu aktywnego usuwania związków, w oporności na cefalosporyny wyŜszych 
generacji, u szczepów P. aeruginosa ESBL-dodatnich, dalsze badania prowadziłam 
wykorzystując transformanty szczepu laboratoryjnego P. aeruginosa PAO1161. Szczep 
P. aeruginosa PAO1161 RifR (leu- r-) jest pochodną wzorcowego szczepu laboratoryjnego 
P. aeruginosa PAO1 o znanej całkowitej sekwencji genomu [15].  

Wiadomo, Ŝe szczepy P. aeruginosa wytwarzają dwie chromosomalnie kodowane 
β-laktamazy, AmpC oraz PoxB [8,9]. Ponadto w zaleŜności od poziomu nadekspresji genu 
kodującego AmpC obserwowane jest obniŜenie wraŜliwości lub oporność na oksyimino-
cefalosporyny [62]. Na potrzeby prowadzonych przeze mnie badań skonstruowałam mutanta 
delecyjnego P. aeruginosa PAO1161 ∆ampC, którego następnie transformowałam 
plazmidem niosącym gen blaESBL wyizolowanym ze szczepu klinicznego. Do badań 
wybrałam plazmid pWUM623 zawierający gen blaGES-1. Przeniosłam plazmid poprzez 
elektroporację, otrzymując dwa rodzaje transformantów, P. aeruginosa PAO1161 
(pWUM623) oraz PAO1161 ∆ampC (pWUM623), u których wykazałam zdolność produkcji 
enzymu GES-1 oraz oporność na cefepim i ceftazydym. Dla szczepu klinicznego 
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P. aeruginosa WUM623 wytwarzającego GES-1 zaobserwowałam 10-krotne spadki wartości 
MIC cefepimu oraz ceftazydymu w obecności PAβN. RównieŜ w przypadku obydwu 
transformantów  stwierdziłam 8-krotne spadki wartości MIC tych cefalosporyn w obecności 
inhibitora pomp. Uzyskane wyniki pozwoliły mi na potwierdzenie udziału pomp MDR w 
oporności na cefalosporyny 3 i 4 generacji szczepów P. aeruginosa ESBL-dodatnich. 

Niektórzy autorzy donoszą, Ŝe PAβN w zaleŜności od zastosowanego stęŜenia 
powoduje destabilizację bakteryjnych osłon komórkowych, jakkolwiek PAβN nie wpływa na 
gradient protonowy błony cytoplazmatycznej [55,57]. Systemy pomp klasy RND czerpią 
energię z gradientu protonowego błony cytoplazmatycznej i energia ta jest zuŜywana w 
procesie aktywnego transportu związków na zewnątrz komórek bakteryjnych [55,57]. Dlatego 
mechanizm działania PAβN jako inhibitora pomp nie moŜe być oparty na dezintegracji 
podstawy działania tych systemów [57]. Tym niemniej waŜnym zagadnieniem jest 
zrozumienie udziału pomp MDR w oporności na β-laktamy szczepów wytwarzających 
enzymy ESBL, poprzez wyjaśnienie wpływu obecności PAβN na ewentualną moŜliwość 
zmiany przepuszczalności błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Dotychczas 
zaobserwowano wyciek enzymu AmpC z komórek mutanta P. aeruginosa PAO1 dacB z 
nadprodukcją AmpC do podłoŜa hodowlanego [55]. Efekt ten był nieznaczny w przypadku 
braku w środowisku PAβN, a w przypadku prowadzenia hodowli tego mutanta, w ostatnich 
kilku godzinach, w obecności inhibitora pomp w stęŜeniach 10, 25 i 50 mg/L, wzrastał wraz 
ze stęŜeniem PAβN. JednakŜe aktywność AmpC była niewykrywalna w supenatantach 
otrzymanych z hodowli szczepu macierzystego P. aeruginosa PAO1 niezaleŜnie od stęŜenia 
PAβN dodawanego do hodowli [55]. Podobne wyniki uzyskałam w publikacji AO1 dla 
wyjściowego szczepu laboratoryjnego P. aeruginosa PAO1161 z tym, Ŝe wydłuŜenie czasu 
prowadzenia hodowli w obecności PAβN z kilku do 21 godzin spowodowało nieznaczny 
wzrost aktywności AmpC w supernatantach z hodowli. Ogromne znaczenie ma równieŜ 
wcześniej wykazana zaleŜność, pomiędzy wyciekiem cefalosporynazy z komórek do podłoŜa 
w przypadku hodowli prowadzonej w obecności PAβN, a aktywnością systemów klasy RND 
[57]. Opisano brak wpływu PAβN w szerokim zakresie stęŜeń (2-128 mg/L) na wyciek 
AmpC z komórek w przypadku szczepu P. aeruginosa z nadekspresją operonu kodującego 
system Mex-AB. Jednocześnie PAβN jest zdolny do zmiany przepuszczalności błony 
zewnętrznej mutantów P. aeruginosa z upośledzoną funkcją Mex-AB-OprM [57]. 

W przedstawionej publikacji AO1 badałam równieŜ wpływ obecności PAβN na 
przepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej przez analizę aktywności β-laktamaz w 
supernatantach hodowli bulionowych szczepu klinicznego P. aeruginosa WUM623 
posiadającego plazmid z genem blaGES-1 oraz transformanta P. aeruginosa PAO1161 ∆ampC 
(pWUM623). Aktywność β-laktamaz oznaczałam testem hydrolizy nitrocefiny – barwnej 
cefalosporyny. Wyciek enzymu GES-1 z komórek wykazałam w logarytmicznej fazie wzrostu 
hodowli bakteryjnej zarówno w obecności antybiotyków β-laktamowych jak i przy ich braku 
w podłoŜu. Co waŜne, obecność PAβN podwyŜszała wykrywany poziom aktywności 
β-laktamaz w supernatantach hodowli.  

Wcześniejsze doniesienia wskazują, Ŝe suplementacja podłoŜa 1 mM MgSO4 znacznie 
redukuje wyciek wewnątrzkomórkowej cefalosporynazy AmpC u mutanta P. aeruginosa 
PAO1 dacB z nadprodukcją AmpC oraz całkowicie stabilizuje zewnętrzną błonę komórkową 
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mutanta delecyjnego P. aeruginosa ∆mexA przed wpływem PAβN na destabilizację osłon 
komórkowych [55,57]. W publikacji AO1 wykazałam, Ŝe pomimo róŜnic we wpływie 1 mM 
MgSO4 na ochronę komórek bakteryjnych szczepów P. aeruginosa WUM623 oraz 
P. aeruginosa PAO1161 ∆ampC (pWUM623) przed obecnością w środowisku PAβN, to dla 
obydwu szczepów stwierdziłam bardzo podobny stopień redukcji wraŜliwości na cefepim i 
ceftazydym w obecności tego inhibitora pomp. Wyniki jakie uzyskałam w pracy wskazują, Ŝe 
głównym mechanizmem działania PAβN jest hamowanie aktywności systemów pomp RND, 
pomimo iŜ inhibitor ten powoduje w pewnym stopniu destabilizację osłon komórkowych u 
P. aeruginosa. Jak wcześniej opisano PAβN jest inhibitorem kompetencyjnym systemów 
pomp RND [55]. 

Ponadto w pracy wykazałam zaleŜną od szczepu zdolność wycieku β-laktamaz z 
komórek P. aeruginosa do podłoŜa bulionowego podczas prowadzenia hodowli bakterii w 
obecności antybiotyków β-laktamowych i/lub w obecności PAβN [AO1]. Badania jakie 
prowadziłam z uŜyciem dwóch wybranych szczepów P. aeruginosa wytwarzających ESBL 
wykazały Ŝe wyciek β-laktamaz z komórek P. aeruginosa WUM 226 w odróŜnieniu od 
szczepu P. aeruginosa WUM 623 był nieznaczny zarówno w obecności β-laktamów jak i w 
obecności PAβN oraz nie uległ zmianie przy wydłuŜeniu czasu obecności 
antybiotyków/inhibitora pomp w podłoŜu z 6 do 21 godzin. Jednocześnie dla szczepu tego 
zaobserwowałam 32-krotne spadki wartości MIC ceftazydymu i 8-krotne spadki MIC 
cefepimu w obecności PAβN. W obydwu przypadkach nastąpiło przywrócenie wraŜliwości 
na cefalosporyny. Tym samym w publikacji AO1 udowodniłam udział systemów pomp RND 
w oporności na ceftazydym i cefepim szczepów P. aeruginosa wytwarzających enzymy 
ESBL. Prawdopodobnie u szczepu P. aeruginosa WUM 226 doszło do nadekspresji operonu 
kodującego system MexAB, co jak wcześniej opisano powoduje brak aktywności 
destabilizującej błony komórkowe przez PAβN [57]. 

Podsumowując, jako pierwsza wykazałam iŜ systemy pomp RND mogą być 
dominującym mechanizmem warunkującym oporność na cefalosporyny 3 i 4 generacji 
szczepów pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających enzymy ESBL, jakkolwiek zjawisko to 
dotyczy jedynie szczepów z gatunku P. aeruginosa i nie było przez ze mnie zaobserwowane u 
szczepów E. coli i K. pneumoniae. Ponadto wykazałam, Ŝe systemy pomp RND odpowiadają 
głównie za niski lub średni poziom oporności na cefepim i/lub ceftazydym szczepów 
P. aeruginosa ESBL-dodatnich, co potwierdziłam przywróceniem wraŜliwości takich 
szczepów na cefalosporyny w obecności inhibitora pomp. Tym samym wskazałam na nowy 
moŜliwy kierunek terapii zakaŜeń wywoływanych przez te bakterie, czyli zastosowanie w 
przyszłości leków zawierających inhibitory systemów RND. Niestety dotychczas nikomu nie 
udało się jeszcze odkryć lub zsyntetyzować substancji o aktywności inhibitorów pomp 
bakteryjnych, które moŜna by było stosować w lecznictwie. 
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NajwaŜniejsze osiągnięcia uzyskane w cyklu publikacji stanowiących dorobek 
habilitacyjny i wnioski płyn ące z badań 
 

1. Odkrycie 3 nowych genów blaOXA-141, blaOXA-142 oraz blaGES-15, których sekwencje 
zdeponowałam w amerykańskiej bazie genetycznej NCBI GenBank, o światowym 
zasięgu, otrzymując numery: EF552405, EU358785 oraz GU208678. Ponadto 
odkryłam, Ŝe enzymy (OXA-141, OXA-142 i GES-15) kodowane przez te geny mają 
aktywność β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym, są to enzymy typu 
ESBL. O ile poznano dotychczas ponad 540 enzymów z rodziny OXA, to rodzina GES 
liczy jedynie 33 enzymy. Odkryty przeze mnie enzym GES-15 jest więc jednym z 33 
enzymów z rodziny GES, a jego występowanie jest unikatowe, gdyŜ nie zostało 
dotychczas opisane u innych szczepów pałeczek Gram-ujemnych w pozostałych 
rejonach świata. Ponadto odkryłam, iŜ geny blaOXA-141, blaOXA-142 oraz blaGES-15, 
zlokalizowane są w obrębie części zmiennej integronów klasy 1 w genomach badanych 
szczepów, a dodatkowo integron zawierający gen blaGES-15 znajduje się w plazmidzie. 
Taka lokalizacja wszystkich odkrytych genów stwarza moŜliwość potencjalnego 
przekazania ich do innych szczepów P. aeruginosa lub do innych gatunków pałeczek 
Gram-ujemnych. 

 
2. Opracowanie schematu wykrywania u gatunku P. aeruginosa szczepów wytwarzających 

enzymy typu ESBL. Po analizie szeroko zakrojonych badań fenotypowych i 
genotypowych do wykrywania izolatów P. aeruginosa ESBL-dodatnich, rekomenduję 
uŜywanie 3 testów DDST z inhibitorami β-laktamaz; kwasem klawulanowym, 
sulbaktamem i imipenemem. Ponadto w zaleŜności od uzyskanego obrazu stref 
zahamowania wzrostu na płytkach agarowych rekomenduję redukcję odległości między 
krąŜkami z 20 do 15 mm, a takŜe dodanie kwasu boronowego (0,4 mg) na krąŜki 
diagnostyczne z antybiotykami. Skuteczność proponowanego postępowania w 
wykrywaniu u izolatów P. aeruginosa róŜnych enzymów typu ESBL, w tym z rodzin 
VEB, GES, OXA-2 i OXA-10, potwierdziłam metodami genotypowymi - multipleks 
PCR i sekwencjonowaniem.  

 Proponowany schemat wykrywania enzymów ESBL u P. aeruginosa przyczyni się do 
prawidłowego określania mechanizmów będących przyczyną oporności na ceftazydym, 
cefepim i/lub aztreonam szczepów tego gatunku i tym samym do wykrywania i 
rejestrowania rozpowszechniania się genów kodujących ESBL wśród szczepów 
P. aeruginosa na świecie. Ponadto wykazałam, Ŝe testy fenotypowe rekomendowane 
przez EUCAST i CLSI do wykrywania ESBL-dodatnich szczepów z rodziny 
Enterobacteriaceae nie zawsze są skuteczne w przypadku wykrywania ESBL-dodatnich 
izolatów P. aeruginosa, co powinno przyczynić się do opracowania odpowiednich 
wytycznych międzynarodowych. 

 
3. Uniwersalność zaproponowanych zmodyfikowanych metod fenotypowego i 

genotypowego wykrywania izolatów P. aeruginosa ESBL-dodatnich, jakie 
opracowałam, umoŜliwiła mi pogłębienie światowej wiedzy w zakresie tego 
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mechanizmu oporności, tj. (i) odkrycia trzech nowych genów kodujących enzymy 
ESBL: OXA-141, OXA-142 i  GES-15; (ii) wykazania róŜnej budowy integronów klasy 
1 przenoszących nowy gen blaOXA-142 w szczepie polskim, w stosunku do szczepu 
P. aeruginosa z Korei Południowej; (iii) określenia aktywności dwóch nowych 
β-laktamaz OXA-543 i OXA-544 jako enzymów ESBL; (iiii) wykazania po raz 
pierwszy na świecie problemu epidemiologicznego związanego ze szczepami 
produkującymi enzym VEB-9; (iiiii) wykrycia trzeciego na świecie przypadku, po 
Grecji i Kanadzie, występowania szczepów P. aeruginosa wytwarzających GES-13; 
a co niezwykłe izolaty Polskie wytwarzały jednocześnie 3 enzymy - GES-13, VEB-9 i 
OXA-10. Ogromny zasób danych uzyskany przy uŜyciu zaproponowanych przez ze 
mnie metod stwarza nadzieję na szybkie ich rozpropagowanie i wykorzystanie przez 
róŜne laboratoria na świecie do badania enzymatycznego mechanizmu oporności 
P. aeruginosa na β-laktamy. 

 
4. Zaobserwowany wpływ inhibitora pomp, PAβN, na  wzrost wraŜliwości pałeczek na 

leki z grupy NLPZ i inne „non-antibiotics” wskazuje, iŜ związki te są substratami 
systemów pomp klasy RND, jakie występują u pałeczek Gram-ujemnych (w tym u 
szczepów P. aeruginosa). Ponadto uzyskane wyniki sugerują, Ŝe obecność pomp MDR 
moŜe być jedną z przyczyn braku lub słabej aktywności nie tylko niektórych 
nowosyntezowanych związków, ale takŜe substancji z grupy „non-antibiotics” wobec 
pałeczek Gram-ujemnych. Badania te przedstawiają w nowym świetle udział systemów 
pomp MDR jako przyczynę oporności pałeczek na szerokie spectrum związków 
przeciwbakteryjnych.  

 
5. Przebadane związki i produkty lecznicze z grupy „non-antibiotics”, oprócz salicylanów, 

pomimo, Ŝe jak wykazałam są substratami pomp MDR, to jednak nie wpływają na 
wraŜliwość pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki i mogą być bezpiecznie stosowane 
równolegle w czasie leczenia zakaŜeń bakteryjnych. 

 
6. Jako pierwsza na świecie wykazałam, Ŝe w przypadku szczepów P. aeruginosa ESBL-

dodatnich o niskim lub umiarkowanym poziomie oporności na ceftazydym i/lub 
cefepim, głównym mechanizmem odpowiedzialnym za tę oporność są systemy pomp 
RND. Natomiast wysoki poziomo oporności na cefalosporyny szczepów P. aeruginosa 
ESBL-dodatnich jest spowodowany przede wszystkim zdolnością do wytwarzania 
enzymów ESBL. ZaleŜność ta nie występuje natomiast u szczepów E. coli oraz 
K. pneumoniae z rodziny Enterobacteriaceae. Jest to nowe spojrzenie na przyczyny 
oporności na cefalosporyny 3 i 4 generacji pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających 
jednocześnie enzymy ESBL. Prawidłowe określenie mechanizmów oporności na 
antybiotyki jest niezbędne do podjęcia skutecznej antybiotykoterapii i osiągnięcia 
sukcesu terapeutycznego. Uzyskane przez ze mnie wyniki jeszcze bardziej podkreślają 
złoŜoność i wielorakość mechanizmów lekooporności występujących u szczepów 
P. aeruginosa w odróŜnieniu od bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 
 
a) działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 
 

Swoją pracę naukowo-badawczą rozpoczęłam na V roku studiów na Wydziale 
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie prowadząc badania aktywności 
biologicznej nowych pochodnych adamantanu zsyntezowanych przez dr D. Płachtę z Zakładu 
Chemii Organicznej, Wydziału Farmaceutycznego AM. Moje badania zaowocowały 
wykonaniem pracy magisterskiej pt.: „Wstępne badania porównawcze aktywności 
pochodnych adamantanu na orzęskach Tetrahymena pyriformis” w 1992 r. w ramach  
współpracy Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego z 
Zakładem Biologii Ogólnej i Parazytologii Instytutu Biostruktury Wydziału Lekarskiego AM 
w Warszawie. Praca magisterska zajęła II miejsce na XXIX Wydziałowym Konkursie Prac 
Magisterskich AM w Warszawie w 1993 r. Wydziału Farmaceutycznego, w grupie 
tematycznej Biotechnologia [NN1]. Ponadto wyniki pracy były prezentowane na 
XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 1995 r. w Warszawie [KK1 ]. 
Natomiast całokształt badań aktywności biologicznej (przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej 
i przeciwpierotniakowej) pochodnych adamantanu, w których brałam udział został 
zaprezentowany na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Diagnostyki 
Mikrobiologicznej w 1995 r. w Puławach [KM1 ]. 

Po zakończeniu studiów podęłam pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie 
Mikrobiologii Farmaceutycznej AM w Warszawie prowadząc prace naukowo-badawcze w 
trzech obszarach: 
 
Obszar I.  

Głównym moim przedmiotem badań stały się promieniowce i substancje przez nie 
wytwarzane [P1], a przede wszystkim enzymy ksylanolityczne oraz ligninocelulolityczne. 
Badania prowadziłam we współpracy z Samodzielną Pracownią Promieniowców i Grzybów 
Niedoskonałych, Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie pod kierunkiem prof. 
W. Kurzątkowskiego. Wykazałam iŜ promieniowce, w tym szczepy z rodzaju Streptomyces, 
mogą, z duŜą efektywnością, wytwarzać zewnątrzkomórkowe enzymy rozkładające ksylan. 
Ponadto badałam wykorzystanie tych enzymów w róŜnorodnych procesach 
biotechnologicznych. Brałam udział w opracowaniu przyjaznej dla środowiska metody 
bielenia mas celulozowych o potencjalnym wykorzystaniu w przemyśle celulozowo-
papierniczym. Część wyników badań została zaprezentowana na zjazdach, 
międzynarodowym [KM3,5] oraz krajowych [KK3,4,10]. W roku 1995 uzyskałam 
Stypendium FEMS dla projektu pt. „Badania nad oczyszczaniem i charakterystyką enzymów 
wytwarzanych przez promieniowce”, który realizowałam na Technische Universität Wien, 
Institut für Biochemische Technologie und Mikrobiologie w Wiedniu w Austrii, pod opieką 
prof. C.P. Kubiceka [ST1]. Część wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce oraz 
Austrii było podstawą mojej pracy doktorskiej pt.: „Oczyszczanie i charakterystyka β-1,4-
ksylanazy oraz N-acetylo-β-D-glukozoaminidazy szczepu Streptomyces sp. IAUR 7618”, 
którą obroniłam na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie w 
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2002 r. otrzymując w 2003 r. dyplom z wyróŜnieniem Wydziału Farmaceutycznego AM w 
Warszawie, nadający mi stopień doktora nauk farmaceutycznych [NN2].  

Ponadto uczestniczyłam w badaniach zespołu prof. W. Kurzątkowskiego dotyczących 
poszukiwania wytwarzanych przez promieniowce inhibitorów DD-peptydaz oraz β-laktamaz 
[KK2 ], a takŜe określaniu aktywności azoli wobec promieniowców oraz grzybów 
patogennych [KK6 ].  

NajwaŜniejsze osiągnięcia jakie uzyskałam w tym obszarze badań: 
- wyselekcjonowanie szczepów promieniowców wytwarzających z duŜą wydajnością 
zewnątrzkomórkowe ksylanazy oraz enzymy ligninocelulolityczne takie jak alfa-
arabinofuranozydazy, alfa-galaktozydazy oraz beta-glukozydazy. Określenie optymalnych 
warunków wytwarzania tych enzymów przez wyselekcjonowane szczepy w skali 
laboratoryjnej. 
- oczyszczenie i charakterystyka enzymów ksylanolitycznych. Następnie, we współpracy z 
zakładem celulozowo-papierniczym Cellardennes w Belgii wykonanie badań które 
zaowocowały wytypowaniem ksylanaz o największej przydatności do procesu bielenia masy 
celulozowej wykorzystywanej do produkcji papieru, co pozwoliło na znaczne zredukowanie 
procesu bielenia chemicznego, a tym samym obniŜenie ilości związków toksycznych 
obecnych w ściekach przemysłowych.  
 
Obszar II. 

Swoją działalność naukowo-badawczą rozszerzyłam takŜe na badania zaleŜności 
pomiędzy budową i organizacją ściany komórkowej, a szlakami glikozylacji białek oraz ich 
sekrecji u grzybów z rodzajów Trichoderma i Aspergillus. Badania prowadziłam we 
współpracy z Samodzielną Pracownią Promieniowców i Grzybów Niedoskonałych, 
Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w Warszawie pod kierunkiem prof. 
W. Kurzątkowskiego oraz Pracownią Glikobiologii Grzybów, Instytutu Biochemii i Biofizyki 
Państowoej Akademii Nauk (IBB PAN) w Warszawie pod kierunkiem prof. G. Palamarczyk. 
Badania z uŜyciem Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego wykonywałam w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (WULS-SGGW) w Warszawie. Ponadto w 1999 r. 
uzyskałam Stypendium ÖAD (Österreichischen Akademischen Austauschdienst) finansowane 
przez Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla projektu pt.: „Badania nad udziałem 
produktów genu srgA w sekrecji protein u Aspergillus niger”. Badania prowadziłam na 
Technische Universität Wien, Institut für Biochemische Technologie und Mikrobiologie w 
Wiedniu w Austrii, pod opieką prof. C.P. Kubiceka [ST2]. Część wyników badań została 
zaprezentowana na zjazdach międzynarodowych [KM4,5,8,9] oraz krajowych [KK5,7,9]. 
Najistotniejsze wyniki badań w jakich uzyskaniu brałam udział, to wykazanie wpływu 
nadekspresji genu DPM1 kodującego enzym DPMS na zmianę składu i struktury ściany 
komórkowej grzyba Trichoderma reesei. Ponadto wykazałam zmiany w ultrastrukturze 
komórek Aspergillus niger będące następstwem uszkodzenia genu srgA kodującego białko 
kluczowe w procesie sekrecji. 
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Obszar III. 
Jako asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydziału 

Farmaceutycznego AM w Warszawie podstawowym obszarem moich prac naukowych było 
takŜe poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Badania 
prowadziłam we współpracy z zespołem prof. Z. Kazimierczuka z Zakładu Chemii 
Organicznej SGGW w Warszawie. Wykazałam aktywność przeciwbakteryjną nitro- i 
chalogeno- podstawionych pochodnych benzimidazolu, głównie wobec ziarenkowców Gram-
dodatnich. Najistotniejsza była jednak  zaobserwowana przez ze mnie aktywność grupy 
pochodnych 2-tiobenzimidazolu wobec pałeczek Stenotrophomonas maltophilia i 
Pseudomonas spp. Wyniki opublikowano w pracy oryginalnej [O1] i przedstawiono na 
zjazdach międzynarodowych [KM6,7] oraz krajowych [KK8,11]. 
 

Dodatkowo jeszcze przed złoŜeniem i obroną pracy doktorskiej rozpoczęłam nowy 
obszar swoich badań naukowych dotyczący analizy mechanizmów oporności pałeczek Gram-
ujemnych, który to w perspektywie planowałam realizować w przyszłości w ramach swojej 
pracy habilitacyjnej. Nawiązałam współpracę z prof. H. Stypułkowską-Misiurewicz i 
dr K. Pancer z Zakładu Bakteriologii oraz dr hab. A. Gliniewicz z Zakładu Zwalczania 
SkaŜeń Biologicznych PZH w Warszawie. W ramach tej współpracy prowadziłam badania i 
analizę wraŜliwości na antybiotyki, chemioterapeutyki i środki dezynfekcyjne szczepów 
pałeczek Gram-ujemnych oraz ziarenkowców Gram-dodatnich izolowanych od 
hospitalizowanych chorych oraz ze środowiska szpitalnego. Wyniki opublikowano w pracy 
oryginalnej [O2] i przedstawiono na zjazdach, międzynarodowym [KM10 ] oraz krajowym 
[KK12 ]. Szczególnie ciekawym, ale niepokojącym wynikiem było wykazanie braku 
aktywności badanych preparatów dezynfekcyjnych (zawierających jako substancje czynne 
glukoprotaminę lub dichloroizocyjanuran sodu) wobec szczepów Pseudomonas putida i 
Pseudomonas fluorescens izolowanych z powierzchni karaczanów. Badania były prowadzone 
w stęŜeniach uŜytkowych stosowanych do dezynfekcji powierzchni. 
 
b) działalność naukowo-badawcza po uzyskaniem stopnia doktora 
 
Po uzyskaniu w 2002 r. stopnia doktora nauk farmaceutycznych, prace naukowo-badawcze 
prowadziłam w trzech obszarach tematycznych. 
 
Obszar I.  

Głównym przedmiotem moich badań były przede wszystkim Gram-ujemne pałeczki 
niefermentujące, a takŜe pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae izolowane od chorych oraz ze 
środowiska szpitalnego i środowiska naturalnego, w tym z akwenów wodnych. 
Przeprowadzałam analizę wraŜliwości na antybiotyki, chemioterapeutyki oraz środki 
dezynfekcyjne szerokiego panelu róŜnorodnych pałeczek Gram-ujemnych pochodzących z 
róŜnych środowisk. Metodami fenotypowymi i genotypowymi badałam mechanizmy 
oporności występujące u szczepów tych pałeczek. Część uzyskanych wyników została 
wyodrębniona i weszła w skład osiągnięcia naukowego przedstawionego w prezentowanym  
postępowaniu habilitacyjnym pt.: „Rola β-laktamaz typu ESBL oraz błonowych systemów 
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pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na związki przeciwbakteryjne”. 
Pozostałe szczegółowe wyniki badań prowadzonych z udziałem innych gatunków pałeczek 
takich jak Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii , Aeromonas spp. oraz 
szczepów z rodziny Enterobacteriaceae zaprezentowano na wielu zjazdach 
międzynarodowych [KM13,16,21,29,49,50] oraz krajowych [KK14,21,27,28,30,31,36], a 
zagadnienie lekooporności badanych szczepów przedstawiono w pracach przeglądowych 
[P3,P4,P5]. Badania te były częściowo prowadzone w ramach uzyskanych przez kolejne lata, 
trzech grantów młodego naukowca przyznanych mi przez AM w Warszawie [PB1,2,3].  

NajwaŜniejsze wyniki jakie uzyskałam w tym obszarze, a nie omawiane w cyklu 
publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego przedstawionego do habilitacji: 
- określiłam profil lekooporności szczepów szpitalnych i środowiskowych Gram-ujemnych 
pałeczek niefermentujących innych niŜ P. aeruginosa oraz pałeczek z róŜnych rodzajów z 
rodziny Enterobacteriaceae. Wykazałam zdolność wytwarzania enzymów ESBL nie tylko 
u szczepów środowiskowych z rodziny Enterobacteriaceae, ale takŜe szczepów Aeromonas 
spp. Określiłam róŜnorodność występowania karbapenemaz (tj. z rodzin OXA, GES, VIM) 
u szczepów z róŜnych gatunków Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących; 
- dla większości badanych szczepów S. maltophilia pochodzących z warszawskich szpitali 
wykazałam większą w porównaniu do szczepów P. aeruginosa wraŜliwość na działanie 
środków dezynfekcyjnych, takich jak: czwartorzędowe sole amoniowe (chlorek 
benzalkoniowy i cetrymid), biguanidyny (chlorheksydynę) oraz z grupy fenoli 
(p-tetraamylofenol i o-fenylofenol). Największą aktywnością w stosunku do pałeczek Gram-
ujemnych charakteryzowała się chlorheksydyna. 

W innych pracach dotyczących róŜnorodnych pałeczek Gram-ujemnych, we współpracy 
z dr K. Pancer z Zakładu Bakteriologii oraz dr hab. A. Gliniewicz z Zakładu Zwalczania 
SkaŜeń Biologicznych PZH w Warszawie, wykazałyśmy iŜ synantropijne karaczany (Blatella 
germanica L.) mogą być przenosicielami szczepów szpitalnych, a takŜe rezerwuarem 
wielolekoopornych szczepów bakterii. Z powierzchni karaczanów bytujących w 
warszawskich szpitalach wyizolowano następujące gatunki pałeczek Gram-ujmnych: 
P. aeruginosa, P. putida, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii oraz Serratia 
marcescens. Największy niepokój budzi jednak fakt, iŜ wykazałam zdolność do wytwarzania 
enzymów ESBL przez 25% szczepów E. cloacae pochodzących z powierzchni karaczanów. 
Badania były prowadzone w ramach grantu KBN nr 3PO5D10624 pt.: „Synantropijne 
karaczany jako moŜliwe źródło zakaŜeń w środowisku szpitala. Oszacowanie ryzyka dla 
pacjentów” 2003-2006, w którym byłam wykonawcą [PB5]. Wyniki opublikowano w pracach 
oryginalnych [O3,O4,O8] i przedstawiono na zjazdach międzynarodowych [KM17,18,22,25] 
oraz krajowych [KK16 ]. 
 

Obecnie wciąŜ prowadzę dalsze pogłębione badania w tym obszarze skupiając się 
ostatnio na analizie mechanizmów oporności szczepów pałeczek Gram-ujemnych 
wyizolowanych z rzeki Wisły. Szczepy te wyizolowano w ramach współpracy z Zakładem 
Ochrony Środowiska WUM realizującym projekt kierowany przez prof. G. Nałęcz-
Jaweckiego 'OPUS 2' NCN. 2011/03/B/N27/00751 -  FW14/3A86/12, pt.: „Ocena 



Autoreferat – postępowanie habilitacyjne dr n. farm. Agnieszki Ewy Laudy                              . 

 38 

zanieczyszczenia Wisły w rejonie Warszawy substancjami czynnymi leków oraz ich 
metabolitami”. 

Jednocześnie prowadzę zawansowane prace nad wykorzystaniem wektorów 
wahadłowych do badania następstw ekspresji tych samych genów zarówno u Gram-ujemnych 
pałeczek niefermentujących jaki i u  E. coli.  
 
Obszar II. 

WaŜnym nurtem mojej działalności naukowo-badawczej była kontynuacja 
poszukiwania nowych syntetycznych związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej oraz 
rozszerzenie badań na substancje pochodzenia naturalnego. Badania nowo zsyntezowanych 
związków prowadziłam w obrębie grup: pochodnych adamantanu, benzimidazolu, 
izotiomocznika, indolu, pirymidyno[1,6-b]pirydazyno-6,8-dionu, benzoksaboroli, 
pirydoksaboroli i benzosiloksaboroli. W obrębie substancji pochodzenia naturalnego badałam 
związki wytwarzane przez promieniowce (a takŜe ich syntetyczne pochodne) oraz 
występujące w roślinach z rodzin Boraginaceae i Thelypteridaceae, a takŜe związki 
występujące w ekstraktach uzyskanych z przypraw roślinnych i ziół.  
 
a). pochodne adamantanu 

Badałam aktywność pochodnych adamantylopirimidynowych tj., pochodnych 
6-(adamantan-1-yl)pirymidyny, N-podstawionych pochodnych 2-adamantan-1-yl-tiazolidyn-
4-onu oraz 5-adamantan-1-yl-metylo analogi trimetoprimu, które zostały zsyntezowane przez 
chemików z zespołu prof. Z. Kazimierczuka i prof. A. Orzeszko z Zakładu Chemii 
Organicznej SGGW w Warszawie. Wykazałam, Ŝe nowe związki mają głównie umiarkowaną 
aktywność wobec Gram-dodatnich ziarenkowców z rodzajów Staphylococcus, Enterococcus 
i Bacillus. Dla większości nie stwierdziłam aktywności wobec pałeczek Gram-ujemnych. 
Wyjątkiem był związek [2-(6-adamantan-1-yl-2-metylopirymidyn-4-yl)tioetylo] 
dimetyloamina, dla którego wykazałam aktywność takŜe wobec grzybów Candida spp. oraz 
pałeczek S. maltophilia i E. coli. Wyniki zaprezentowano w publikacjach oryginalnych 
[O6,O7,O11] oraz na zjazdach międzynarodowych [KM14,34] oraz krajowych [KK13,18]. 

Ponadto kontynuowałam współpracę z dr D. Płachtą z Zakładu Chemii Organicznej, 
Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie prowadząc badania nowego adamantylowego 
analogu ketokonazolu, tj. 1-{4-[4-(adamantano-1-yl)fenoksynetylo]-2-(4-bromofenylo)-1,3-
dioksolan-2-ylmetylo}-1H-imidazolu. Nie stwierdziłam oczekiwanej wysokiej aktywności 
tego związku wobec grzybów droŜdŜopodobnych. Wyniki zamieszczono w publikacji 
oryginalnej [O12]. 
 
b). pochodne benzimidazolu oraz pochodne izotiomocznika 

Badałam aktywność polihalogeno podstawionych pochodnych benzimidazolu, w tym 
S-podstawionych pochodnych 4,6-dihalogeno-2-merkaptobenzimidazolu, oraz halogeno lub 
nitro S-podstawione pochodne tiomocznika które zostały zsyntezowane przez chemików z 
zespołu prof. Z. Kazimierczuka i prof. A. Orzeszko z Zakładu Chemii Organicznej SGGW w 
Warszawie. Badane pochodne benzimidazolu charakteryzowały się wyŜszą aktywnością 
przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą niŜ pochodne izotiomocznika. W grupie pochodnych 
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benzimidazolu wykazałam wysoką, bardzo obiecującą aktywność wobec ziarenkowców 
Gram-dodatnich kilku nowych związków, tj. 4,6-dichloro- / 4,6-dibromo-2-(4-
nitrobenzylotio)-1H-benzimidazolu oraz 4,5,6,7-tetrachloro-2-R-1H-benzimidazolu gdzie R 
to podstawniki trifluorometylo-, pentafluoroetylo-, heptafluoropropylo- i nanofluorobutylo-. 
Ponadto stwierdziłam takŜe wysoką aktywność dwóch związków 4,5,6,7-tetrachloro-2-R-1H-
benzimidazolu, gdzie R to podstawniki trifluorometylo- oraz pentafluoroetylo-, wobec 
grzybów Candida spp. Dla związków tych zaobserwowałam jedynie słabą aktywność wobec 
pałeczek Gram-ujemnych. Wyniki opublikowano w pracach oryginalnych [O5,O13,O18] i 
przedstawiono na zjazdach międzynarodowych [KM12,26,38,40]. Natomiast z badanych 
pochodnych izotiomocznika najwyŜszą aktywność stwierdziłam dla S-(2,4-
dinitrobenzylo)izotiomocznika i S-(2,3,4,5,6-pentabromobenzylo)izotiomocznika wobec 
bakterii Gram-dodatnich tj. Staphylococcus spp., Enterococcus spp. i Bacillus spp. Wyniki 
przedstawiłam w publikacji oryginalnej [O15] oraz na zjazdach międzynarodowych 
[KM24,45,46] oraz krajowych [KK34 ]. 

Za działalność naukowo-badawczą dotyczącą Obszaru II zostałam nagrodzona 
Zespołową Nagrodą Naukową II stopnia JM Rektora AM w Warszawie w 2005 r. za cykl 
prac pt.: „Poszukiwanie i ocena nowych pochodnych 2-tiobenzimidazolu i adamantylowanych 
pirymidyn o aktywności przeciwdrobnoustrojowej” [NN3]. 
 
c). pochodne indolu oraz pochodne pirymidyno[1,6-b]pirydazyno-6,8-dionu 

Wszystkie badane związki otrzymałam od dr M. Króla i dr A. Gomółki w ramach 
współpracy z Katedrą i Zakładem Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 
WUM w Warszawie. Badałam aktywność pochodnych indolu, w tym N-indolopiperydyno i 
N-indolopirydyno pochodnych 3-(1H-indol-3-ilo)pyrolidyn-2,5-dionu, a takŜe nowych 
indolowych pochodnych 2H-pirydo[1,2-c]pirymidyno-1,3-dionu. Wykazałam iŜ większość 
badanych związków wykazuje aktywność tylko wobec bakterii Gram-dodatnich tj. 
Staphylococcus spp., Enterococcus spp. i Bacillus spp. Największą aktywność stwierdziłam 
dla związku 3-(1H-indol-3-ilo)pyrolidyn-2,5-dionu. Ponadto związek 5-fluoroindol był 
aktywny takŜe wobec pałeczek Gram-ujemnych. Natomiast dla pochodnych pirymidyno[1,6-
b]pirydazyno-6,8-dionu wykazałam aktywność wobec grzybów Candida spp. Wyniki 
przedstawiłam na zjazdach krajowych [KK24,26,30]. 
 
d). pochodne benzoksaboroli, benzoksadiboroli, pirydoksaboroli i benzosiloksaboroli 

1,3-dihydro-1-hydroksy-2,1-benzoksaborol i jego pochodne to nowa obiecująca grupa 
związków która znalazła zastosowanie w terapiach przeciwdrobnoustrojowych. 
We współpracy z zespołem prof. S. Lulińskiego z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału 
Chemii Politechniki Warszawskiej rozpoczęłam w 2014 r. badania nowych pochodnych 
benzoksaboroli oraz związków z nowych grup tj. benzoksadiboroli, pirydoksaboroli 
i benzosiloksaboroli. Wykazałam wyŜszą aktywność pochodnych z grupy benzoksaboroli i 
benzosiloksaboroli wobec bakterii jak i grzybów droŜdzopodobnych w stosunku do 
pochodnych benzoksadiboroli oraz pirydoksaboroli. Ponadto stwierdziłam korzystny wpływ 
obecności grup halogenowych na wzrost aktywności przeciwdrobnoustrojowej badanych 
związków. NajwyŜszą aktywność wobec bakterii Gram-dodatnich wykazałam dla 
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6,7-dicholoro- podstawionej pochodnej benzosiloksaboroli, a wobec grzybów dla 
5,6-difluoro- i 6,7-difluoro- podstawionych pochodnych tej grupy związków. Część wyników 
tych badań będących dodatkowym osiągnięciem naukowym została przedstawiona we 
wspólnej publikacji, która zawiera takŜe wyniki osiągnięcia naukowego przedstawionego w 
prezentowanym  postępowaniu habilitacyjnym [AO5]. Druga publikacja została wysłana do 
recenzji. Wyniki badań prezentowałam takŜe na zjazdach, międzynarodowym [KM47 ] i 
krajowym [KK33 ]. Jestem równieŜ współautorem zgłoszenia do Międzynarodowych Baz 
Chemicznych struktury i metody syntezy benzosiloksaboroli, jako nowej grupy związków 
[RS4,5]. Obecnie prowadzę dalsze pogłębione, szeroko zakrojone badania nad 
wykorzystaniem tych związków w nowych terapiach przeciwdrobnoustrojowych. Uzyskane 
przeze mnie wyniki są bardzo obiecujące. Pozwoliło to na prowadzenie dalszych 
ukierunkowanych syntez. Ponadto planowane jest przygotowanie projektu badawczego – 
grantu wspólnie z Politechniką Warszawską.   
 
e). związki wytwarzane przez promieniowce oraz syntetyczne pochodne tych związków 

Promieniowce, przede wszystkim z rodzaju Streptomyces, są główną grupą 
producentów antybiotyków. We współpracy z prof. J. Solecką z Samodzielnej Pracowni 
Związków Biologicznie Czynnych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Warszawie prowadziłam badania aktywności 
przeciwbakteryjnej związków wytwarzanych przez promieniowce w ramach grantu KBN 
nr 3PO5F 03324 pt.: „Badanie nowych antybiotyków β-laktamowych”, jako wykonawca 
[PB4]. Współpraca ta zaowocowała wykazaniem zdolności szczepów z rodzaju Streptomyces 
oraz Saccharopolyspora  do wytwarzania związków zdolnych do hamowania aktywności 
DD-karboksypeptydazy/transpeptydazy. Aktywność taką posiadają antybiotyki β-laktamowe. 
Największym osiągnięciem było wykazanie aktywności biologicznej, w tym wobec bakterii, 
nowego alkaloidu izochinoliny wytwarzanego przez szczep Streptomyces sp. 8812. Wyniki 
opublikowano w pracy oryginalnej [O14] i przedstawiono na zjazdach międzynarodowych 
[KM15,27,28,31]. W ramach kontynuacji tej współpracy uczestniczyłam w badaniach 
aktywności przeciwdrobnoustrojowej syntetycznych pochodnych izochinoliny, a takŜe innych 
syntetycznych związków tj. pochodnych imidów oraz tioimidów kwasów dikarboksylowych. 
Wyniki zostały opublikowane w pracy oryginalnej [O21]. W ramach tej współpracy zostałam 
wyróŜniona Zespołową Nagrodą Naukową I stopnia im. Ludwika Rajchmana, przyznaną 
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, w 
2017 r., za cykl prac poświęconych odkryciu i zbadaniu właściwości biologicznych, w tym 
przeciwnowotworowych, przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych oraz zahamowania 
aktywności enzymatycznej nowych analogów 3,4-dihydroizochinoliny [NN7]. 
 
f). związki pochodzenia roślinnego  

W ramach współpracy z zespołem prof. A Pietrosiuk z Zakładu Biologii 
Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WUM badałam aktywność wyciągów z 
korzeni oraz pędów rośliny Cynoglossum columnae Ten. hodowanej w gruncie oraz 
pochodzącej z hodowli in vitro. Ponadto badałam aktywność wyciągów z korzeni oraz kłączy 
gatunków roślin z rodzaju Dryopteris Adans. fern oraz z Oreopteris limbosperma Holub. 
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Wykazałam aktywność wybranych wyciągów wobec bakterii Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp. i Stenotrophomonas maltophilia oraz wobec grzybów Candida spp. 
Wyniki przedstawiono na zjazdach międzynarodowych [KM42,44]. 

Ponadto nawiązałam współpracę z dr M. Kozłowską z Katedry Chemii Wydziału Nauki 
o śywności SGGW w Warszawie w ramach której prowadziłam badania aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów z roślin przyprawowych (z przypraw roślinnych i ziół) 
z rodziny Lamiaceae, Apiaceae i Urticaceae. Wykazałam największą aktywność ekstraktów 
wodno-metanolowych oraz wodno-etanolowych z tymianku, rozmarynu, szałwii oraz 
majeranku wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Wyniki opublikowano w 
pracach oryginalnych [O16,O19] i przedstawiono na zjazdach krajowych [KK20,23,25]. 
 
Obszar III. 

Nowym bardzo waŜnym obszarem moich badań była analiza udziału systemów pomp 
MDR w oporności Gram-ujemnych pałeczek na stosowane w lecznictwie chinolony. Ponadto 
istotnym obszarem były badania udziału tych pomp w oporności lub słabej wraŜliwości 
szczepów pałeczek na nowe syntetyczne związki o potencjalnej aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej. 
 Wykazałam udział błonowych pomp MDR w oporności szczepów naleŜących do 
róŜnych gatunków Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących oraz rodziny 
Enterobacteriaceae na chinolony, w tym fluorochinolony. Wyniki przedstawiono na zjazdach 
międzynarodowych [KM16,21] i krajowych [KK15,22,32,37].   

Ponadto badając nowosyntezowane związki o potencjalnym działaniu 
przeciwbakteryjnym wykazałam w obecności inhibitora pomp, PAβN, spadki co najmniej 4-
krotne wartości MIC dla trzech pochodnych benzosiloksaboroli: 7-fluoro-1,3-dihydro-3-
hydroksy-1,1-dimetylo-1,2,3-benzosiloksaborolu, 5,6-difluoro-1,3-dihydro-3-hydroksy-1,1-
dimetylo-1,2,3-benzosiloksaborolu oraz 4,5,6,7-tetrafluoro-1,3-dihydro-3-hydroksy-1,1-
dimetylo-1,2,3-benzosiloksaborolu, a takŜe dla pochodnych mocznika i S-(3,4-
dichlorobenzylo)izotiomocznika wobec badanych szczepów pałeczek. Wyniki opublikowano 
w pracy oryginalnej [O20] i przedstawiono na zjeździe międzynarodowym [KM46 ] i 
krajowym [KK34 ]. 
 
Obszar IV. 

Istotnym nurtem mojej działalności naukowo-badawczej była takŜe kontynuacja 
współpracy z zespołem prof. G. Palamarczyk z Pracownii Glikobiologii Grzybów IBB PAN 
w Warszawie w zakresie badania zaleŜności pomiędzy budową i organizacją ściany 
komórkowej, a szlakami glikozylacji białek oraz ich sekrecji u grzybów. Badania zostały 
rozszerzone na gatunek Saccharomyces cerevisiae i Candida albicans, ponadto badałam 
wraŜliwość na leki przeciwgrzybicze mutantów tych grzybów z uszkodzonym szlakiem 
glikozylacji białek. Badania były prowadzone w ramach Projektu Badawczego Zamawianego 
PBZ-MIN-015/P05/2004 pt.: „Genomika funkcjonalna modelowych mikroorganizmów w 
badaniach molekularnych podłoŜa ludzkich chorób genetycznych i patogenności”; 
wyodrębniona część projektu pt. „Organizacja ściany komórkowej Saccharomyces cerevisiae 
i Candida albicans, a wraŜliwość na leki przeciwgrzybicze”, w którym uczestniczyłam jako 
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wykonawca [PB7]. Wykazałam iŜ zaburzenie procesu glikozylacji u mutantów ∆dpm1-6 
powoduje nie tylko zmianę w budowie ściany komórkowej ale takŜe większą wraŜliwość na 
kaspofunginę i amfoterycynę B. Wyniki przedstawiono w pracach oryginalnych [O9,O17]. 
Za badania w tym obszarze otrzymałam Zespołową Nagrodę Naukową II stopnia JM Rektora 
AM w Warszawie, w 2007 r., za pracę pt: ”Glycoprotein hypersecretion alters cell wall in 
Trichoderma reesei strains expressing the Saccharomyces cerevisiae dolichylphosphate 
mannose synthase gene” [NN4]. 
 

Ponadto sprawuję nadzór merytoryczny jako promotor pomocniczy dwóch otworzonych 
na Wydziale Farmaceutycznym WUM przewodów doktorskich dotyczących badań 
mechanizmów oporności szczepów Acinetobacter baumannii oraz Stenotrophomonas 
maltophilia izolowanych z materiałów klinicznych pochodzących od chorych z warszawskich 
szpitali. 
 
 
6. Pozostałe publikacje naukowe nie omawiane w cyklu publikacji wchodzących w skład 
osiągnięcia naukowego przedstawionego do habilitacji, monografie, patenty, wynalazki 
oraz wzory uŜytkowe i przemysłowe. 
 
Załącznik nr 4 zawiera wykaz publikacji naukowych, w tym publikacji nie wchodzących w 
skład osiągnięcia naukowego przedstawionego do habilitacji, wykaz monografii oraz wzorów 
uŜytkowych z opisem indywidualnego wkładu w ich autorstwo. 
 
a). pozostałe publikacje oryginalne 
 
Prace oryginalne przed doktoratem (n=2) 
 

O1. Kazimierczuk Z., Upcroft J.A., Upcroft P., Górska A., Starościak B.J., Laudy A.: 
Synthesis, antiprotozoal and antibacterial activity of nitro- and halogeno-substituted 
benzimidazole derivatives. Acta Biochim. Polon. 2002, 49, 185-195.  

 
O2. Pancer K., Laudy A.E., Czajka E., Ziółkowska K., Bogucka A., Gliniewicz A., 

Stypułkowska-Misiurewicz H.: WraŜliwość na wybrane chemioterapeutyki oraz środki 
dezynfekcyjne Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących, innych niŜ Pseudomonas 
aeruginosa, izolowanych ze środowiska szpitalnego. Nowiny Lekarskie - Med. News 2002, 
supl. I, 117-120. 

 
Prace oryginalne po doktoracie (n=19) 
 

O3. Gliniewicz A., Czajka E., Laudy A.E., Kochman M., Grzegorzak K., Sawicka B., 
Ziolkowska K., Stypulkowska-Misiurewicz H., Pancer K.: German cockroaches (Blatella 
germanica L.) as a potential source of pathogens causing nosocomial infections. Indoor 
Built Environ. 2003, 12, 55-60. 
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O4. Pancer K.W., Laudy A.E.,  Mikulak E., Gliniewicz A., Staniszewska M., Stypułkowska-
Misiurewicz H.: Biobójcza skuteczność wybranych preparatów dezynfekcyjnych wobec 
Gram-ujemnych pałeczek wyizolowanych ze środowiska szpitalnego. Przegl. Epidemiol. 
2004, 58, 653-660. 

 
O5. Andrzejewska M., Yepez-Mulia L., Tapia A., Cedillo-Rivera R., Laudy A.E., Starościak 

B.J., Kazimierczuk Z.: Synthesis, and antiprotozoal and antibacterial activities of 
S-substituted 4,6-dibromo- and 4,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazoles. Eur. J. Pharm.   
Sci. 2004, 21, 323-329. 

 
O6. Orzeszko B., Kazimierczuk Z., Maurin J.K., Laudy A.E., Starościak B.J., Vilpo J., Vilpo 

L., Balzarini J., Orzeszko A.: Novel adamantylated pyrimidines and their preliminary 
biological evaluations. IL Farmaco 2004, 59, 929-937. 

 

O7. Orzeszko B, Laudy A.E., Starościak B.J., Orzeszko A., Kazimierczuk Z.: Synthesis and 
antimicrobial activity of adamantyl substituted pyrimidines. Acta Polon. Pharm. - Drug 
Res. 2004, 61, 455-460. 

 
O8. Pancer K., Gut W., Fila S., Trzcińska A., Roszkowiak A., Laudy A.E., Wernik T., 

Mikulak E., Gliniewicz A., Stypułkowska-Misiurewicz H.: Strains of Enterobacter 
cloaceae isolated in a hospital environment – some phenotypic and genotypic properties. 
Indoor Built Environ. 2006, 15, 99-104. 

 
O9. Perlińska-Lenart U., Orlowski J., Laudy A.E., Zdebska E., Palamarczyk G., Kruszewska 

J.S.: Glycoprotein hypersecretion alters cell wall in Trichoderma reesei strains expressing 
the Saccharomyces cerevisiae dolichylphosphate mannose synthase gene. Appl. Environ. 
Microbiol. 2006, 72, 7778-7784. 

 
O10. Stypułkowska-Misiurewicz H., Pancer K.W., Gliniewicz A., Mikulak E., Laudy A., 

Podsiadło B., Rabczenko D.: Synantropijne karaczany (Blatella germanica L.) w 
środowisku szpitalnym – naraŜenie mikrobiologiczne pacjentów i oszacowanie ryzyka 
zakaŜeń szpitalnych. Przegl. Epidemiol. 2006, 60, 609-616. 

 
O11. Orzeszko B., Fedoryński M., Laudy A.E., Starościak B.J., Orzeszko A.: Synthesis and 

antibacterial activity of 5-adamantan-1-yl-methyl analogues of trimethoprim. Acta Polon. 
Pharm. – Drug Res. 2006, 63, 374-377. 

 

O12. Płachta D.A., Baranowski A.M., Laudy A.E., Starościak B.J., Kleps J.: Synthesis of 
1-{4-[4-(adamant-1-yl)phenoxymethyl]-2-(4-bromophenyl)-1,3-dioxolan-2-ylmethyl} 
imidazole with expected antifungal and antibacterial activity. Acta Polon. Pharm. – Drug 
Res. 2007, 64, 535-540. 

 
O13. Chomicz L., Padzik M., Laudy A.E., Kozłowska M., Pietruczuk A., Piekarczyk J., 

Godineau N., Oledzka G., Kazimierczuk Z: Anti-Pentatrichomonas hominis activity of 



Autoreferat – postępowanie habilitacyjne dr n. farm. Agnieszki Ewy Laudy                              . 

 44 

newly synthesized benzimidazole derivatives - in vitro studies. Acta Parasitol. 2009, 54, 
165-171. 

 
O14. Solecka J., Rajnisz A., Laudy A.E.: A novel isoquinoline alkaloid, DD-carboxy-

peptidase inhibitor, with antibacterial activity isolated from Streptomyces sp. 8812. Part I: 
Taxonomy, fermentation, isolation and biological activities. J. Antibiot. (Tokyo). 2009, 62, 
575-580. 

 
O15. Kazimierczuk Z., Chalimoniuk M., Laudy A.E., Moo-Puc R., Cedillo-Rivera R., 

Starościak B.J., Chrapusta S.J.: Synthesis and antimicrobial and nitric oxide synthase 
Inhibitory activities of novel isothiourea derivatives. Arch. Pharm. Res. 2010, 33, 821-830. 

 
O16. Kozłowska M., Laudy A.E., Starościak B.J., Napiórkowski A., Chomicz L., 

Kazimierczuk Z.: Antimicrobial and antiprotozoal effect of sweet marjoram (Origanum 
majorana L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus  2010, 9, 133-141. 

 
O17. Juchimiuk M., Pasikowska M., Zatorska E., Laudy A.E., Smoleńska-Sym G., 

Palamarczyk G.: Defect in dolichol-dependent glycosylation increases sensitivity 
of Saccharomyces cerevisiae towards anti-fungal drugs. Yeast, 2010, 27, 637-645. 

 
O18. Laudy A.E., Moo-Puc R., Cedillo-Rivera R., Kazimierczuk Z., Orzeszko A.: Synthesis 

and antimicrobial activities of new polyhalogenated benzimidazoles. J. Heterocycl. Chem. 
2012, 49, 1059-1065.     

        
O19. Kozłowska M., Laudy A.E., Przybył J., Ziarno M., Majewska E.: Chemical 

composition and antibacterial activity of some medicinal plants from Lamiaceae family. 
Acta Polon. Pharm. – Drug Res. 2015, 72, 757-767. 

 
O20. Brzozowska A., Ćwik P., Durka K., Kliś T., Laudy A.E., Luliński S., J. Serwatowski, 

Tyski S., Urban M., Wróblewski W.: Benzosiloxaboroles: silicon benzoxaborole 
congeners with improved Lewis acidity, high diol affinity and potent bioactivity. 
Organometallics 2015, 34, 2924−2932. 

 
O21. Solecka J., Rajnisz A., Postek M., Laudy A.E., Szawkało J., Czarnocki Z.: Synthetic 

derivatives  of isoquinoline, dicarboxylic   acid imides and thioimides as bioactive 
compounds. Acta Polon. Pharm. – Drug Res. 2016, 73, 1181-1189. 

 

b). pozostałe publikacje przeglądowe 
 

Prace przeglądowe przed doktoratem (n=2) 
 

P1. Kurzątkowski W., Filipek J., Solecka J., Rozbicka B., Laudy A.E., Starościak B.J.: Fuzja 
protoplastów, genetyczna rekombinacja Streptomyces i biosynteza antybiotyków 
hybrydowych. Post. Mikrobiol. 1998, 37, 305-339. 
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P2. Laudy A.E., Starościak B.J.: β-laktamazy pałeczek z rodziny Pseudomonadaceae. Post. 
Mikrobiol. 2000, 39, 99-132.  

 

Prace przeglądowe po doktoracie (n=3) 
 

P3. Laudy A.E: Karbapenemazy – enzymy mogące hydrolizować szerokie spektrum 
β-laktamów. ZakaŜenia 2003, 3, 32-38. 

 

P4. Zając O., Laudy A.E., Tyski S.: Biofilm, pompy MDR i inne mechanizmy oporności 
Stenotrophomonas maltophilia na związki przeciwbakteryjne. Post. Mikrobiol. 2014, 53, 
264-276. 

 

P5. Namysłowska A., Laudy A.E., Tyski S.: Mechanizmy oporności  Acinetobacter 
baumannii na związki przeciwbakteryjne. Post. Mikrobiol. 2015, 54, 392–406. 

 

c). monografie 
 

Kurzątkowski W, Solecka J, Rozbicka B, Filipek J, Laudy A, Fonberg-Broczek M, Porowski 
S: Ultra high pressure treatment of Streptomyces sp. R6 (w:) Advances in high pressure 
bioscience and biotechnology. Proceedings of the International Conference on High Pressure 
Bioscience and Biotechnology, Heidelberg 1998, red. H. Ludwig, Springer, Heidelberg 1999, 
73-76. 
 

d). patenty, wynalazki oraz wzory uŜytkowe i przemysłowe 
 

Odkrycie trzech nowych genów, których sekwencje zostały zdeponowane w amerykańskiej 
bazie genetycznej, GenBank National Center for Biotechnology Information (NCBI), o 
światowym zasięgu: 
 

RS1. Sekwencja nukleotydowa genu kodującego nowy enzym OXA-141 została 
zarejestrowana  w genetycznej bazie danych NCBI GenBank nr EF552405 - Laudy 
A.E., Wolinowska R., Patzer J., Tyski S.: Pseudomonas aeruginosa extended-spectrum 
β-lactamase OXA-141 (blaOXA-141) gene, complete cds. 

 

RS2. Sekwencja nukleotydowa genu kodującego nowy enzym OXA-142 została 
zarejestrowana  w genetycznej bazie danych NCBI GenBank nr EU358785 - Laudy 
A.E., Wolinowska R., Patzer J., Tyski S.: Pseudomonas aeruginosa strain AM404/00 
class I integron aminoglycoside 6-N-acetyltransferase (aac(6)-Ib) and extended-
spectrum β-lactamase OXA-142 (blaOXA-142) genes, complete cds, and aminoglycoside-
modifying enzyme-like (aadA6/aadA10) gene, complete sequence. 

 

RS3. Sekwencja nukleotydowa genu kodującego nowy enzym GES-15 została 
zarejestrowana  w genetycznej bazie danych NCBI GenBank nr GU208678 - Laudy 
A.E., Patzer J., Tyski S.: Pseudomonas aeruginosa strain WUM677 plasmid pAL677 
extended-spectrum β-lactamase GES-15 (blaGES-15) gene, complete cds. 
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Udział w zgłoszeniu struktur krystalograficznych nowych związków: 
 

Struktury krystalograficzne 4 nowych związków zostały zarejestrowane w dwóch bazach: 
 

RS4. Crystallography Open Database: information cards for entry: 4085944, 4085945, 
4085946, 4085947; Brzozowska A., Ćwik P., Durka K., Kliś T., Laudy A.E., 
Luliński S., Serwatowski J., Tyski S., Urban M., Wróblewski W. 

 

RS5. The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC): CCDC numbers: 1047174, 
1047175, 104716, 1400000; Brzozowska A., Ćwik P., Durka K., Kliś T., Laudy A.E., 
Luliński S., Serwatowski J., Tyski S., Urban M., Wróblewski W. 

 

7. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 
 
Wykaz międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych w których brałam aktywny 
udział zamieściłam w Załączniku nr 7. 
 
Liczba komunikatów, które zostały zaprezentowane przed obroną doktoratu na konferencjach 
w formie plakatów (n=18) oraz w formie prezentacji ustnych (n=4), w tym na konferencjach 
międzynarodowych (n=10) i konferencjach krajowych (n=12). 
Liczba komunikatów, które zostały zaprezentowane po uzyskaniu stopnia doktora na 
konferencjach w formie plakatów (n=60) oraz w formie prezentacji ustnych (n=9), w tym na 
konferencjach międzynarodowych (n=41) i konferencjach krajowych (n=28). 
 
8. Wygłaszane referaty na konferencjach tematycznych: 
 
I. Laudy A.E.: Systemy MDR – istotny mechanizm oporności pałeczek Gram-ujemnych 

na antybiotyki i chemioterapeutyki. Wykład plenarny w sesji tematycznej na zaproszenie 
organizatorów. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin 2008. 

 

II.  Laudy A.E.: Udział β-laktamaz oraz pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas 
aeruginosa na leki. III Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2010. 

 
9. Udział w projektach badawczych 
 
a. w projektach przyznanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (dawniej 
Akademię Medyczną w Warszawie): 
 

PB1. Projekt młodego naukowca (tzw. prace własne) nr FW15/W1/01, pt.: ”Oporność na 
antybiotyki, chemioterapeutyki oraz inne substancje o działaniu przeciwbakteryjnym 
szczepów Stenotrophomonas maltophilia w porównaniu z innymi Gram-ujemnymi 
pałeczkami niefermentyjącymi”, realizowany w latach 2001-2003; udział – kierownik 
projektu i wykonawca. 

 

PB2. Projekt młodego naukowca (tzw. prace własne) nr FW15/W1/06, pt.: "WraŜliwość 
Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących izolowanych z róŜnych środowisk na 
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związki o działaniu przeciwbakteryjnym", realizowany w latach 2004-2006; udział - 
kierownik projektu i wykonawca . 

 

PB3. Projekt młodego naukowca (tzw. prace własne) nr FW15/W1/07, pt.: "Wpływ 
systemów aktywnego usuwania związków z komórki na oporność szczepów pałeczek 
Gram-ujemnych na antybiotyki oraz nowe związki o działaniu przeciwbakteryjnym”, 
realizowany w latach 2007-2009; udział – kierownik projektu i wykonawca . 

 

b. w projektach przyznanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
 

PB4. Projekt KBN nr 3PO5F 033 24, pt.: „Badanie nowych antybiotyków β-laktamowych”, 
realizowany w latach 2003-2006, wykonawca projektu. 

 

PB5. Projekt KBN nr 3PO5D 106 24, pt.: „Synantropijne karaczany jako moŜliwe źródło 
zakaŜeń w środowisku szpitala. Oszacowanie ryzyka dla pacjentów”, realizowany w 
latach 2003-2006, wykonawca projektu. 

 

PB6. Projekt KBN nr 2PO5D 018 30, pt.: „Występowanie β-laktamaz o rozszerzonym 
spektrum substratowym wśród lekoopornych izolatów pałeczek Pseudomonas 
aeruginosa”, realizowany w latach 2006-2009, główny wykonawca projektu. 

 

PB7. Projekt Badawczy Zamawiany MNiSW nr PBZ-MIN-015/P05/2004, pt.: „Genomika 
funkcjonalna modelowych mikroorganizmów w badaniach molekularnych podłoŜa 
ludzkich chorób genetycznych i patogenności”; podwykonawca w wyodrębnionej 
części projektu pt. „Organizacja ściany komórkowej Saccharomyces cerevisiae i 
Candida albicans, a wraŜliwość na leki przeciwgrzybicze”, realizowanej w latach 
2005-2008. 

 

PB8. Projekt NCN w ramach konkursu Preludium 11 nr 2016/21/N/NZ7/03336, pt.: „Udział 
pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas 
maltophilia na antybiotyki i chemioterapeutyki”, realizowany w latach 2017-2020, 
wykonawca projektu/konsultant badań genetycznych. 

 
10. Nagrody i wyróŜnienia za działalność naukową. 
 

NN1. Praca magisterska A.E. Laudy pt.: „Wstępne badania porównawcze aktywności 
pochodnych adamantanu na orzęskach Tetrahymena pyriformis”, zajęła II miejsce w 
XXIX Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich AM w Warszawie, Wydz. 
Farmaceutycznego, w grupie tematycznej Biotechnologia, Warszawa 1993 r. 

 

NN2. Dyplom z wyróŜnieniem AM w Warszawie, Wydział Farmaceutyczny, nadający stopień 
dr n. farm. A.E. Laudy na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Oczyszczanie i 
charakterystyka β-1,4-ksylanazy oraz N-acetylo-β-D-glukozoaminidazy szczepu 
Streptomyces sp. IAUR 7618” , Warszawa 2003 r. 
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NN3. Zespołowa Nagroda Naukowa II stopnia, przyznana przez JM Rektora AM w 
Warszawie, za cykl prac pt.: „Poszukiwanie i ocena nowych pochodnych 
2-tiobenzimidazolu i adamantylowanych pirymidyn o aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej”, Warszawa 2005 r. 

 

NN4. Zespołowa Nagroda Naukowa II stopnia, przyznana przez JM Rektora AM w 
Warszawie, za pracę pt: ”Glycoprotein hypersecretion alters cell wall in Trichoderma 
reesei strains expressing the Saccharomyces cerevisiae dolichylphosphate mannose 
synthase gene”, Warszawa 2007 r. 

 

NN5. Zespołowa Nagroda Naukowa II stopnia, przyznana przez JM Rektora WUM w 
Warszawie, za pracę pt. „Modification of the susceptibility of Gram-negative rods 
producing ESβLs to β-lactams by the efflux phenomenon”, Warszawa 2016 r. 

 

NN6. Zespołowa Nagroda Naukowa III stopnia, przyznana przez JM Rektora WUM w 
Warszawie, za pracę pt. „The influence of efflux pump inhibitors on the activity of 
non-antibiotic NSAIDS against Gram-negative rods”, Warszawa 2017 r. 

 

NN7. Zespołowa Nagroda Naukowa I stopnia im. Ludwika Rajchmana, przyznana przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, 
za cykl prac poświęconych odkryciu i zbadaniu właściwości biologicznych, w tym 
przeciwnowotworowych, przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych oraz 
zahamowania aktywności enzymatycznej, nowych analogów 3,4-dihydroizochinoliny, 
Warszawa 2017 r. 

 
 

11. Recenzowanie publikacji oraz ksiąŜek w międzynarodowych i krajowych 
czasopismach naukowych 
 

Recenzowałam manuskrypty przysłane do redakcji czasopism: 
 

• Journal of Antimicrobial Chemotherapy – 1 manuskrypt w 2013 r. 
• Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej – 1 manuskrypt w 2015 r. 
• Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research – 1 manuskrypt w 2015r. 
• Medical Science Monitor – 2 manuskrypty w 2016 r. 
• JSM Microbiology – 1 manuskrypt w 2017 r. 
• Infection and Drug Resistance – 1 manuskrypt w 2017 r. 
• Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia – 1 manuskrypt w 2018 r. 
• Polish Journal of Microbiology – 3 manuskrypty w 2018 r. 

 

Zrecenzowałam ksiąŜki i konferencje w czasopismach: 
 

• Starościak B.J., Laudy A.; Recenzja ksiąŜki pod red. śurek I. pt: „Rozpoznawanie i 
leczenie posocznicy. Medycyna praktyczna, Polskie Towarzystwo ZakaŜeń Szpitalnych” 
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1995 r., zamieszczona w czasopiśmie 
Post. Mikrobiol. 1996, 35, 242-243. 
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• Starościak B.J., Laudy A.; Recenzja ksiąŜki autorów Malcolm D. Richardson, David W. 
Warnock pt: „Grzybice. Rozpoznanie i leczenie” Springer – PWN, Warszawa 1995 r., 
zamieszczona w czasopiśmie Post. Mikrobiol. 1996, 35, 361-362. 

 

• Kurzątkowski W., Solecka J., Rozbicka B., Laudy A.; Omówienie międzynarodowej 
konferencji pt: „Bionauka i biotechnologia wysokich ciśnień” 30.08.-03.09.1998 r., 
Heidelberg, Niemcy, zamieszczone w czasopiśmie Post. Mikrobiol. 1998, 37, 369-376. 

 
12. Stypendia i staŜe w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich oraz 
naukowych. 
 

Stypendia i staŜe naukowe: 
 

ST1. Stypendium FEMS (Federation of European Microbiological Societies) uzyskałam w 
1995 r. dla projektu pt.: „Badania nad oczyszczaniem i charakterystyką enzymów 
wytwarzanych przez promieniowce”, który realizowałam na Technische Universität 
Wien, Institut für Biochemische Technologie und Mikrobiologie w Wiedniu w Austrii, 
pod opieką prof. C.P. Kubiceka. 

 

ST2. Stypendium ÖAD (Österreichischen Akademischen Austauschdienst) finansowane 
przez Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzyskałam w 1999 r. dla projektu 
pt.: „Badania nad udziałem produktów genu srgA w sekrecji protein u Aspergillus 
niger”. Badania prowadziłam na Technische Universität Wien, Institut für 
Biochemische Technologie und Mikrobiologie w Wiedniu w Austrii, pod opieką prof. 
C.P. Kubiceka.  

 

ST3. StaŜ naukowy z zakresu konstrukcji mutantów delecyjnych Pseudomonas aeruginosa w 
Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w 
Warszawie w 2014 r., pod opieką prof. G. Jagury-Burdzy. 

 
13. Przebyte kursy i szkolenia. 
 

• W latach 1996-2004 odbyłam kilkanaście kursów i szkoleń specjalizacyjnych z zakresu 
mikrobiologii klinicznej realizowanych w róŜnych krajowych jednostkach słuŜby zdrowia 
oraz akademickich ośrodkach klinicznych. Kursy związane były ze specjalizacją z 
zakresu mikrobiologii. 

 

• Szkolenie pt.: „Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z wykorzystaniem 
broni biologicznej” w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie w 
2001 r. 

 

• Kurs pt.: „Techniki detekcji i analizy kwasów nukleinowych i białek” w Instytucie 
Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 
2002 r. 

 

• Kurs pt.: „Real-Time – analiza ekspresji genów”, Politechnika Gdańska, 2010 r. 
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• Szkolenie pt.: „Edycja, składanie oraz określanie konsensusowej sekwencji DNA. 
Kryteria zmiany metodyki sekwencjonowania w zaleŜności od otrzymanych wyników”. 
Firma MBS, Warszawa 2013 r. 

 

• Szkolenia z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej, a dotyczące badania skuteczności 
środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz mikrobiologicznego bezpieczeństwa 
leków – organizowane przez Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu 
Leków w Warszawie, w latach 2014-2016. 

 
14. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych. 
• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) – członek;  
• American Society of Microbiology (ASM) – członek; 
• Polskie Towarzystwo Mikrobiologów (PTM) – członek od 1994 r.; pełniłam funkcję 

Sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM przez dwie kadencje w 
latach 2008-2016, a obecnie jestem Sekretarzem Zarządu Głównego PTM wybranego na 
kadencję 2016-2020; 

• Sekcja Chemioterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – członek. 
• Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) – członek. 
 
15. Współpraca naukowa. 
 

Obecnie prowadzę współpracę naukową z jednostkami: 
• Zakładem Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego,  
• Katedrą i Zakładem Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  
• Samodzielną Pracownią Związków Biologicznie Czynnych Narodowego Instytutu 

Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, 
• Zakładem Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, 
• Zakładem Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 
• Katedrą Chemii Wydziału Nauk o śywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie.  
 
16. Podsumowanie dorobku naukowego. 
 

Mój dorobek naukowy obejmuje: 
 

• odkrycie 3 nowych genów genów blaOXA-141, blaOXA-142 oraz blaGES-15, których sekwencje 
zdeponowałam w amerykańskiej bazie genetycznej NCBI GenBank otrzymując numery: 
EF552405, EU358785 oraz GU208678. Ponadto odkryłam, Ŝe enzymy (OXA-141, 
OXA-142 i GES-15) kodowane przez te geny mają aktywność β-laktamaz o 
rozszerzonym spektrum substratowym, czyli są to enzymy typu ESBL. 

• 25 prac oryginalnych a w tym: 
− 18 prac (wśród nich 17 prac po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w 

czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). W 5 pracach 
jestem pierwszym autorem, 
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− 7 prac (wśród nich 6 prac po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w 
czasopismach nie znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). 

7 prac przeglądowych (wśród nich 5 prac po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych 
w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). W 4 pracach 
jestem pierwszym autorem. 

• 1 rozdział w monografii. 
• 91 streszczeń (w tym 69 po uzyskaniu stopnia doktora) z prezentowanych doniesień na 

konferencjach naukowych międzynarodowych (n=51) i krajowych (n=40), w tym 13 w 
formie prezentacji ustnych. 

• współudział w zarejestrowanych 4 strukturach krystalograficznych nowych związków w 
dwóch międzynarodowych bazach: The Cambridge Crystallographic Data Centre 
(CCDC) oraz w bazie Crystallography Open Database 

• udział w 8 projektach badawczych, w tym 3 uczelnianych WUM oraz 5 projektach 
zewnętrznych finansowanych przez KBN / NCN / MNiSW. 

• 7 nagród i wyróŜnień za działalność naukową. 
• sumaryczny współczynnik Impact Factor (IF) dorobku naukowego według listy Journal 

Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 33,394 (w tym 32,830 
po uzyskaniu stopnia doktora) – po aktualizacji danych w dniu 11.04.2018 r.  

•  łączna punktacja MNiSW dorobku naukowego wynosi 505 pkt. (w tym 489 pkt. po 
uzyskaniu stopnia doktora) – po aktualizacji danych w dniu 11.04.2018 r. 

• liczba wszystkich cytowań publikacji według bazy Web of Science Core Collection z 
dnia 11.04.2018 r. wynosi 215 (wg bazy Scopus wynosi 293). 

• liczba cytowań publikacji (bez autocytowań) według bazy Web of Science Core 
Collection z dnia 11.04.2018 r. wynosi 205. 

• indeks Hirscha (h-index) według bazy Web of Science Core Collection z dnia 
11.04.2018r. wynosi 7 (wg bazy Scopus wynosi 8). 

 
Analizę bibliometryczną dorobku naukowego wykonaną w dniu 09.10.2017 przez Bibliotekę 
Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaktualizowane dane z dnia 
11.04.2018 r., zamieszczono w Załączniku nr 9. 
 

 

 


