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1. Imię i nazwisko: SABINA GÓRSKA  

2.  Posiadane  dyplomy,  stopnie  naukowe/artystyczne  –  z  podaniem  nazwy,  miejsca  i  

roku  ich  uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

14.06.2011  Doktor  nauk  biologicznych,  nadany  przez  Radę  Naukową  Instytutu 

Immunologii  i  Terapii  Doświadczalnej  Polskiej  Akademii  Nauk,  tytuł 

rozprawy:  „Badania  immunochemiczne  egzopolisacharydów wybranych 

szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus”,  promotor  w  przewodzie  

doktorskim  prof.  dr  hab.  Andrzej Gamian 

08.09.2006   Magister  inżynier biotechnologii  ze specjalnością biologia molekularna i 

biokataliza, Politechnika  Wrocławska,  Wydział  chemiczny, tytuł pracy:  

„Charakterystyka  immunochemiczna kwasów mikolowych bakterii 

kompleksu Nocardia asteroides”, promotor  dr Mariola Paściak 

Wykształcenie uzupełniające, najważniejsze pozycje: 

12.05.2012  Dyplom studiów podyplomowych „Zarządzanie  projektem badawczym i 

komercjalizacja wyników badań”, uzyskany na Politechnice Wrocławskiej 

15.12.2011    Dyplom kursu: Science – Management – Commercialization. Stanford Centre 

for Professional Development,  Stanford University 

22.05.2010 Dyplom studiów podyplomowych „Zarządzanie  jakością  w  

przedsiębiorstwie" uzyskany na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

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

01.08.2013 – obecnie  

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, stanowisko adiunkt 

01.10.2010-31.07.2013 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, stanowisko asystent 

naukowo-techniczny  

01.10.2010-31.01.2014 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ –  Broker Technologii i Własności Intelektualnej 
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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. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego  

Osiągnieciem w myśl ww. ustawy jest wskazany poniżej jednotematyczny cykl publikacji, 

dołączony do dokumentacji jako Załącznik nr 4, objęty tytułem: 

Struktura i aktywności immunologiczne polisacharydów, glikolipidów i białek bakterii z 

rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium 

Sumaryczny IF prac stanowiących cykl wynosi 24.011 (237 punktów MNiSW) 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa) 

1. Sabina Górska-Frączek, Corine Sandstrom, Lennart Kenne, Jacek Rybka, Magdalena 

Strus, Piotr Heczko, Andrzej Gamian. Structural studies of the exopolysaccharide 

consisting of a nonasaccharide repeating unit isolated from Lactobacillus rhamnosus 

KL37B. Carbohydrate Research. 2011, 346: 2926-2932.  IF 2.332/MNISW 32 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 75  %,  autor  korespondencyjny, pomysłodawca  całości  

przeprowadzonych  badań,  wiodący  udział  w  planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  

przygotowanie manuskryptu, jego edycja,  polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  

do  druku. Zaplanowanie i prowadzenie izolacji i oczyszczania polisacharydów, wykonanie 

doświadczeń dotyczących analizy strukturalnej polisacharydów z wykorzystaniem 

klasycznych metod chemicznych, udział w uzyskaniu i analizie  widm NMR. 

2. Sabina Górska, Martin Schwarzer, Wojciech Jachymek, Dagmar Srutkova, Ewa 

Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Distinct immunomodulation of bone 

marrow-derived dendritic cell responses to Lactobacillus plantarum WCFS1 by two 

different polysaccharides isolated from Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900. Applied 

and Environmental Microbiology. 2014, 80: 6506-6516.  DOI: 10.1128/AEM.02104-

14. IF 3.668/MNISW 40 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 60 %,  autor  korespondencyjny, pomysłodawca  całości  

przeprowadzonych  badań,  wiodący  udział  w  planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  

przygotowanie manuskryptu, jego edycja,  polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  

do druku. Prowadzenie hodowli bakteryjnych, zaplanowanie i prowadzenie izolacji i 

oczyszczania polisacharydów, uzyskanie i analiza widm NMR, udział w prowadzeniu 

stymulacji komórek dendrytycznych, reakcji polisacharydów z Toll-podobnymi i NOD-

podobnymi receptorami. 

3. Sabina Górska, Martin Schwarzer, Dagmar Srutkova, Petra Hermanova, Ewa 

Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Polysaccharides L900/2 and L900/3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25107979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25107979
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isolated from Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900 modulate allergic sensitization to 

ovalbumin in a mouse model. Microbial Biotechnology. 2017, DOI:10.1111/1751-

7915.12606. IF 3.991/MNISW 35 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo:  60 %, autor  korespondencyjny, wiodący  udział  w  

planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  przygotowanie manuskryptu, jego edycja,  

polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  do  druku. Przygotowanie polisacharydów 

do badań, oznaczenie poziomu przeciwciał w testach ELISA 

4. Sabina Górska, Petra Hermanova, Jarosław Ciekot, Martin Schwarzer, Dagmar 

Srutkova, Ewa Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Chemical 

characterization and immunomodulatory properties of polysaccharides isolated from 

probiotic Lactobacillus casei LOCK 0919. Glycobiology. 2016, 26: 1014–1024. 

DOI:10.1093/glycob/cww047 (Erratum: DOI:10.1093/glycob/cww107). IF 

3.283/MNISW 30 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 70 %, autor  korespondencyjny, pomysłodawca  całości  

przeprowadzonych  badań,  wiodący  udział  w  planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  

przygotowanie manuskryptu, jego edycja,  polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  

do druku. Zaplanowanie i prowadzenie izolacji i oczyszczania polisacharydów, uzyskanie i 

analiza widm NMR, udział w prowadzeniu stymulacji komórek dendrytycznych, reakcji z Toll-

podobnymi i NOD-podobnymi receptorami. 

5. Mariola Paściak, Sabina Górska, Natalia Jawiarczyk, Andrzej Gamian. Lactobacillus 

johnsonii glycolipids, their structure and immunoreactivity with sera from 

inflammatory bowel disease patients. Microbial Biotechnology. 2017, 10: 456–468. 

DOI: 10.1111/1751-7915.12424. IF 3.991/MNISW 35 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 40 %,  współpomysłodawca  przeprowadzonych  badań,  

udział w przygotowaniu manuskryptu, jego edycji,  polemiki z recenzentami i  przygotowaniu 

pracy  do  druku. Zaplanowanie doświadczeń NMR, analiza widm NMR, wykonanie i analiza 

testów immunoenzymatycznych ELISA, uzyskanie surowic króliczych i mysich. 

6. Sabina Górska, Barbara Buda, Ewa Brzozowska, Martin Schwarzer, Dagmar Srutkova, 

Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Identification of Lactobacillus proteins with 

different recognition patterns between immune rabbit sera and nonimmune mice or 

human sera. BMC Microbiology. 2016, 16:17. DOI: 10.1186/s12866-016-0631-9. IF 

2.581/MNISW 30 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 75 %,  autor  korespondencyjny, pomysłodawca  całości  

przeprowadzonych  badań, opiekun naukowy drugiego autora, wiodący  udział  w  

planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  przygotowanie manuskryptu, jego edycja,  

polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  do  druku,  identyfikacja wyizolowanych, 

reaktywnych białek. 

https://dx.doi.org/10.1093/glycob/cww107
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7. Sabina Górska, Ewa Dylus, Angelika Rudawska, Ewa Brzozowska, Dagmar Srutkova, 

Martin Schwarzer, Agnieszka Razim, Hana Kozakova and Andrzej Gamian. 

Immunoreactive proteins of Bifidobacterium longum ssp. longum CCM 7952 and 

Bifidobacterium longum ssp. longum CCDM 372 identified by gnotobiotic mono-

colonized mice sera, immune rabbit sera and nonimmune human sera. Frontiers in  

Microbiology. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01537. IF 4.165/MNISW 35 

Indywidualny  wkład  w  autorstwo: 75 %, autor  korespondencyjny, pomysłodawca  całości  

przeprowadzonych  badań,  opiekun naukowy drugiego, trzeciego i siódmego autora, 

wiodący  udział  w  planowaniu doświadczeń,  analiza wyników,  przygotowanie 

manuskryptu, jego edycja,  polemika z recenzentami, przygotowanie pracy  do  druku,  

identyfikacja wyizolowanych, reaktywnych białek. 

[Wartość Impact Factor (IF) dla czasopism została podana z roku publikacji. Dla publikacji z 

lat 2016 i 2017 przyjęto ostatni dostępny w bazie Journal Citation Report wskaźnik IF 

czasopism, tj. z roku 2015.] 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

Wybrane prace stanowią cykl publikacji poświęconych charakterystyce antygenów 

bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium zaangażowanych w oddziaływania z 

komórkami układu odpornościowego. Nadrzędnym celem było ustalenie struktury 

chemicznej i właściwości immunomodulatorowych, immunochemicznych polisacharydów 

(publikacje nr 1, 2, 3, 4 wykazane w pkt. 4b oraz zał. 5: poz. 1, 2, 3, 4,) oraz glikolipidów 

(publikacja nr 5 wykazana w pkt. 4b oraz zał. 5: poz. 5,) bakterii z rodzaju Lactobacillus, a 

także identyfikacja immunoreaktywnych białek  dwóch gatunków bakterii: Lactobacillus 

(publikacja nr 6 wykazana w pkt. 4b oraz zał. 5: poz. 6) oraz Bifidobacterium (publikacja nr 7 

wykazana w pkt. 4b oraz zał. 5: poz. 7). 

Wprowadzenie  

Zasadniczą funkcją przewodu pokarmowego jest trawienie i wchłanianie substancji 

pokarmowych, jednakże pełni on jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – zapewnia właściwą 

ochronę organizmu. Błony śluzowe wyścielające przewód pokarmowy pozostają w stałym 

kontakcie z wieloma antygenami wnikającymi do organizmu wraz z pożywieniem. 

Powierzchnia tych błon zamieszkała jest przez mikroorganizmy tworzące tzw. mikroflorę 

bakteryjną, która zapewnia homeostazę układu odpornościowego. Mikroflora jest złożonym 

mikro-ekosystemem, który składa się z około 500-600 różnorodnych szczepów należących do 

40-50 rodzin1. Całkowita liczba wynosi około 1014 różnego rodzaju komórek bakteryjnych, co 

stanowi liczbę 10-krotnie większą niż wszystkich komórek budujących ciało człowieka. Skład 

                                                           
1
 Hooper L.V., et al. Molecular analysis of commensal host-microbial relationships in the intestine. Science, 

2001; 291: 881–884 
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jakościowy i ilościowy mikroorganizmów występujących w poszczególnych odcinkach układu 

pokarmowego jest związany z warunkami panującymi w tym układzie, a w szczególności z 

pH, dostępnością tlenu i składników pokarmowych. Największym i zarazem najbardziej 

złożonym ekosystemem jest mikroflora jelitowa. Najwięcej mikroorganizmów zasiedla 

okrężnicę, gdzie notuje się gęstość bliską 1011-1012 komórek na ml treści jelitowej2. 

Zasiedlanie przewodu pokarmowego przez drobnoustroje jest procesem złożonym, na który 

wpływa wiele czynników. Dotychczas uważano, że płód jest jałowy, a zasiedlanie przewodu 

pokarmowego mikroorganizmami rozpoczyna się od chwili urodzenia. Najnowsze badania 

przeprowadzone w ramach Human Microbiome Project wskazują, że u kobiet z prawidłowo 

przebiegającą ciążą, w łożysku znajdują się niewielkie ilości bakteryjnego DNA należącego do 

szczepów: Firmicutes, Tenericutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, i Fusobacteria3. Skład 

pierwotnej mikroflory jest jednak uzależniony od rodzaju porodu. W przypadku porodu 

siłami natury, pierwsze mikroorganizmy pochodzą z dróg rodnych matki i są to głównie 

beztlenowce, natomiast flora bakteryjna dziecka urodzonego za pomocą cesarskiego cięcia 

pozbawiona jest bakterii beztlenowych, a dominują w niej mikroorganizmy aerofilne, 

względne anaeroby i sporulujące bakterie. W ciągu kilku dni po porodzie fizjologicznym 

dochodzi do zmiany środowiska na beztlenowe umożliwiając tym samym zasiedlanie 

przewodu pokarmowego przez bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Podczas 

pierwszego tygodnia życia, liczba bakterii wzrasta szybko i regularnie a ich skład jakościowy i 

ilościowy zależny jest od sposobu karmienia i środowiska w jakim przebywa noworodek4. 

Miedzy drugim a siódmym rokiem życia dochodzi do stabilizacji składu flory, która w 

znacznym stopniu przypomina florę jelitową zdrowego, dorosłego człowieka. Mikroflora 

dorosłego człowieka zdominowana jest przez cztery główne grupy bakterii należących do 

typów Bacteroidetes (23%), Femicutes (64%), Proteobacteria (8%) i Actinobacteria (3%)5. 

Obecność mikroflory jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania nie 

tylko układu pokarmowego, lecz także układu odpornościowego organizmu. Bierze ona 

udział w metabolizmie składników pokarmowych poprzez produkcję licznych enzymów, 

metabolitów kwasów żółciowych, bilirubiny, cholesterolu czy krótkołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych, a także w syntezie witaminy K i witamin z grupy B. Ponadto, mikroorganizmy 

tworzące florę współzawodnicząc o miejsce na nabłonku, składniki pokarmowe oraz 

wytwarzanie licznych związków o działaniu przeciwbakteryjnym uniemożliwiają rozwój 

bakterii potencjalnie chorobotwórczych6.  

                                                           
2
 Walter J. Ecological role of lactobacilli in the gastrointestinal tract: implications for fundamental and 

biomedical research. Appl. Environ. Microbiol., 2008; 74: 4985–4996 
3
 Mshvildadze M., et al. Intestinal microbial ecology in premature infants assessed with non-culture-based 

techniques. J Pediatr. 2010;156: 20–25 
4
 Hattori M., Taylor T.D.: The human intestinal microbiome: a new frontier of human biology. DNA Res., 2009; 

16: 1–12 
5
 Bäckhed F., et al. Host-bacterial mutualism in the human intestine. Science, 2005; 307: 1915–1920 

6
 Górska S., et al. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ 

odpornościowy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2009; 63: 653-667 
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Przyjmuje się, że zmiany jakościowe i ilościowe w składzie flory bakteryjnej mogą być 

przyczyną rozwoju chorób o podłożu alergicznym np. alergii u niemowląt, chorób układu 

pokarmowego jak biegunka czy nieswoiste zapalenie jelit, chorób metabolicznych np. 

cukrzycy lub otyłości7. Wykazanie, że prawidłowa flora przewodu pokarmowego jest 

niezbędna do zapewnienia odpowiedniej ochrony organizmowi zaowocowało powstaniem 

koncepcji terapii z użyciem pożądanych mikroorganizmów, które poprawiają stan zdrowia 

gospodarza tzw. probiotyków. Terminem probiotyki określa się żywe mikroorganizmy, które 

podane w odpowiedniej ilości korzystnie wpływają na zdrowie gospodarza. Najczęściej 

stosowanymi probiotykami są bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium.  

Bakterie z rodzaju Lactobacillus to mikroorganizmy Gram-dodatnie, katalazoujemne, 

nie wykazujące zdolności do przetrwalnikowania, syntezy siarkowodoru oraz utylizacji 

kazeiny mikroorganizmy. Są to bakterie mikroaerofilne o optymalnej temperaturze wzrostu 

mieszczącej się w zakresie 30-40 °C oraz pH zwykle 5,5-6,2. Charakteryzują się sporym 

zróżnicowaniem morfologii komórek: przyjmują różne kształty, zarówno prostych jak i 

wygiętych laseczek, które różnią się pod względem długości i grubości oraz barwie kolonii od 

kremowej do bezbarwnej. Struktura kolonii przeważnie jest gładka o powierzchni śliskiej lub 

matowej. Bakterie z rodzaju Lactobacillus pod względem metabolizmu węglowodanów 

można podzielić na trzy odrębne grupy: bezwzględnie homofermentatywne, względnie 

heterofermentatywne oraz bezwzględnie heterofermentatywne, gdzie głównym produktem 

jest kwas mlekowy a ubocznymi: kwas octowy, mrówkowy, etanol, dwutlenek węgla i inne. 

Źródło bakterii z rodzaju Lactobacillus to nie tylko mleko i jego przetwory, ale także żywność 

pochodzenia roślinnego, żywność fermentowana, mikroflora jamy ustnej i  przewodu 

pokarmowego ludzi i zwierząt, a także dróg rodnych8. 

Bakterie z rodzaju Bifidobacterium to mikroorganizmy Gram-dodatnie, katalazo-

ujemne, nie wykazujące zdolności do ruchu oraz przetrwalnikowania mikroorganizmy. Są to 

bakterie beztlenowe o optymalnej temperaturze wzrostu w zakresie 36-41 °C oraz pH zwykle 

6,5-7. Mają one kształt pałeczek, lekko zakrzywionych na biegunach łopatkowato lub 

maczugowato. Często przyjmują formę w kształcie litery Y i/lub V. Bakterie z rodzaju 

Bifidobacterium są klasyfikowane jako bakterie fermentacji mlekowej, jednakże pod 

względem filogenetycznym są one dość odległe od bakterii kwasu mlekowego. Bifidobakterie 

charakteryzują się unikalnym sposobem fermentacji węglowodanów, ze względu na udział 

ketolazy fruktozo-6-fosforanowej. Źródłem bakterii z rodzaju Bifidobacterium jest przewód 

                                                           
7
 Tlaskalová-Hogenová H., et al. The role of gut microbiota (commensal bacteria) and the mucosal barrier in the 

pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases and cancer: contribution of germ-free and gnotobiotic 
animal models of human diseases. Cell. Mol. Immunol., 2011; 8: 110–120. 
http://dx.doi.org/10.1038/cmi.2010.67. 
8
 Buda B., et al. Właściwości biologiczne białek powierzchniowych bakterii z rodzaju Lactobacillus. Postępy 

Higieny i Medycyny Doświadczalnej. 2013; 67: 229-237 
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pokarmowy ludzi, zwierząt czy owadów, spotykane są także w drogach rodnych oraz w 

błonie śluzowej jamy ustnej9.  

Sposób działania probiotyków nie został dobrze poznany. Większość mechanizmów 

działania udowodniono jedynie w badaniach in vitro. Podstawą wytłumaczenia niektórych 

obserwowanych efektów stosowania probiotyków jest odkrycie, że szczepy probiotyczne 

wspomagają specyficzne i niespecyficzne mechanizmy obronne gospodarza, wykazują 

zdolność do indukcji/modulowania odpowiedzi humoralnej jak i komórkowej. Wiadomo, 

że efekt uzależniony jest nie tylko od dawki, typu schorzenia czy czasu trwania kuracji ale 

przede wszystkim od użytego szczepu. Nadal niewiele wiadomo na temat indywidualnych 

właściwości poszczególnych szczepów bakterii probiotycznych. Rola antygenów 

bakteryjnych zaangażowanych w oddziaływania bakterii probiotycznych z komórkami 

gospodarza pozostaje niezbadana. Mało wiadomo na temat ich budowy i właściwości 

biologicznych. 

Wybrane prace oryginalne będące przedmiotem niniejszej rozprawy habilitacyjnej 

dotyczą zagadnień związanych z poznaniem funkcji jaką pełnią polisacharydy, glikolipidy 

oraz białka powierzchniowe bakterii z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium.  

Polisacharydy 

Polisacharydy to długołańcuchowe, liniowe, bądź rozgałęzione polimery składające 

się z powtarzających się jednostek węglowodanowych, które połączone są ze sobą 

wiązaniami glikozydowymi. Charakteryzują się masą cząsteczkową mieszczącą się w 

przedziale 104 - 106 Da. Występują one na powierzchni komórki tworząc otoczkę, mogą być 

związane kowalencyjnie lub jonowo z peptydoglikanem. Wyróżnia się również polisacharydy 

wydzielane na zewnątrz komórki w postaci śluzu. Polisacharydy zapewniają odpowiednią 

ochronę komórki bakteryjnej przed działaniem niekorzystnych warunków np. wysoka/niska 

temperatura, wysokie/niskie pH czy aktywnością bakteriofagów. Biorą one również udział w 

procesie zasiedlania środowiska przez bakterie10. Biorąc pod uwagę skład cukrowy 

polisacharydy można podzielić na dwie grupy: homopolisacharydy i heteropolisacharydy. 

Homopolisacharydy składają się z monosacharydów jednego typu np. D-

gluko/galakto/mannopiranozy lub D-fruktofuranozy. Wyróżnia się cztery typy 

homopolisacharydów: α-D-glukany (np. dekstran zbudowany z reszt glukozy połączonych 

wiązaniem α-1,6 glikozydowym z różnym stopniem rozgałęzienia), β-D-glukany (np. kurdlan 

składający się z reszt glukozy połączonych wiązaniami β-1,3-glikozydowymi11), fruktany (np. 

                                                           
9
 Dylus E., et al. Białka powierzchniowe bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Postępy Higieny i Medycyny 

Doświadczalnej. 2013; 67: 402–412 
10

 Górska S., et al. Egzopolisacharydy bakterii kwasu mlekowego: struktura i biosynteza. Postępy Higieny i 
Medycyny Doświadczalnej. 2007; 61: 805-818. 
11

 Duenas-Chasco M.T., et al. Structural analysis of the exopolysaccharides produced by Lactobacillus spp. G-77. 
Carbohydr. Res., 1998; 307: 125–133 
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lewan12 zbudowany z reszt D-fruktozy połączonych wiązaniami β-2,6-glikozydowymi) oraz 

inne np poligalaktany13. Heteropolisacharydy są zbudowane z powtarzających się 

podjednostek składających się z różnych monosacharydów lub ich pochodnych, mogą 

zawierać łańcuchy boczne lub tworzyć liniową strukturę, która obejmuje od 3 do 9 reszt 

węglowodanowych (Publikacja 1 wykazana w pkt 4b oraz zał. 5, poz. 1,) Monosacharydy 

mogą występować w różnej konfiguracji anomerycznej i być odmiennie połączone. Bakterie z 

rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium wytwarzają polisacharydy o zróżnicowanych 

strukturach. Najczęściej występującymi węglowodanami tworzącymi powtarzającą się 

jednostkę są glukoza i galaktoza, charakterystyczna jest obecność N-acetylowanych 

aminocukrów (Publikacje 2, 4 wykazane w pkt 4b oraz zał. 5 poz. 2, 4) ramnoza, fucoza 

(Publikacja 2 wykazana w pkt 4b oraz zał. 5 poz. 2) czy ksyloza. Monosacharydy mogą być 

podstawione fosforanem (Publikacje 2, 4 wykazane w pkt 4b oraz zał. 5 poz. 2, 4), sn-

glicerolo-fosforanem14 czy pirogronianem (Publikacja 2 wykazana w pkt 4b oraz zał. 5 poz. 

2). W zależności od rodzajów występujących podstawników w cząsteczce wyróżniamy 

neutralne (Zał. 3 II.A poz. 22) lub polisacharydy obdarzone ładunkiem (Zał. 3 II.A poz. 3). Na 

szczególna uwagę zasługują tzw. polisacharydy „dwubiegunowe” tzn. mające zarówno 

dodatnie jak i ujemne ugrupowania15.  

Dotychczas badania nad polisacharydami bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium  

dotyczyły ich właściwości reologicznych.  Ostatnio  pojawiły  się  pierwsze  prace  dotyczące  

ich  właściwości  biologicznych16 (Publikacje 2, 3, 4 wykazane w pkt b oraz zał. 5 poz. 2, 3, 4). 

Ważne podkreślenia jest, iż nie każdy polisacharyd wykazuje zdolność do indukowania danej 

odpowiedzi immunologicznej, dlatego też konieczne jest prowadzenie kompleksowej 

charakterystyki chemicznej. 

Glikolipidy 

Glikolipidy  są  związkami, w których skład wchodzi reszta węglowodanowa 

bezpośrednio połączona wiązaniem glikozydowym z hydrofobową resztą lipidową bądź 

alkoholem. Wśród bakterii Gram-dodatnich występuje ogromna zmienność strukturalna tych 

związków. Najczęściej jako resztę węglowodanową identyfikuje się glukozę, galaktozę, 

mannozę, które mogą występować jako anomery α lub β w konfiguracji piranozowej lub 

furanozowej. Do glicerolu części lipidowej przyłączone mogą być reszty kwasów  

                                                           
12

 Kobayashi M., Matsuda K.: Characterization of the multiple forms and main component of dextransucrase 
from Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512F. Biochim. Biophys. Acta, 1980; 614 
13

 Gruter M., et al. Structure of the exopolysaccharide produced by Lactococcus lactis subspecies cremoris H414 
grown in a defi ned medium or skimmed milk. Carbohydr. Res., 1992; 231: 273–291 
14

 Robijn G.W., et al. Structural studies of the exopolysaccharide produced by Lactobacillus paracasei 34-1. 
Carbohydr. Res., 1996; 285: 129–139 
15

 Hidalgo-Cantabrana C., et al. Immune modulation capability of exopolysaccharides synthesised by lactic acid 
bacteria and bifidobacteria. Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2012; 4: 227–237 
16

 Fanning S., et al. Bifidobacterium breve UCC2003 surface exopolysaccharide production is a beneficial trait 
mediating commensal-host interaction through immune modulation and pathogen protection. Gut Microbes. 
2012; 3: 420-425 
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tłuszczowych  krótko-  lub  długołańcuchowych,  prostych  lub  rozgałęzionych, nasyconych  

bądź  nienasyconych. Glikolipidy pełnią ważne funkcje strukturalne: stabilizują błonę 

komórkową i zapewniają sztywność powierzchni komórki. Mogą one też być prezentowane 

limfocytom T jako antygeny i odgrywać znaczącą rolę w indukcji odpowiedzi komórek układu 

odpornościowego. W komórkach bakterii z rodzaju Lactobacillus występują rodzajowo 

swoiste glikolipidy o budowie glikoglicerolipidów składających się z reszty glukozy, galaktozy, 

glicerolu oraz kwasów tłuszczowych. Charakterystyczne jest występowanie tzw. kwasu 

lactobacillusowego17. Najbardziej rozpowszechnionymi glikolipidami u bakterii z rodzaju 

Lactobacillus są diglikozylodiglicerydy, które w swej budowie posiadają sn-1,2-digliceryd 

połączony wiązaniem  glikozydowym  z  resztami  węglowodanowymi  w  pozycji  C-3. 

Białka powierzchniowe 

Powierzchnia komórek bakterii z rodzajów Lactobacillus oraz Bifidobacterium charakteryzuje 

się dużą różnorodnością białek. Wśród nich można wymienić m.in.  

 białka swoiście rozpoznawane przez sortazę zawierające motyw LPXTG, który jest 

umiejscowiony na C-końcu cząsteczki (X oznacza dowolny aminokwas). Biorą one 

udział w procesach wiązania kolagenu, aglutyniny czy wiązania do powierzchni 

komórek nabłonka jelitowego; 

 lipoproteiny odpowiedzialne za adhezję komórek, oporność na antybiotyki komórek, 

a także transport i fałdowanie białek oraz biorą udział w transporcie substratów za 

pośrednictwem ABC transporterów komórkowych;   

 białka zakotwiczone w błonie cytoplazmatycznej za pośrednictwem N- lub C-

końcowej domeny o właściwościach hydrofobowych, które biorą udział w 

transporcie, metabolizmie związanym z powierzchnią komórki czy przenoszeniem 

sygnałów oraz modyfikacji białek;  

 białka niekowalencyjnie związane ze ścianą komórkową bakterii, które biorą udział w 

oddziaływaniach z komórkami innych organizmów czy w procesie adhezji do komórek 

nabłonka jelitowego; 

 białka zawierające domenę LysM; 

 białka zawierające motyw GW; 

 białka z domeną wiążącą cholinę; 

 białka z domeną WXL; 

 białka warstwy S; 

 białka „moonlighting”, które pełnią więcej niż jedną funkcję w komórce bakteryjnej. 

Większość takich białek to cytoplazmatyczne enzymy biorące udział m.in. w glikolizie 

czy biosyntezie białek, które nabyły dodatkową funkcję, np. uczestniczą w 

przekazywaniu sygnału w komórce, procesie adhezji, 

regulacji transkrypcji czy apoptozie. Charakterystyczny jest brak N-końcowej 
                                                           
17

 Johnsson T., et al. Cellular fatty acid profiles of Lactobacillus and Lactococcus strains in relation to the oleic 
acid content of the cultivation medium. Appl Environ Microbiol., 1995; 61: 4497–4499 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glikoliza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transkrypcja_(genetyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apoptoza
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sekwencji sygnałowej, ani nie mają żadnych motywów pozwalających na wydzielenie 

białka z komórki i zakotwiczenie go na powierzchni komórki bakteryjnej. Najbardziej 

znane z nich to dehydrogenaza aldehydu 3- fosfoglicerynowego, czynnik elongacji Tu, 

enolaza czy fosfofruktokinaza 

Identyfikacja oraz charakterystyka białek bakterii z rodzajów Lactobacillus oraz 

Bifidobacterium jest istotna w zrozumieniu oddziaływania bakterii z komórkami nabłonka 

jelitowego oraz komórkami układu odpornościowego. Dotychczas wykazano, że białka te 

biorą udział w ochronie organizmu gospodarza przed drobnoustrojami chorobotwórczymi 

poprzez m.in. rywalizację z patogenami o miejsce bytowania w nabłonku jelitowym. 

Zapewniają odpowiednią szczelność komórek nabłonka jelitowego np. poprzez modulację 

ekspresji białek ścisłych połączeń; wykazują właściwości immunomodulatorowe. 

 

Podsumowanie wyników opisanych w wybranych do oceny publikacjach 

 

1. Sabina Górska-Frączek, Corine Sandstrom, Lennart Kenne, Jacek Rybka, 

Magdalena Strus, Piotr Heczko, Andrzej Gamian „Structural studies of the 

exopolysaccharide consisting of a nonasaccharide repeating unit isolated from 

Lactobacillus rhamnosus KL37B.” Carbohydrate Research. 2011, 346: 2926-2932.  

IF 2.332/MNISW 32 

Jedna z pierwszych publikacji dotyczących struktur antygenów polisacharydowych 

bakterii z rodzaju Lactobacillus pochodzenia ludzkiego. Celem pracy była analiza strukturalna 

polisacharydów EPS-1 i EPS-2 szczepu Lactobacillus rhamnosus KL37B oraz określenie 

właściwości fizykochemicznych szczepu, a także jego zdolności do adhezji do komórek 

nabłonkowych. Szczep został wyizolowany z przewodu pokarmowego zdrowego noworodka. 

Wyizolowano, oczyszczono oraz określono kompletne struktury polisacharydów. Struktura 

chemiczna została określona z wykorzystaniem klasycznych metod chemicznych oraz 

zaawansowanych badań metodami spektrometrii  masowej  i  spektroskopii magnetycznego 

rezonansu jądrowego. Po raz pierwszy opisano strukturę polisacharydu EPS-2, którego 

podjednostkę powtarzającą tworzy 9 monosacharydów: 

 

Dotychczas w literaturze podawano, iż heteropolisacharydy bakterii kwasu 

mlekowego są zbudowane z powtarzających się podjednostek, w których skład wchodzi od 3 

do 8 reszt węglowodanowych. W strukturze polisacharydu EPS-2 istotna jest również 

obecność trzech pochodnych galaktozy w  formie  furanoz.  
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W przypadku polisacharydu EPS-1, którego jednostka powtarzająca się posiada 

następującą budowę: 

 

ważna była obserwacja dotycząca tożsamości tej struktury ze strukturą polisacharydu 

izolowanego ze szczepu przemysłowego (L. rhamnosus C8318) oraz szczepu pochodzenia 

mysiego (L. johnosnii 151, Zał. 3. II.A poz.12). Może to wskazywać na dostosowanie się 

szczepów przemysłowych do warunków bytowania w organizmie ludzkim i mysim.  

Przeprowadzono także porównanie właściwości fizykochemicznych i zdolności do 

przylegania do komórek nabłonka z innymi ludzkimi szczepami bakterii z rodzaju 

Lactobacillus, w tym z probiotycznym szczepem L. rhamnosus GG. Szczep L. rhamnosus KL37 

B wykazuje  wyższy stopień hydrofobowości i większą zdolność przylegania do komórek 

Caco-2 niż probiotyczny L. rhamnosus GG. Uzyskane wyniki otwierają potencjalne możliwości 

zastosowania szczepu L. rhamnosus KL37 B jako probiotyku. 

 

2. Sabina Górska, Martin Schwarzer, Wojciech Jachymek, Dagmar Srutkova, Ewa 

Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Distinct immunomodulation of 

bone marrow-derived dendritic cell responses to Lactobacillus plantarum WCFS1 

by two different polysaccharides isolated from Lactobacillus rhamnosus LOCK 

0900. Applied and Environmental Microbiology. 2014, 80: 6506-6516.  DOI: 

10.1128/AEM.02104-14. IF 3.668/MNISW 40 

Publikacja dotyczyła szczegółowej analizy instrumentalnej polisacharydów 

probiotycznego szczepu Lactobacillus rhamnousus LOCK 0900 oraz określenia ich właściwości 

biologicznych. Badania nad tym szczepem są interesujące, ponieważ jest on stosowany jako 

preparat probiotyczny w leczeniu schorzeń o podłożu alergicznym, w tym atopowego 

zapalenia skóry u niemowląt i dzieci (Latopic®, Biomed Kraków).  Lactobacillus rhamnousus 

LOCK 0900 został wyizolowany z kału 26-letniej zdrowej kobiety (zdeponowany jako LOCK 

0900, zastrzeżony patentem numer U.S. 209988). Wyizolowano, oczyszczono oraz określono 

kompletne struktury dwóch polisacharydów: L900/2 i L900/3, łącząc klasyczne chemiczne 

podejście do analizy wielocukrowych antygenów  z  zaawansowanymi  badaniami  metodami 

spektrometrii  masowej  i  badaniami  NMR. Obydwie struktury są unikalne i dotychczas nie 

opisywane w literaturze.  

Antygen L900/2 charakteryzuje wysoka masa cząsteczkowa (około 830 kDa), jest to 

rozgałęziony polisacharyd, którego powtarzająca się podjednostka składa się z siedmiu 

monosacharydów oraz kwasu pirogronowego: 

                                                           
18

 Vanhaverbeke C., et al. Structure of an extracellular polysaccharide product by Lactobacillus rhamnosus 
strain C83. Carbohydr. Res., 1998; 314: 211–220 
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Obecność kwasu pirogronowego czyni tę strukturę wysoce interesującą. Dotychczas 

obecność kwasu pirogronowego w strukturze polisacharydu opisano dla jednego szczepu L. 

rhamnosus RW-9595M19. Najczęściej występuję on u patogennych bakterii Gram-ujemnych i 

odgrywa istotną rolę  jako czynniki wirulencji20.  

Antygen L900/3 został określony jako małocząsteczkowy rozgałęziony polisacharyd 

(1.8 kDa), którego powtarzająca się podjednostka składa się z pięciu monosacharydów i 

fosforanu.  

 

 

W tej strukturze  najważniejszą  cechą  charakterystyczną  jest obecność fosforanu 

oraz N-acetylomannozaminy, która dotychczas nie była opisywana w strukturach 

Lactobacillus rhamnosus.  

W niniejszej pracy istotne są wyniki badań nad aktywnością biologiczną 

polisacharydów z wykorzystaniem komórek dendrytycznych i Toll-podobnych oraz NOD-

podobnych receptorów. Wykazano, że właściwości biologiczne są ściśle powiązane ze 

strukturą chemiczną i masą cząsteczkową tych antygenów. Po raz pierwszy stwierdzono, że 

polisacharydy te pomimo, iż nie są zdolne do indukcji produkcji cytokin przez komórki 

dendrytyczne, wpływają jednak na ich odpowiedź immunologiczną poprzez inne bakterie np. 

Lactobacillus plantarum WCFS1 (Lp). Polisacharyd L900/2 w mieszaninie z Lp indukuję wzrost 

IL-12, natomiast L900/3 powoduje wzrost poziomu IL-10. Interesujące jest, że polisacharydy 

te nie wpływały na rozpoznawanie Lactobacillus plantarum WCFS1 przez receptor TLR2. 
                                                           
19

 Van Calsteren M.R., et al. Structure determination of the exopolysaccharide produced by Lactobacillus 
rhamnosus strains RW-9595M and R. Biochem. J., 2002; 253: 7–17. 
20

 Kabat E.A., et al. Human monoclonal macroglobulins with specificity for Klebsiella K polysaccharides that 
contain 3,4-pyruvylated-D-galactose and 4,6-pyruvylated-D-galactose. J. Exp. Med., 1980; 152: 979–995. 
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Uzyskane wyniki dotyczące zdolności polisacharydów do modulacji układu odpornościowego 

w sposób pośredni, pozwalają na rozpatrywanie możliwości użycia antygenu L900/2 w 

leczeniu chorób zapalnych, podczas gdy L900/3 w leczeniu chorób o podłożu alergicznym.   

 

3. Sabina Górska, Martin Schwarzer, Dagmar Srutkova, Petra Hermanova, Ewa 

Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian „Polysaccharides L900/2 and 

L900/3 isolated from Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900 modulate allergic 

sensitization to ovalbumin in a mouse model. Microbial Biotechnology. 2017, 

DOI:10.1111/1751-7915.12606. IF 3.991/MNISW 35 

Praca  przedstawia  ocenę  możliwości  zastosowania  polisacharydów L900/2 i L900/3 

szczepu Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900 wykazujących immunomodulatorowe 

właściwości w leczeniu chorób o podłoży alergicznym. Wyniki eksperymentów in vitro i ex 

vivo uzyskane dla polisacharydów L900/2 i L900/3 będące przedmiotem Publikacji nr 2 

wykazanej w punkcie 4b (Zał. 5 poz. 2) były inspiracją do przeprowadzenia badań in vivo z 

wykorzystaniem mysiego modelu alergii pokarmowej. Czyste antygeny o unikalnych 

strukturach zostały przetestowane w mysim modelu alergii pokarmowej (indukcja 

owoalbuminą jaja kurzego; OVA) do obniżenia poziomu antygenowo swoistych przeciwciał, 

aktywowania prozapalnego profilu cytokinowego oraz zdolności do hamowania 

proalergicznych cytokin. Wykazano, że oba polisacharydy obniżają poziom OVA-

specyficznych IgE, IgG2a oraz zahamowują granulację bazofili, jednakże nie wpływają na 

poziom przeciwciał IgA i IgG1. Obserwowano, że jedynie polimer L900/3 znacząco obniżał 

poziom IL-4, IL-5, IL-10 i IL-13 w komórkach śledziony i krezkowych węzłach chłonnych. Po 

raz pierwszy wykazano, że polisacharyd bakterii probiotycznej Lactobacillus rhamnosus LOCK 

0900 może modulować równowagę Th1/Th2 i w związku z tym jest obiecującym kandydatem 

do leczenia chorób o podłożu alergicznym. 

4. Sabina Górska, Petra Hermanova, Jarosław Ciekot, Martin Schwarzer, Dagmar 

Srutkova, Ewa Brzozowska, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Chemical 

characterization and immunomodulatory properties of polysaccharides isolated 

from probiotic Lactobacillus casei LOCK 0919. Glycobiology. 2016, 26: 1014–1024. 

DOI:10.1093/glycob/cww047 (Erratum: DOI:10.1093/glycob/cww107). IF 

3.283/MNISW 30 

Publikacja dotyczyła szczegółowej analizy instrumentalnej polisacharydów 

probiotycznego szczepu Lactobacillus casei LOCK 0919 oraz określenia ich właściwości 

biologicznych. Szczep ten, podobnie jak Lactobacillus rhamnosus LOCK 0900, wchodzi w 

skład probiotyku stosowanego w leczeniu schorzeń o podłożu alergicznym (Latopic®, Biomed 

Kraków). Lactobacillus rhamnousus LOCK 0919 został wyizolowany z kału 5-letniego, 

zdrowego chłopca (zdeponowany jako LOCK 0919, zastrzeżony patentem numer 209986). 

Polisacharydy izolowane były ze ściany komórkowej. Preparaty polisacharydów oczyszczono 
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z wykorzystaniem technik chromatograficznych a następnie badano przy pomocy metod 

chemicznych (analiza cukrowa i metylacyjna) oraz technik spektroskopii 1H,13C NMR i 

spektrometrii GLC-MS. Podjednostkę powtarzającą antygenu L919/A zidentyfikowano jako 

heksasacharyd o następującej budowie chemicznej: 

 

Struktura ta jest tożsama ze strukturą polisacharydu probiotycznej bakterii 

Lactobacillus rhamnnosus GG21 (LGG), jednakże występują znaczące różnicę w masie 

cząsteczkowej. Polimer L919/A charakteryzuje się małą masą cząsteczkową 9.7×104 Da, 

podczas gdy polisacharyd szczepu LGG posiada znacznie większą masę cząsteczkową: 1.4 

×106 Da. Drugi polisacharyd L919/B posiadał identyczną strukturę jak wcześniej opisany 

antygen L900/3 (Publikacji nr 2 wykazana w punkcie 4b oraz zał. 5 poz. 2), jednak większą 

masę cząsteczkową. W pracy określono właściwości immunomodulujące L919/A, L919/B i 

LGG z wykorzystaniem mysich komórek dendrytycznych, sprawdzono czy badane 

polisacharydy są rozpoznawane przez Toll-podobne i NOD-podobne receptory oraz zbadano 

ich potencjał do modulowania odpowiedzi immunologicznej na szczepy: Lactobacillus 

planatarum WCFS1 (Lp), Escherichia coli Nissle 1917 (Nissle 1917, szczep probiotyczny,) oraz 

Escherichia coli LF82 (LF82, szczep adherentno-inwazyjny, związany z rozwojem 

choroby Leśniowskiego-Crohna). Wykazano, że L919/A i L919/B stymulowały komórki 

dendrytyczne do produkcji IL-10. W badaniach z wykorzystaniem komórek THP-1 

stwierdzono, że tylko L919/B indukuje komórki do wytwarzania TNF-α. Oba antygeny nie 

były rozpoznawane przez żaden z badanych receptorów. Na uwagę zasługuje obserwacja, że 

oba polisacharydy w mieszaninie z Lp indukują wzrost poziomu IL-10 wytwarzanej przez 

komórki dendrytyczne, ale tylko L919/B w mieszaninie ze szczepami probiotycznymi Lp i 

Nissle 1917 prowadzi do wzrostu poziomu TNF-α wytwarzanego przez komórki THP-1. 

Istotne było wykazanie, że aktywność biologiczna polisacharydów jest nie tylko zależna od 

struktury ale również od masy cząsteczkowej. Obserwowano znaczące różnice w produkcji 

IL-10 i TNF-α w testach in vitro, z wykorzystaniem linii komórek THP-1. Polisacharyd LGG 

indukował wytwarzanie IL-10 i TNF-α, podczas gdy L919/A (o identycznej strukturze 

chemicznej, jak LGG ale mniejszej masie cząsteczkowej) nie wpływał na produkcję tych 

cytokin, ponadto LGG modulował odpowiedź immunologiczną na inne komórki bakteryjne, a 

L919/A nie wykazywał tej właściwości.  

 

                                                           
21

 Landersjö C., et al. Structural studies of the exopolysaccharide produced by Lactobacillus rhamnosus strain 
GG (ATCC 53103) Biomacromolecules, 2002; 3: 880–884 
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5. Mariola Paściak, Sabina Górska, Natalia Jawiarczyk, Andrzej Gamian. Lactobacillus 

johnsonii glycolipids, their structure and immunoreactivity with sera from 

inflammatory bowel disease patients. Microbial Biotechnology. 2016, DOI: 

10.1111/1751-7915.12424. IF 3.991/MNISW 35 

Celem  tej  pracy  były  badania  strukturalne głównych glikolipidów  wyizolowanych  z 

dwóch szczepów Lactobacillus: L. johnsonii 142 i L. johnsonii 151.  Szczep 142 pochodził z 

przewodu pokarmowego myszy z eksperymentalnie indukowanym nieswoistym zapaleniem 

jelit, a szczep 151 z przewodu pokarmowego zdrowej myszy grupy kontrolnej. Pierwszym 

etapem  pracy  była  izolacja  glikolipidu  głównego  z  ekstraktu  lipidowego  za  pomocą  

metod chromatograficznych  TLC  oraz  HPLC.  Określenie  składu  chemicznego  związku  

było  możliwe dzięki zastosowaniu klasycznych procedur analitycznych, analizy składników 

lipidowych i cukrowych za pomocą GLC-MS.  Kompletną  strukturę  ustalono  na  podstawie  

analizy  jedno  i  dwu  wymiarowych widm  NMR oraz  z użyciem spektrometrii  mas  MALDI-

TOF. Oba szczepy posiadają dwa główne glikolipidy o identycznej strukturze. Glikolipid GL1 

posiada następującą strukturę: β-D-Glcp-(1→6)-α-D-Galp-(1→2)-α-D-Glcp-(1→3)-Gro, 

podczas gdy glikolipid GL2 charakteryzuje się następującą strukturą: α-D-Galp-(1→2)-α-D-

Glcp-(1→3)-Gro. W obu strukturach glicerol jest acylowany kwasami tłuszczowymi  

C16:0, C18:0 oraz C14:0 i C 16:1. Określono, że glikolipid GL2 jest markerem taksonomicznym 

bakterii z rodzaju Lactobacillus. Ważną częścią pracy była analiza immunochemiczna 

reaktywności tych glikolipidów z homo- i heterologicznymi poliwalentnymi surowicami 

króliczymi oraz ludzkimi surowicami pochodzącymi od osobników zdrowych i cierpiących na 

nieswoiste zapalenie jelit. Oprócz glikolipidów do badań immunologicznych użyto 

polisacharydów izolowanych z tych szczepów celem porównania właściwości 

immunoreaktywnych obu antygenów. Struktury polisacharydów szczepu L. johnosnii 142 i 

151 zostały opublikowane (Zał. 3. II A. poz. 12, 22). Do testów ELISA użyto surowic 

skierowanych przeciwko L. johnsonii 142, L. johnsonii 151, L. animalis/murinus 148, L. casei 

0912 i L. reuteri 115. Wszystkie  analizowane  surowice zawierały przeciwciała anty-

glikolipidowe o dość niskim mianie, podczas gdy miano przeciwciał reagujących z 

polisacharydami było znacznie wyższe. Interesujące okazały się wyniki oceny reaktywności 

antygenów z surowicami ludzkimi. Obserwowano wyższą reaktywność przeciwciał obecnych 

w surowicy osób zdrowych z polisacharydami niż z glikolipidami, podczas gdy surowice 

pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit wykazywały wyższą reaktywność z glikolipidami niż 

polisacharydami. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania glikolipidów i 

polisacharydów w opracowaniu testu diagnostycznego nieswoistych zapaleń jelit. 

6. Sabina Górska, Barbara Buda, Ewa Brzozowska, Martin Schwarzer, Dagmar 

Srutkova, Hana Kozakova, Andrzej Gamian. Identification of Lactobacillus proteins 

with different recognition patterns between immune rabbit sera and nonimmune 

mice or human sera. BMC Microbiology. 2016, 16:17 DOI: 10.1186/s12866-016-

0631-9. IF 2.581/MNISW 30 
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Celem pracy było oznaczenie i przeprowadzenie identyfikacji białek wykazujących 

silne właściwości immunoreaktywne. Dotychczas badania dotyczyły określenia roli białek w 

procesie adhezji bakterii czy właściwości immunomodulatorowych. W pracy analizie 

poddano białka wyizolowane z czterech szczepów Lactobacillus: L. johnosonii 142, L. 

johnosonii 151, L. rhamnosus LOCK 0900 oraz L. rhamnosus LOCK 0919, które rozdzielano 

przy zastosowaniu metody SDS-PAGE, a następnie poprzez zastosowanie immunoblotingu  

badano  ich  reaktywność przy  użyciu  surowic  pochodzących od królików immunizowanych 

całymi komórkami bakterii Lactobacillus, mysich hodowanych w warunkach SPF (ang. 

specific-pathogen-free), mysich gnotobiotycznych oraz ludzkich uzyskanych od zdrowych 

dorosłych osobników oraz z krwi pępowinowej.  Identyfikację  wybranych  białek 

immunoreaktywnych prowadzono przy wykorzystaniu metody spektrometrii mas LC-MS/MS. 

Porównanie uzyskanych mas peptydów z bazą danych sekwencji białkowych (NCBI, UniProt) 

przeprowadzono przy pomocy programu MASCOT oraz analizy  statystycznej  wiarygodności  

uzyskanych  przypisań,  dzięki  którym  ustalono listę białek obecnych w wybranych 

próbkach. Wytypowano cztery białka charakteryzujące się największą 

immunoreaktywnością: kinaza fosfoglicerynowa (L. johnsonii 142), dehydrogenaza aldehydu 

3-fosfoglicerynowego (L. johnosnii142, L. rhamnosus LOCK 0900), hipotetyczne białko 

JDM1_1307 (L. johnsonii 151) oraz aldolaza bisfosforanu fruktozy/tagatozy (L. casei LOCK 

0919). Wykazano, że reaktywność białek zależy od rodzaju testowanej surowicy, co wskazuje 

na znaczące różnice w indukcji odpowiedzi przez układ immunologiczny królika, myszy czy 

człowieka. Obserwacja ta jest istotna przy doborze białek jako antygenów czy też nośników 

w szczepionkach polisacharydowych zaplanowanych do użycia u ludzi a testowanych 

wstępnie na modelach zwierzęcych. Ponadto, określenie białek immunoreaktywnych 

lactobacilli z ludzką surowicą pępowinową ma duże znaczenie dla zrozumienia roli tych 

drobnoustrojów w wyjaśnieniu ich ochronnego działania w stosunku do patogenów i 

komensali. 

7. Sabina Górska, Ewa Dylus, Angelika Rudawska, Ewa Brzozowska, Dagmar 

Srutkova, Martin Schwarzer, Agnieszka Razim, Hana Kozakova and Andrzej 

Gamian. Immunoreactive proteins of Bifidobacterium longum ssp. longum CCM 

7952 and Bifidobacterium longum ssp. longum CCDM 372 identified by 

gnotobiotic mono-colonized mice sera, immune rabbit sera and nonimmune 

human sera. Frontiers in Microbiology. doi: 10.3389/fmicb.2016.01537. IF 

4.165/MNISW 35 

Przedstawiona praca jest pierwszym doniesieniem na temat identyfikacji 

immunoreaktywnych białka bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Poznanie funkcji 

biologicznych białek bakteryjnych jest istotne dla wyjaśnienia mechanizmu oddziaływania 

bakterii Bifidobacterium z komórkami gospodarza. Dotychczas wskazywano na udział białek 

w procesie kolonizacji przewodu pokarmowego oraz modulacji odpowiedzi immunologicznej, 

natomiast brak było informacji na temat ich właściwości immunoreaktywnych. W niniejszej 

pracy białka izolowano z dwóch szczepów: Bifidobacterium longum ssp. longum CCM 7952 
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oraz Bifidobacterium longum ssp. longum CCDM 372. Przetestowano sześć metod 

otrzymywania białek. Białka rozdzielano z użyciem metody SDS-PAGE, a następnie w testach 

Western blot badano ich reaktywność przy użyciu surowic uzyskanych w wyniki immunizacji 

monokolonizowanych myszy gnotobiotycznych, immunizacji królików całymi komórkami 

bakterii Bifidobacterium oraz Lactobacillus oraz z wykorzystaniem surowic ludzkich 

uzyskanych z krwi pępowinowej, od zdrowych dorosłych osobników oraz pacjentów z ostrym 

zakażeniem Clostridium difficile. Białka identyfikowano z wykorzystaniem metody 

spektrometrii mas LC-MS/MS, a następnie przeprowadzono analizę porównawczą 

uzyskanych mas peptydów z bazą sekwencji białkowych (NCBI, UniProt), programu MASCOT 

oraz analizy  statystycznej. Wykazano znaczące różnice w ilości, rodzajach i właściwościach 

immunoreaktywnych białek w zależności od badanego szczepu. Dla szczepu B. 

longum ssp. longum CCM 7952  wytypowano pięć białek charakteryzujących się najwyższą 

reaktywnością np. enolaza, aspartokinaza czy kinaza pirogronianowa, natomiast szczep B. 

longum ssp. longum CCDM 372 charakteryzował się obecnością trzynastu wysoce 

immunoreaktywnych białek np. DnaK , transporter ABC, kinaza fosfoglicerynowa, białka 

rybosomalne czy dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Co więcej, wskazano, że 

profil białek immunoreaktywnych był zależny od metody izolacji. Ponadto, wykazano, że 

reaktywność białek zależy od rodzaju testowanej surowicy. Po raz pierwszy wykazano,  że 

enzymy szlaku glikolitycznego, inne enzymy metaboliczne, chaperony lub białka rybosomalne 

bakterii z rodzaju Bifidobacterium posiadają właściwości immunoreaktywne. Uzyskane 

wyniki otwierają nowe możliwości wykorzystania tych białek jako cząsteczek 

terapeutycznych czy składników szczepionek. 

 

Cechą wspólną przedłożonych publikacji jest kompleksowe podejście do charakterystyki 

bakteryjnych antygenów izolowanych ze szczepów Lactobacillus oraz Bifidobacterium. 

Badania dotyczyły ustalenia pełnych struktur polisacharydów i glikolipidów, zależności 

pomiędzy strukturą chemiczną i ich aktywnością biologiczną w złożonych interakcjach z 

organizmem gospodarza oraz identyfikacji immunoreaktywnych białek. Znajomość budowy 

chemicznej cząsteczki jest pierwszym etapem ustalania zależności pomiędzy strukturą a ich 

funkcją, pozwala na interpretację danych uzyskiwanych w testach in vitro i in vivo. 

Charakterystyka elementów bakteryjnych bezpośrednio zaangażowanych w oddziaływania 

ze swoistymi przeciwciałami, komórkami układu odpornościowego gospodarza umożliwia 

określenie wpływu bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium na układ odpornościowy 

gospodarza. W celu scharakteryzowania badanych przeze mnie antygenów kluczowe było 

zastosowanie szeregu uzupełniających się klasycznych metod chemicznych oraz 

nowoczesnych technik instrumentalnych, takich jak spektrometria mas MALDI‐ToF, 

spektrometria mas sprzężona z chromatografią gazowo-cieczową oraz spektroskopia 

magnetycznego rezonansu jądrowego w połączeniu z metodami immunoenzymatycznymi 

(ELISA, Western bloting), hodowlami komórkowymi, cytometrią przepływową i badaniami na 

modelu zwierzęcym. Uzyskane wyniki dla antygenów bakteryjnych będących  przedmiotem  
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cyklu prac pozwalają na rozpoczęcie badań nad zastosowaniem ściśle zdefiniowanych 

cząsteczek bakteryjnych (określona struktura, właściwości biologiczne) jako leków lub 

możliwego ich użycia w testach diagnostycznych czy jako składniki szczepionek. 

 

ZA NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘTE REZULTATY UWAŻAM: 

1. Określenie kompletnej struktury polisacharydów L. rhamnosus KL37B z 

uwzględnieniem charakterystyki fizykochemicznej szczepu i jego adhezji do komórek 

nabłonkowych in vivo. Otrzymane wyniki stanowiły pierwsze dotychczas doniesienie 

na temat w pełni scharakteryzowanego pod względem strukturalnym polisacharydu 

bakterii z rodzaju Lactobacillus, który zbudowany jest z jednostki powtarzającej się 

składającej się z 9 reszt monosacharydowych. 

2. Określenie kompletnych struktur polisacharydów bakterii L. rhamnosus LOCK 0900 z 

uwzględnieniem wpływu ich budowy na ich właściwości immunomodulacyjne.  

3. Określenie kompletnych struktur polisacharydów bakterii L. casei LOCK 0919 z 

uwzględnieniem wpływu ich budowy na ich właściwości immunomodulacyjne.  

4. Wykazanie możliwości modulacji odpowiedzi komórek układu immunologicznego 

przez antygeny polisacharydowe, w tym wykazanie, iż aktywacja komórek układu 

immunologicznego zależy od struktury chemicznej jak również od masy 

cząsteczkowej antygenów polisacharydowych: małocząsteczkowe, naładowane 

polisacharydy mogą indukować wzrost stężenia cytokin prozapalnych a 

wysokocząsteczkowe, neutralne, wzrost stężenia cytokin immunosupresyjnych. 

5. Wykazanie immunoreaktywności polisacharydów. 

6. Wykazanie możliwości potencjalnego zastosowania polisacharydów w leczeniu 

chorób o podłożu alergicznym 

7. Określenie kompletnych struktur glikolipidów bakterii L. johnosonii 142 i 151 oraz ich 

właściwości immunochemicznych. Wskazanie na możliwość użycia glikolipidów oraz 

polisacharydów w opracowaniu testu diagnostycznego nieswoistych chorób 

zapalnych jelit. 

8. Wykrycie nowych immunoreaktywnych białek bakterii Lactobacillus. 

9. Identyfikacja immunoreaktywnych białek bakterii Bifidobacterium. 

Przedstawiony do oceny cykl prac obejmuje zagadnienia badawcze stanowiące 

przedmiot moich zainteresowań naukowych: 

- analiza strukturalna antygenów powierzchniowych bakterii, 

- glikomika bakteryjna, 

- immunomodulatorowe właściwości antygenów powierzchniowych bakterii, 

- immunochemia antygenów powierzchniowych bakterii, 

- wysokorozdzielcza wielowymiarowa spektroskopia magnetycznego rezonansu 

jądrowego (NMR) i jej zastosowania w badaniach biologicznych, 

- mikroflora bakteryjna 
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO‐BADAWCZYCH 

Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy wraz z jednotematycznym  cyklem publikacji  obejmuje 

współautorstwo w  38 artykułach  oryginalnych i przeglądowych:  35  pracach 

opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie  Journal Citation Reports  (jako 

pierwszy autor  –  10 prac, autor korespondencyjny  –  7 prac), współautorstwo w 3 pracach 

spoza bazy  JCR,  25 komunikatach zjazdowych  oraz  4  referatach  wygłoszonych  na  

międzynarodowych  i  krajowych  konferencjach, 2 krajowe zgłoszenia patentowe oraz 2 

międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Sumaryczny współczynnik wpływu (IF, impact 

factor) wszystkich prac wynosi 88,352 a suma punktów MNiSW: 987. Do dnia 31.03.2017 r., 

według bazy Web Of Science (WOS, All database, Górska, Górska-Frączek), prace były 

cytowane 132 razy (wyłączono autocytowania), indeks Hirscha wynosi 8. 

Łączny  IF  siedmiu  prac  objętych  rozprawą  habilitacyjną  wynosi  24.011 (237 punktów 

MNiSW) przy  ilości cytowań 25 (31.03.2017) 

W ramach działalności naukowej jestem kierownikiem projektu badawczego SONATA 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcą w trzech innych projektach 

badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, realizuję również projekt 

MOBILITY (polsko-czeski konkurs na wymianę osobową) oraz TANGO 2 (Wspólne 

przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). 

Byłam członkiem zespołu koordynującego dwa międzynarodowe projekty badawcze 

finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.  Uczestniczyłam w 2 

zrealizowanych projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. Brałam udział w projekcie kluczowym Biomed (WCB EIT+) 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka . 

 

A) PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ PRZED  UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA 

W  latach  2001-2006  studiowałam  na  Politechnice  Wrocławskiej,  na  Wydziale  

Chemicznym, na kierunku Biotechnologia. W 2003 roku, jako członek Studenckiego Koła 

Naukowego, rozpoczęłam moją pracę badawczą w Instytucie Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej kierowanym 

przez dr hab. Andrzeja Gamiana. Wiodącym tematem tego laboratorium są: i) badania nad 

mechanizmami patogenności niektórych chorób o etiologii bakteryjnej, rolą fagów i 

powierzchniowych glikokoniugatów oraz białek bakterii w procesach odpornościowych, ii) 

badania nad strukturą powierzchniowych antygenów glikokoniugatowych i białkowych 

probiotyków oraz ich rolą w procesach odpornościowych.  
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Pracę magisterską zatytułowaną: „Charakterystyka  immunochemiczna kwasów 

mikolowych bakterii kompleksu Nocardia asteroides” wykonałam pod kierunkiem dr Marioli 

Paściak. Dotyczyła ona izolacji, oczyszczania oraz określenia właściwości immunogennych 

kwasów mikolowych trzech gatunków Nocardia należących do N. asteroides complex. 

Antygeny izolowane były z bakterii będących w fazie logarytmicznego wzrostu oraz fazie 

stacjonarnej, oczyszczono je z wykorzystaniem technik chromatograficznych, określono ich 

masy cząsteczkowe przy użyciu MALDI-ToF oraz uzyskano poliklonalne królicze surowice 

odpornościowe. Przeprowadzono testy immunoenzymatyczne, które wykazały wysoką 

immunogenność kwasów mikolowych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że antygeny te 

mogą być potencjalnymi markerami immunodiagnostycznymi (Zał. 4 I.B poz. 22).  

 Po ukończeniu studiów magisterskich, w 2006 r., rozpoczęłam studia doktoranckie w 

IITD PAN we Wrocławiu w Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej pod kierunkiem prof. dr 

hab. Andrzeja Gamiana. W ramach pracy doktorskiej zajmowałam się charakterystyką 

immunochemiczną polisacharydowych antygenów wybranych szczepów Lactobacillus, które 

izolowane były z przewodu pokarmowego myszy z modelowym, wywołanym doświadczalnie 

nieswoistym zapaleniem jelit oraz myszy zdrowych. Etiologia tego schorzenia nie jest dotąd 

poznana i nieznana jest również skuteczna metoda leczenia tej choroby. Porównanie 

właściwości immunochemicznych zarówno szczepów bakterii jak i ich antygenów 

polisacharydowych może być przydatne nie tylko do opracowania sposobów leczenia tego 

schorzenia, ale także może dostarczyć cennych informacji na temat roli polisacharydów w 

procesach odpornościowych. W ramach prowadzonych badań zostały określone struktury 

kilkunastu antygenów polisacharydowych i zbadane ich właściwości immunomodulatorowe z 

wykorzystaniem komórek dendrytycznych dla których określono zmiany fenotypowe i 

funkcjonalne. Wykazano, że niektóre polisacharydy wykazują właściwości 

immunosupresorowe i mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit. 

Kluczowym elementem zrealizowanych prac badawczych była współpraca z prof. Lennartem 

Kenne ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego w Uppsali i możliwość korzystania z 

niedostępnych wówczas w naszym laboratorium spektroskopów NMR i spektrometrów 

masowych. Liczne krótkoterminowe staże naukowe w Uppsali dobyłam w latach 2009-2010. 

Na przeprowadzenie części badań uzyskałam w 2009 grant promotorski z MNiSW. Wyniki 

zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach (Zał.3. II.A. poz. 3, 12, 22) i były 

prezentowane na konferencjach naukowych (Zał.4. I.A poz. 20, 23, 24). 

 Zaangażowana byłam również w badania dotyczące analizy strukturalnej i 

antygenowej lipopolisacharydów bakterii patogennych i oportunistycznych. Nadrzędnym 

celem było określenie struktury łańcucha O-swoistego lipopolisacharydu izolowanego ze 

szczepu Citrobacter  freundii O22 oraz przeprowadzenie analizy serologicznej (Zał. 3. II.A poz. 

23).W tej strukturze  najważniejszą  cechą  charakterystyczną jest obecność abekwozy jako 

determinanty antygenowej. 
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We współpracy z prof. dr hab. Januszem Marcinkiewiczem (Zakład Immunologii, 

Collegium Medicum UJ, Kraków) zbadane zostały immunomodulacyjne właściwości trzech 

szczepów Lactobacillus i ich egzopolisacharydów. Badane szczepy indukowały wysokie 

poziomy cytokin pro- i przeciwzapalnych, a ich profil był zależny od szczepu. Preparaty EPS 

indukowały niskie poziomy cytokin (Zał.3.II.A poz.21). 

B) PRZEBIEG PRACY NAUKO WEJ PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA 

Po obronie pracy doktorskiej w 2011 roku rozpoczęłam pracę w IITD PAN we 

Wrocławiu na stanowisku asystenta, a od 2013 roku jako adiunkt. W tym czasie rozwijałam i 

rozwijam nadal swoje zainteresowania naukowe dotyczące zagadnień opisanych poniżej. 

Większość tematów badawczych realizowałam we współpracy z koleżankami i kolegami z 

IITD PAN oraz z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Mój wkład w 

realizację poszczególnych tematów badawczych, które zaowocowały  opublikowaniem  

wyników  lub  ich  prezentacją  na  konferencjach naukowych, został szczegółowo opisany w 

Załączniku 3 i 4, a niektóre z tych tematów były przedmiotem prac magisterskich, w 

przypadku których pełniłam funkcję promotora (Zał. 4 I.F.). 

B.1. Struktura i funkcja antygenów szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium 

Prowadzone badania związane są z wciąż aktualnym problemem określenia 

mechanizmów działania bakterii z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium i ich antygenów 

powierzchniowych na układ odpornościowy, poszukiwaniem nowych preparatów o 

właściwościach probiotycznych, a także poznaniem ich roli jaką odgrywają w rozwoju chorób 

układu pokarmowego czy chorób o podłożu alergicznym. Zainteresowania koncentrują się 

przede wszystkim na określeniu struktury i właściwości immunoreaktywnych białek 

powierzchniowych oraz immunomodulujących polisacharydów, kwasów lipotejchojowych, 

oraz glikolipidów. Jest to główna tematyka moich zainteresowań naukowych. Większość 

uzyskanych wyników była opisana w publikacjach stanowiących  cykl  habilitacyjny,  ponadto  

niektóre  z  nich  były  prezentowane  na  konferencjach naukowych (Zał. 4. I.B poz. 5, 12, 16, 

17, 18, 20). Na realizację badań nad rolą antygenów powierzchniowych bakterii Lactobacillus 

i Bifidobacterium uzyskano finansowanie w ramach dwóch międzynarodowych projektów 

badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013: nr 

CZ.3.22/2.1.00/09.01574 oraz CZ.3.22/2.1.00/13.03892. Realizacja tych projektów pozwoliła 

mi na odbycie licznych staży naukowych w  Laboratorium Gnotobiologii w Novym Hradku 

(Republika Czeska) kierowanym przez dr Hanę Kozakovą (Czeska Akademia Nauk). Dzięki tej 

współpracy miałam możliwość wykonywania doświadczeń z wykorzystaniem myszy 

gnotobiotycznych, komórek dendrytycznych uzyskiwanych od myszy, pracy na liniach 

komórkowych, przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem cytometru przepływowego oraz 

Luminexu.  Współpraca z zespołem dr Hany Kozakovej nadal jest rozwijana. Obecnie 

realizujemy grant MOBILITY nr 7AMB16PL006 dotyczący roli polisacharydów i białek 

powierzchniowych bakterii Bifidobacterium. W 2013 roku uzyskałam finansowanie z 
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Narodowego Centrum Nauki: „Rola polisacharydowych składników ściany komórkowej 

probiotycznych bakterii Lactobacillus casei oraz Lactobacillus paracasei w przebiegu chorób 

o podłożu alergicznym,” nr projektu SONATA: 2012/05/D/NZ7/02494 (2013-2017). W 

zakresie projektu wyizolowano powierzchniowe antygeny polisacharydowe z trzech 

szczepów Lactobacillus, określono ich struktury chemiczne i właściwości 

immunomodulatorowe. Dla wybranych PS, w teście in vivo z wykorzystaniem mysiego 

modelu alergii, określono możliwość ich zastosowania w zapobieganiu/leczeniu alergii. 

Wykazano, że polisacharydy probiotyków wykazują duży potencjał w kierunku modulowania 

układu odpornościowego a właściwości te są ściśle powiązane ze strukturą chemiczną i masą 

cząsteczkową tych antygenów (Publikacje 2, 3, 4 wykazane w pkt. 4b oraz Zał.5. poz.2, 3, 4; 

Zał. 3. II.J poz. 1, 2; Zał. 4. I.B poz. 4, 12). Ta obserwacja ma kluczowe znaczenie dla 

zrozumienia mechanizmów działania probiotyków.  

Prace nad strukturą chemiczną i właściwościami biologicznymi polisacharydów innych 

szczepów bakterii Lactobacillus były również wykonywane we współpracy z zespołem prof. 

dr hab. Janusza Marcinkiewicza (CM UJ, Katedra Immunologii). Ustalony został wpływ 

nieoczyszczonego preparatu polisacharydowego (preparat EPS) bakterii L. rhamnosus KL37C 

na rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów z wykorzystaniem mysiego modelu (Zał.3. II.A 

poz. 20). Wykazano, że preparat EPS wykazuje właściwości immunosupresorowe. W 

kolejnych badaniach in vivo wykazano, że wyhamowuje on odpowiedź humoralną na 

specyficzne antygeny (Zał.3. II.A poz. 19), natomiast w badaniach in vitro z wykorzystaniem 

mysich neutrofili, makrofagów oraz komórek dendrytycznych wykazano, że polisacharyd 

charakteryzuje się słabą aktywnością antyoksydacyjną, nie stymuluje makrofagów do 

produkcji cytokin, syntezy prostaglandyny E2, nie wpływa na ekspresję białka COX-2, 

jednakże indukuje produkcję niewielkich ilości IL-12p40 i IL-6 przez komórki dendrytyczne 

(Zał.3. II.A poz. 16).  

We współpracy z dr hab. Magdaleną Polak-Borecką (Uniwersytet Przyrodniczy, 

Lublin) określone zostały właściwości fizykochemiczne polisacharydu ludzkiego szczepu 

Lactobacillus rhamnosus E/N. Wykazano, że pojedynczy szczep bakteryjny, w zależności od 

źródła węgla w podłożu produkuje polisacharyd o tej samej strukturze jednakże odmiennych 

właściwościach reologicznych( Zał.3. II.A poz. 7). 

Dotychczas badania nad strukturą i funkcją biologiczną glikolipidów zaowocowały 

publikacją dotyczącą glikolipidów bakterii L. johnsonii (Publikacja 5 wykazana w pkt 4b oraz 

Zał.5. poz. 5) oraz były prezentowane na konferencji (Zał.4. I.B. poz.2). Obecnie prowadzone 

są badania nad glikolipidami bakterii z rodzaju L. casei (Zał.4. I.B. poz.6) oraz L. rhamnosus. 

Badania dotyczące immunoreaktywnych białek bakterii kwasu mlekowego zaowocowały 

powstaniem publikacji stanowiących cykl habilitacyjny i były prezentowane na 

konferencjach. (Zał.4. I.B. poz. 16, 17). Aktualnie prowadzone są prace mające na celu 

sprawdzenie czy immunoreaktywne białka Lactobacillus i Bifidobacterium mogą znaleźć 

zastosowanie jako nośniki w szczepionkach polisacharydowych. 
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B.2. Charakterystyka immunoreaktywnych antygenów białkowych obecnych na 

powierzchni Streptococcus agalactiae  

Paciorkowce z grupy B (ang. g roup B streptococcus, GBS), których przedstawicielem 

jest gatunek Streptococcus agalactiae, zaliczane są do bakterii komensalnych, kolonizujących 

u człowieka przewód pokarmowy, odbyt oraz pochwę. Gatunek ten może być przyczyną 

inwazyjnych zakażeń wewnątrz owodniowych płodu oraz zakażeń noworodków, związanych 

z dużą śmiertelnością , a także zakażeń u kobiet będących w ciąży lub połogu oraz zakażeń u 

pacjentów w podeszłym wieku lub osób poddanych immunosupresji. Biorąc pod uwagę 

niepełną skuteczność profilaktyki antybiotykowej przeciwko zakażeniom S. agalactiae, a 

także problemy z narastającą opornością szczepów GBS na antybiotyki, najlepszym 

długofalowym rozwiązaniem, zapobiegającym zakażeniom wywołanym przez paciorkowce 

grupy B jest opracowanie szczepionki. Prowadzone we współpracy z zespołem dr hab. M. 

Brzychczy-Włoch (CM UJ, Katedra Mikrobiologii) badania mają na celu charakterystykę 

immunogennych białek powierzchniowych i ustalenie możliwości zastosowania ich w 

opracowaniu szczepionki. Dotychczas analizie poddano białka wyizolowane z 60 różnych 

genetycznie szczepów S. agalactiae. Analizując uzyskane wyniki potwierdzono obecność 

immunoreaktywnych białek prawie we wszystkich badanych izolatach GBS. Wytypowano 

cztery wysoce immunoreaktywne białka: enolaza, dehydrogenaza aldehydowa, trigger 

factor, czynnik elongacji Tu, które reagowały z surowicami pacjentek z GBS a nie z 

surowicami pochodzącymi od pacjentów z grupy kontrolnej (Zał.3. II.A. poz.11). Uzyskane 

wyniki stanowiły istotny punkt wyjścia do dalszych badań nad immunoreaktywnymi białkami 

S. agalactiae i ich epitopami, które są realizowane obecnie w ramach projektu numer 

2013/09/B/NZ6/00801, finansowanego w latach 2014 – 2017 ze środków Narodowego 

Centrum Nauki. Dodatkowo, wyniki wskazały również na możliwość zastosowania 

wytypowanych białek w teście diagnostycznym, który został zastrzeżony polskim 

zgłoszeniem patentowym (P.404498) oraz w trybie międzynarodowym 

(PCT/PL2014/050018). Na opracowanie testu diagnostycznego uzyskano w 2016 roku 

finasowanie w ramach projektu TANGO 2, nr wniosku 340018  ze środków Wspólnego 

Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

B.3. Wykorzystanie adhezyn fagowych w detekcji bakteryjnych skażeń 

środowiskowych z użyciem nowoczesnych czujników światłowodowych oraz czujników 

mikrofalowych. 

Celem interdyscyplinarnych badań prowadzonych we współpracy z zespołem dr hab. 

Mateusza Śmietany (Politechnika Warszawska) oraz zespołem dr hab. Sławomira 

Gruszczyńskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), jest określenie możliwości 

wykorzystania adhezyn fagowych w bez znacznikowej detekcji bakteryjnych skażeń 

środowiska, a w szczególności wykazanie możliwości identyfikacji bakterii z rodzaju E. coli, 

głównego czynnika zakażenia żywności i wody, identyfikowanego przez WHO jako jeden z 

istotnych współczesnych zagrożeń. W ramach badań uzyskano rekombinowane białka: 
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adhezynę gp37 i gp12 bakteriofaga T4, określono specyficzność adhezyn z wykorzystaniem 

LPS i białek OmpC uzyskanych od różnych szczepów bakterii, opracowano metodę 

wydajnego wiązania tych białek do powierzchni czujnika i przeprowadzono badania mające 

na celu określenie selektywności i czułości czujnika. Zespół dr hab. Mateusza Śmietany 

opracował nowoczesne czujniki światłowodowe, natomiast zespół dr hab. Sławomira 

Gruszczyńskiego opracował szerokopasmowe metody pomiary zmian impedancji w zakresie 

częstotliwości mikrofalowych. Wyniki są przedmiotem publikacji (Zał.3. II.A poz. 4, 5, 6, 8, 9, 

10) oraz były prezentowane na konferencjach (Zał.4. I.B poz. 3, 5, 15). Badania z 

wykorzystaniem czujnika światłowodowego realizowane są w ramach projektu nr 

2011/03/D/NZ7/02054 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

B.4. Immunochemiczna charakterystyka struktur O-polisacharydów szczepów 

bakterii z rodzaju Edwardsiella. 

Bakterie z gatunku E. tarda mogą zakażać ludzi i powodować różne typy zapalenia 

żołądka, bezobjawowe lub łagodne schorzenia jelit, a także zakażenia pozajelitowe np., 

zapalenie opon mózgowych, zapalenie otrzewnej czy wsierdzia, w szczególności u osób z 

obniżoną odpornością. Badania strukturalne O-polisacharydów E. tarda mają na celu 

określanie grup i typów serologicznych wybranych gatunków i odpowiedniej klasyfikacji tych 

bakterii. Dotychczas określono struktury LPS dla kilku szczepów, które są przedmiotem 

publikacji (Zał.3. II.A. poz. 14, 15, 18).   

B.5. Charakterystyka immunoreaktywnych antygenów powierzchniowych 

Clostridium difficile 

 Celem badań jest identyfikacja specyficznych  epitopów  rozpoznawanych przez  

przeciwciała  w  trakcie  infekcji  organizmu  ludzkiego  bakterią C.  difficile, które posłużą do 

opracowania szczepionki przeciwko C.  difficile oraz preparatu leczniczego wspierającego 

leczenie antybiotykami. Co  więcej, badania obejmują charakterystykę profilu przeciwciał  

anty-C.  difficile obecnych  w  krwi pępowinowej  co  pozwoli  na  identyfikację  ochronnych  

przeciwciał  przekazywanych  dziecku  przez matkę.  Jest  to  nowatorskie  podejście  do  

problemu  zakażeń  bakterią C. difficile. Dotychczas wytypowano cztery wysoce 

immunoreaktywne białka, dla których określono specyficzne epitopy reagujące z surowicami. 

Epitopy są syntezowane  z  użyciem  techniki  PEPSCAN  czyli mapowania  epitopów  za  

pomocą  polietylenowych  pinów, otrzymywane są koniugaty peptydów z białkami 

nośnikowymi. W testach in vitro zostaną  zbadane  takie  cechy formulacji  jak  

cytotoksyczność czy  profil  indukowanych  cytokin z wykorzystaniem linii komórkowych. 

Właściwości protekcyjne  takiej  protoszczepionki  zostaną  zbadane  in  vivo  na  modelu  

zwierzęcym zakażenia. Na realizację zadań uzyskano w 2016 roku grant nr 

2016/21/B/NZ6/02286 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Uzyskane w 

ramach projektu wyniki będę przedmiotem rozprawy doktorskiej, w której jestem 

promotorem pomocniczym (Zał.4. I.G poz. 1) 
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B.6. Opracowanie nowych  nanoadiuwantów  

Prowadzone badania mają na celu opracowanie nowego, bezpiecznego i efektywnego 

nanoadjuwantu, który potencjalnie mógłby być zastosowany w szczepionkach donosowych.  

Opracowywane są emulsyjne nanoadiuwanty, które są dokładnie charakteryzowane pod 

kątem fizyko-chemicznym i biologicznym. Badaniu podlega potencjalne działanie 

stabilizujące na antygen jak również cytotoksyczność względem ludzkich linii komórkowych. 

Analizowane są możliwości nanoadiuwantu do pobierania antygenu przez komórki 

zaangażowane w obronę organizmu przed patogenami jak również badany jest wpływ 

nanoadjuwantu na przekazywanie antygenu pomiędzy wspomnianymi komórkami. Badania 

prowadzone są przez mgr Agnieszkę Razim pod moją opieką jako promotora pomocniczego. 

Uzyskane wyniki będą częścią jej rozprawy doktorskiej. Dotychczas wyniki były 

prezentowane na międzynarodowej konferencji (Zał.4. I.B poz. 1).  

B.7. Markery nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz nowotworów dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego. 

Badania prowadzone we współpracy z dr hab. Małgorzatą Krzystek-Korpacką 

(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) koncentrują się na znaczeniu midkiny w patogenezie 

i rozwoju raka jelita grubego oraz nieswoistych zapaleń jelit. Obejmują one ocenę ekspresji 

na poziomie mRNA i białka  w  tkance  jelit  -  prawidłowej,  zapalnej  i  nowotworowej  –  

oraz  w  leukocytach  krwi  obwodowej,  a także badania in vitro na liniach gruczolakoraka 

jelita grubego (Caco-2, DLD1, LoVo, HT29, HCT116, SW480 i  SW620)  oraz  na  komórkach  

śródbłonka  naczyń  krwionośnych  pozyskanych  z  jelita  (HIMEC). Badania dotyczą również  

roli plejotrofiny oraz wisfatyny w patogenezie i rozwoju nieswoistych zapaleń jelit oraz raka 

jelita grubego. Badania  nad  markerami zaowocowały  jak  dotąd  pracami:  Visfatin  and 

other  adipocytokines  in  inflammatory  bowel  disease (Zał.4. I.B. poz. 8)  oraz  

Nampt/PBEF/visfatin  up-regulation  in colorectal tumors, mirrored in normal tissue and 

whole blood of colorectal cancer patients, is associated with metastasis, hypoxia, IL1β, and 

anemia(Zał.4. I.B. poz. 9). 

B.8. Białka fagowe o aktywności depolimeraz jako źródło naturalnych potencjalnych 

środków terapeutycznych 

Celem prowadzonych badań jest określenie struktury krystalicznej oraz aktywności 

biologicznej uzyskanych drogą rekombinacji białek ogonka bakteriofagów KP32 i KP34. 

Określana jest ich specyficzność enzymatyczna wobec polisacharydowych składników ściany 

komórkowej:   egzopolisacharydów (EPS), lipopolisacharydów (LPS) wybranych szczepów 

bakteryjnych Klebsiella pneumoniae, Enterobacter i E. coli. Uzyskane dotychczas wyniki 

pozwoliły na dokonanie zgłoszenie patentowego: P 405911  oraz WO2015065209. Obecnie 

przygotowywana jest oryginalna publikacja oraz prowadzone są badania strukturalne z 

wykorzystaniem technik krystalograficznych. Eksperymenty są wykonywane we współpracy z 

Zakładem Krystalografii Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Anna 
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Brzuszkiewicz), oraz Sekcji Synchrotronowej Narodowego Instytutu Raka Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej mieszczącej się w Argonne National Laboratory (prof. 

Zbigniew Dauter). 

 

B.9. Zastosowanie polisacharydów bakterii rodzaju Nocardia oraz Actinomyces  do 

diagnostyki i prewencji promienic oraz nokardioz i chorób gruźliczopodobnych. 

Badania prowadzone były w ramach projektu Biomed i dotyczyły składu 

chemicznego, struktury i immunogenności polisacharydów z rodzaju Nocardia i Actinomyces 

(dane nie opublikowane, przygotowane do druku). Wstępne wyniki były przedstawione na 

konferencji (Zał. 4. I.B. poz. 22). 

B.10. Charakterystyka polisacharydów izolowanych z grzybów 

Badania prowadzone we współpracy z prof. dr hab. Jadwigą Turło z Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego dotyczą charakterystyki polisacharydów selenowych izolowanych 

z grzybów, w szczególności określenia zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością 

immunologiczną. Badania prowadzone są w ramach projektu nr 2013/09/B/NZ7/03978 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

B.11. Immunochemiczna i biochemiczna charakterystyka bakteryjnych receptorów 

rozpoznawanych przez fagi. 

Celem prowadzonych badań jest analiza oddziaływań wirionu bakteriofagowego z 

receptorem obecnym na komórce bakteryjnej. Bakteriofagi infekując bakterie mogą wiązać 

się zarówno do białek jak i do węglowodanów znajdujących się na powierzchni bakterii. W 

ramach prowadzonych badań dokonywana jest charakterystyka receptorów Pseudomonas 

aeruginosa rozpoznawanych przez fagi. Badania są przedmiotem rozprawy doktorskiej, 

której jestem promotorem pomocniczym (Zał.4. I. G poz. 2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


