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1. Imię i nazwisko: Wojciech Juzwa 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

 2006 – stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność: 

biotechnologia, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Poznaniu; tytuł rozprawy 

doktorskiej: „Ekspresyjne konstrukcje genowe modyfikujące powierzchnię komórek świni 

dla potrzeb ksenotransplantacji”, promotor: prof. dr hab. Ryszard Słomski 

 2001 – tytuł magistra inżyniera biotechnologii, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza  

w Poznaniu; tytuł pracy magisterskiej: „Ekspresja genów kodujących białko FeldI  

w bakteriach”, promotor: prof. dr hab. Ryszard Słomski 

 

3. Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 od 2007 do chwili obecnej – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, adiunkt 

 2006 – 2007 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, asystent 

 2001 – 2005 – słuchacz czteroletniego Stacjonarnego Studium Doktoranckiego przy 

Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) w zw. z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1669): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Cytometryczna analiza różnorodności funkcjonalnej komórek drobnoustrojów w celu 

oznaczania efektywności bioprocesów i skuteczności dezynfekcji przemysłowej  

oraz wykrywania zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. 

    

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

wydawniczy 

H 1. Juzwa W., Czaczyk K. 2012. Flow cytometric analysis of microbial contamination  

in food industry technological lines – initial study. Acta Scientiarum Polonorum Technologia 

Alimentaria, 11(2), 111-119. 

IF2012=0,000; MNiSW2016=15pkt 

H 2. Juzwa W., Duber A., Myszka K., Białas W., Czaczyk K. 2016. Identification  

of microbes from the surfaces of food-processing lines based on the flow cytometric 

evaluation of cellular metabolic activity combined with cell sorting. Biofouling,  

32(8): 841-851. 
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IF2016=3,080; MNiSW2016=35pkt 

H 3. Juzwa W., Myszka K., Białas W., Dobrucka R., Konieczny P., Czaczyk K. 2015. 

Investigation of the effectiveness of disinfectants against planktonic and biofilm forms  

of P. aeruginosa and E. faecalis cells using a compilation of cultivation, microscopic and 

flow cytometric techniques. Biofouling, 31(7): 587-597. 

IF2016=3,000; MNiSW2016=35pkt 

H 4. Cyplik P., Juzwa W., Marecik R., Powierska-Czarny J., Piotrowska-Cyplik A., Czarny 

J., Drożdżyńska A., Chrzanowski Ł. 2013. Denitrification of industrial wastewater: influence 

of glycerol addition on metabolic activity and community shifts in a microbial consortium. 

Chemosphere, 93(11), 2823-2831. 

IF2013=3,499; MNiSW2016=35pkt 

H 5. Juzwa W., Myszka K., Białas W. 2018. Investigation of the population dynamics within 

a Pseudomonas aeruginosa biofilm using a flow based biofilm model system and flow 

cytometric evaluation of cellular physiology. Biofouling, (DOI: 

10.1080/08927014.2018.1508569). 

IF2017=2,786; MNiSW2016=35pkt 

Sumaryczny IF prac wskazanych jako osiągnięcie: 12,365; suma punktów MNiSW2016: 155; 

liczba cytowań (WoS): 13 

 

c) Omówienie celu naukowego wskazanego osiągnięcia, otrzymanych wyników  

wraz z przedstawieniem ich ewentualnego wykorzystania 

W nowoczesnej analizie jakości i bezpieczeństwa żywności, wyznaczenie jedynie 

stopnia skażenia prób hodowalną frakcją drobnoustrojów saprofitycznych  

lub/i chorobotwórczych jest niewystarczające. W procesie wytwarzania żywności,  

jej przechowywania czy dystrybucji, komórki drobnoustrojów są poddawane działaniu 

różnorodnych czynników fizycznych i chemicznych, które wywołują przede wszystkim 

letalne lub subletalne uszkodzenia komórek. Powyższe uszkodzenia mogą być odwracalne  

i po ustąpieniu generującego je czynnika może nastąpić rewitalizacja komórek. Często jednak 

czynniki stresu środowiskowego powodują poważniejsze ograniczenia, w tym przede 

wszystkim eliminują zdolność komórek do podziału. Tak uszkodzonych drobnoustrojów  

nie udaje się wyodrębnić z badanego materiału za pomocą standardowych metod 

mikrobiologicznych, których ważnym elementem jest hodowla prób na odpowiednio 

dobranych pożywkach. Ich diagnostykę warunkują dopiero metody instrumentalne, których 

schemat badawczy nie obejmuje etapu inkubacji prób. Jak wynika z literatury przedmiotu  

konwencjonalne procedury mikrobiologicznej oceny jakości i bezpieczeństwa żywności mają 

pewne ograniczenia. Do najważniejszych należą: i) trudność z doborem pożywek 

mikrobiologicznych i w konsekwencji konieczność kwalifikowania wielu gatunków/rodzajów 

drobnoustrojów obecnych w żywności do frakcji mikroorganizmów niehodowalnych 

(unculturable), ii) obecność drobnoustrojów w stanie uśpienia metabolicznego  

oraz mikroorganizmów subletalnie lub letalnie uszkodzonych (ang. viable but non-culturable - 
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VBNC), (Tamburini et al., 2014), iii) czaso i pracochłonność metod – problem szczególnie 

istotny w przypadku diagnostyki mikrobiologicznej żywności świeżej lub o minimalnym 

stopniu przetworzenia oraz iv) sam etap hodowli, który prowadzi do zmian procentowego 

udziału poszczególnych gatunków/rodzajów drobnoustrojów w badanej populacji na skutek 

m.in. różnic w tempie wzrostu (czasów generacji) (Diaz et al., 2010). 

Metody instrumentalne, oceniające złożoność populacji mikroorganizmów,  

ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stanie fizjologicznym pojedynczych komórek, 

stanowią istotny przełom w analizie mikrobiologicznej. Wspomniane metody wzbogacają 

dotychczas stosowane procedury identyfikacji o ocenę aktywności wszystkich 

wyodrębnianych (identyfikowanych) gatunków lub nawet pojedynczych przedstawicieli tych 

gatunków. Ma to szczególne znaczenie między innymi dla efektywnego wykrywania skażeń 

mikrobiologicznych produktów lub dla oceny przydatności kultur starterowych przed  

ich użyciem w procesie produkcyjnym (Comas-Riu i Rius, 2009).  

Niezależnie od pochodzenia prób (materiał kliniczny, produkt spożywczy  

czy powierzchnie robocze) w każdym materiale komórki drobnoustrojów podlegają ciągłemu 

różnicowaniu (Havelaar et al. 2010). W konsekwencji każda odrębna komórka różni się  

od pozostałych pod względem genetycznym i biochemicznym, a to przedkłada się na różnice 

w stanie fizjologicznym (Müller i Nebe-von-Caron, 2010). Większość modeli 

matematycznych opisujących kinetykę wzrostu komórek mikroorganizmów oparta jest  

na analizie zbiorowiska, która odzwierciedla średnie wartości poszczególnych cech 

komórkowych dla populacji. Nawet w obrębie monokultury mikroorganizmów, 

zróżnicowanie cech komórkowych może być na tyle znaczące, że dane dotyczące średnich 

wartości dla całej populacji, nie będą odzwierciedlać rzeczywistego rozkładu badanej cechy  

w zbiorowisku drobnoustrojów. Ponadto, wykorzystywane powszechnie metody hodowlane 

opierają się na ocenie zdolności komórek do proliferacji i wzrostu w określonych warunkach, 

co pozwala klasyfikować drobnoustroje na frakcje komórek martwych i żywych. Jednakże 

stan, w którym komórki wykazują zdolność do podziałów oraz stan śmierci komórkowej 

stanowią tylko skrajne stany żywotności i/lub aktywności mikroorganizmów. Komórki 

drobnoustrojów mogą bowiem występować w tzw. stanach pośrednich, charakteryzujących 

się zróżnicowanymi poziomami komórkowej aktywności. Udział poszczególnych 

subpopulacji, zdefiniowanych na podstawie pomiaru parametrów fizjologicznych komórek 

mikroorganizmów, stanowi kluczową informację np. przy ocenie zagrożenia 

mikrobiologicznego czy określaniu efektywności i dynamiki populacji mikroorganizmów. 

Wysoki udział drobnoustrojów, pozostających w tak zwanym „stanie uśpionym”, może 

skutkować fałszywie negatywnymi wynikami oznaczeń liczby drobnoustrojów (Blackburn  

i McCarthy, 2000), podczas gdy część komórek z tej grupy może podlegać procesom 

regeneracji i odzyskać tzw. „żywotność” w sprzyjających warunkach (Al-Qadiri et al., 2008). 

W praktyce przemysłu spożywczego może to skutkować opóźnionym rozwojem mikroflory 

niepożądanej, prowadząc do skażenia mikrobiologicznego i konieczności zatrzymania 

procesu produkcyjnego (Havelaar et al. 2010). Oprócz konsekwencji ekonomicznych  

wiąże się to z zagrożeniem rozprzestrzeniania się mikroorganizmów patogennych.  

Szczegółowa charakterystyka tych niewyodrębnianych dotąd w analizie stanów 

pośredniej aktywności komórek możliwa jest dzięki narzędziom „single cell analysis”, które 

jako jedyne są w stanie zobrazować pełną złożoność i różnorodność populacji 
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mikroorganizmów, cechę tak ważną w precyzyjnej kontroli skażeń prób mikroorganizmami 

saprofitycznymi i/lub patogennymi. Do grupy tych metod należy cytometria przepływowa, 

która pozwala jednocześnie uzyskać statystycznie istotne dane o zróżnicowaniu struktury 

populacji mikroorganizmów z uwzględnieniem parametrów fizjologicznych komórek 

drobnoustrojów (Nebe-von Caron et al., 2000). Potencjał analityczny cytometrii 

przepływowej wiąże się bezpośrednio z barwieniem fluorescencyjnym komórek. W tym celu 

wykorzystuje się szereg tzw. znaczników fluorescencyjnych (fluorochromów)  

lub odczynników stanowiących prekursory fluorochromów. Umożliwia to oznaczanie 

specyficznych cech komórek, które można podzielić na: strukturalne (integralność błony  

i ściany komórkowej czy obecność epitopów powierzchniowych) oraz funkcjonalne 

(związane z fizjologią komórek - aktywność metaboliczna komórek, komórkowy potencjał  

błonowy czy komórkowe pH). Cytometr przepływowy umożliwia ilościową i jakościową 

analizę komórek i cząstek znajdujących się w badanym roztworze i przepływających przez 

komorę pomiarową. W komorze pomiarowej następuje skanowanie przepływających 

komórek wiązką lasera (laserów). Urządzenie dokonuje pomiaru światła rozproszonego 

wiązki lasera (analiza morfologii komórek: wielkości i „kompleksowość” komórek) oraz 

intensywności emitowanej przez fluorochromy fluorescencji (analiza ilości składnika komórki 

znakowanego danym fluorochromem lub stanowiącego produkt reakcji katalizowanych  

w komórkach) (Shapiro, 2003). Analiza cytometryczna pozwala nie tylko zidentyfikować 

daną cechę, ale również zmierzyć natężenie z jakim dana cecha (parametr) występuje  

w komórce. Co szczególnie ważne w nowoczesnej analizie mikrobiologicznej żywności  

czy prób środowiskowych, pomiar parametrów komórkowych z wykorzystaniem cytometrii 

przepływowej umożliwia wykrywanie wspomnianych stanów pośrednich. W przypadku 

analizy aktywności metabolicznej komórek drobnoustrojów pozwala to oznaczać komórki 

uśpione lub uszkodzone subletalnie (Azeredo et al., 2017). W ten sposób cytometria 

przepływowa umożliwia wykrywanie i charakterystykę większości tzw. niehodowalnych 

mikroorganizmów, tzn. tych, które występują w stanie niehodowalnym lub należą  

do gatunków niehodowalnych (Subires et al., 2014). Ta cecha cytometrii przepływowej daje 

największe korzyści analityczne w porównaniu z klasycznymi metodami analizy 

mikrobiologicznej. Wykorzystanie analizy cytometrycznej pozwala oceniać wpływ warunków 

środowiska na stan fizjologiczny drobnoustrojów na poziomie pojedynczych komórek (Joux  

i Lebaron, 2000; Nebe-von Caron et al., 2000), co często okazuje się istotniejsze  

od określenia składu gatunkowego badanego skupiska mikroorganizmów. Dodatkowo, 

niektóre z cytometrów przepływowych pozwalają na izolację specyficznych komórek  

na drodze sortowania (sortery komórkowe), co umożliwia korelację morfologii komórek  

lub zdolności do wzrostu na podłożach hodowlanych z takimi parametrami komórkowymi  

jak aktywność metaboliczna, wewnątrzkomórkowe pH czy potencjał błonowy (Shapiro, 

2000). Określając zróżnicowanie funkcjonalne komórek w złożonych zbiorowiskach 

mikroorganizmów i badając dynamikę ich populacji cytometria przepływowa wprowadza 

nową jakość do analizy mikrobiologicznej (Müller i Nebe-von-Caron, 2010).  

Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania cytometrii przepływowej  

i barwienia fluorescencyjnego do analizowania różnorodności funkcjonalnej komórek 

mikroorganizmów w obrębie złożonych populacji. Przeprowadzono doświadczenia 

modelowe w próbach bioreaktorowych i przemysłowych w celu oznaczania efektywności 
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bioprocesów i skuteczności procedur dezynfekcji oraz wykrywania zagrożeń 

mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. Uzyskane wyniki zebrano w cykl 

monotematycznych publikacji, a kolejność ich prezentacji w autoreferacie wynika  

z merytorycznej zawartości. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że opublikowane 

rezultaty badań należą do nielicznych, w których cytometria przepływowa wykorzystywana 

jest w analizie stanu fizjologicznego mikroorganizmów wyodrębnionych z wymazów 

pochodzących z powierzchni linii technologicznych przemysłu spożywczego. Nowością 

naukową jest również wykorzystanie do badań konsorcjów drobnoustrojów i biofilmów 

bakteryjnych. Większość ośrodków badawczych wykorzystuje bowiem do doświadczeń 

jedynie czyste kultury drobnoustrojów, głównie referencyjnych (Keer i Birch, 2003).    

Wszystkie doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem cytometru przepływowego 

(sortera komórkowego) BD FACS Aria™III firmy Becton Dickinson, wyposażonego  

w 4 lasery (375 nm, 405 nm, 488 nm oraz 633 nm) i pozwalającego na jednoczesny pomiar  

13 parametrów komórek i cząstek biologicznych (11 kanałów fluorescencji oraz detektory: 

forward i side scatter).  

Elementem wspólnym, przedstawionych jako osiągnięcie naukowe publikacji,  

jest wykorzystanie cytometrii przepływowej w celu określania aktywności metabolicznej 

komórek mikroorganizmów poprzez pomiar komórkowego potencjału oksydo-

redukcyjnego. Wyjątkiem jest publikacja H1, która stanowi studium wstępne i prezentuje 

wyniki analiz cytometrycznych opartych wyłącznie na wskazaniach detektorów światła 

rozproszonego (forward i side scatter). W tych doświadczeniach nie stosowano barwienia 

fluorescencyjnego. Wszystkie kolejne prace, przedstawione do osiągnięcia naukowego, 

opisują wyniki eksperymentów z wykorzystaniem specyficznego barwienia 

fluorescencyjnego, polegającego na oznaczaniu żywotności i stanu fizjologicznego komórek 

drobnoustrojów. Wykorzystywanymi odczynnikami były jodek propidyny oraz 

RedoxSensor™ Green reagent, wchodzące w skład zestawu BacLight™ Redox Sensor™ 

Green Vitality Kit (Life Technologies, USA). Jodek propidyny jest barwnikiem 

fluorescencyjnym umożliwiającym oznaczanie żywotności komórek na podstawie pomiaru 

integralności błony i ściany komórkowej. Odczynnik RedoxSensor™ Green stanowi 

prekursor fluorochromu i substrat dla komórkowych enzymów z grupy reduktaz - należy 

zatem do tzw. fluorogennych barwników wskaźnikowych (Gray et al., 2005). Pod wpływem 

komórkowych reduktaz, związanych z systemami transportu elektronów i biorących udział  

w procesach uzyskiwania energii, RedoxSensor™ Green reagent ulega konwersji do formy 

fluorescencyjnej. Po wzbudzenia światłem lasera o długości fali 488nm emituje zieloną 

fluorescencję, której intensywność jest wprost proporcjonalna do poziomu komórkowego 

potencjału oksydo-redukcyjnego wynikającego z aktywności komórkowych reduktaz. 

Intensywność mierzonego przez cytometr przepływowy światła fluorescencji, wyrażona  

w tzw. względnych jednostkach fluorescencji (relative fluorescence units – RFU), 

odzwierciedla aktywność metaboliczną komórek drobnoustrojów (Diaz et al., 2010). 

Wykazano, że RedoxSensor™ Green reagent nie wpływa na metabolizm komórek 

drobnoustrojów, ani nie ogranicza ich żywotności. Jednocześnie badania potwierdziły,  

że stanowi on niezawodny marker zmian w obrębie komórkowych systemów transportu 

elektronów, co pozwala wykrywać in vivo aktywność metaboliczną komórek 

mikroorganizmów (Kalyuzhnaya et al., 2008). Pomiar aktywności metabolicznej stanowi 
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wskaźnik stanu fizjologicznego komórek drobnoustrojów i stanowi alternatywę oraz 

istotne uzupełnienie oceny żywotności opartej na oznaczaniu integralności błony i ściany 

komórkowej. Oznaczanie aktywności metabolicznej komórek stanowi parametr 

funkcjonalny, podczas gdy ocena integralności błony i ściany komórkowej to parametr 

strukturalny. Pierwszy odzwierciedla tzw. „witalność”, „zdrowotność” komórek (vitality),  

a drugi po prostu ich „żywotność”. Upowszechnienie zastosowania narzędzia 

umożliwiającego monitorowanie zmian aktywności komórek pozwoli na istotny wzrost 

skuteczności analiz mikrobiologicznych. 

  W pracy założono, że cytometryczna analiza znakowanych fluorescencyjnie 

mikroorganizmów, prowadzona w kierunku wykrywania zmian komórkowej 

aktywności metabolicznej pozwala znacząco rozszerzyć zakres analizy 

mikrobiologicznej. Kombinacja oceny komórkowych parametrów fizjologicznych  

z pomiarem prowadzonym dla każdej komórki z osobna i szybkością oznaczeń stanowi 

najistotniejszą zmianę podejścia do badania mikroorganizmów. Z diagnostycznego punktu 

widzenia, rozróżnianie stanów fizjologicznych komórek drobnoustrojów oraz szybkość 

analizy umożliwia skuteczne wykrywanie skażeń mikrobiologicznych niezależnie  

od ich stanu metabolicznego i cyklu życiowego komórek drobnoustrojów. Z punktu 

widzenia charakterystyki skupisk (konsorcjów) mikroorganizmów takie podejście pozwala 

uzyskać obraz zróżnicowania i złożoności funkcjonalnej całej populacji. Wychodząc  

od komórki do skupiska mikroorganizmów i rozróżniając stany fizjologiczne komórek 

cytometria przepływowa wprowadza nową jakość do metod charakterystyki 

mikroorganizmów. W ten sposób istotnie zwiększa potencjał analityczny w porównaniu  

do metod klasycznej mikrobiologii oraz wielu spośród tzw. nowoczesnych technik 

diagnostycznych, włączając w to najnowsze odmiany testów biochemicznych, 

immunologicznych, technik opartych na wykorzystaniu reakcji PCR i sekwencjonowania 

DNA. 

Wykorzystanie cytometrii przepływowej w badaniach mikrobiologicznych 

prowadzonych w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (KBiMŻ) Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) zapoczątkowała wstępna analiza w kierunku oceny 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym, opisana w publikacji „Flow 

cytometric analysis of microbial contamination in food industry technological lines – 

initial study” (publikacja H1). Próbki do badań stanowiły wymazy z powierzchni linii 

technologicznych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego z terenu Wielkopolski. 

Wymazy pobrano z powierzchni roboczej wykonanej z tworzywa sztucznego oraz ze stali 

nierdzewnej. Wymazówki były umieszczane w probówkach cytometrycznych (5 ml) 

wypełnionych 1% roztworem PBS i transportowane do Katedry. Oznaczanym parametrem 

było rozproszenie światła lasera mierzone przez detektory światła rozproszonego: przedni 

(forward scatter – FSC) oraz boczny (side scatter – SSC), co umożliwiło pomiar liczby 

komórek mikroorganizmów oraz ich odróżnianie od niekomórkowego tła. Analiza 

cytometryczna pozwoliła również rozróżniać pojedyncze komórki i aglomeraty komórkowe. 

W tym celu stosowano procedurę dyskryminacji zjawisk dubletowych, wykorzystującą 

wskazania wysokości względem szerokości sygnałów „scatter’ów” (FSC-H/FSC-W oraz 

SSC-H/SSC-W). Wykorzystana procedura cytometryczna umożliwiła wstępne określenie 

stopnia skażenia mikrobiologicznego przemysłowych powierzchni roboczych w czasie 
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kilku minut od momentu dostarczenia próbki, bez konieczności jakiejkolwiek obróbki 

(przygotowania próbek). Dodatkowo przeprowadzono eksperyment mający na celu ocenę 

zdolności rozdzielczej analizy cytometrycznej opartej na wskazaniach sygnałów światła 

rozproszonego. Do jednej z próbek pochodzących z zebranych wymazów dodano hodowlę 

drożdży Saccharomyces cerevisiae szczepu Red Star Ethanol Red (Lesaffre, France), w ilości 

około 2 x 10
5
 jtk/ml. Analiza cytometryczna ujawniła dwie odrębne subpopulacje 

zdefiniowane na wykresie przedstawiającym intensywność sygnałów światła rozproszonego 

(FSC względem SSC). Komórki z wyodrębnionych subpopulacji (P1 – komórki bakterii  

oraz P3 – komórki drożdży) były sortowane do osobnych probówek, skąd po przepłukaniu  

1% roztworem NaCl, przenoszono je na szkiełka podstawowe i obserwowano w mikroskopie 

świetlnym. Obrazy mikroskopowe potwierdziły założone oznaczenie subpopulacji. 

Eksperyment stanowił zatem referencję dla oceny zdolności urządzenia do rozróżniania 

komórek bakteryjnych od drożdżowych. Rezultaty publikacji H1 wskazały na potencjał 

cytometrii przepływowej w kierunku opracowania efektywnej metody diagnostycznej  

dla przemysłu spożywczego. 

Wyniki przedstawione w publikacji H1 zachęciły do rozszerzenia zakresu oznaczeń 

cytometrycznych o parametry związane ze strukturą i funkcją komórek mikroorganizmów.  

W tym celu wykorzystano barwienie fluorescencyjne. Wybór specyficznych odczynników 

padł na wspomniany zestaw BacLight™ Redox Sensor™ Green Vitality Kit z firmy Life 

Technologies. Stanowiąc połączenie fluorochromu w postaci jodku propidyny oraz prekursora 

fluorochromu - RedoxSensor™ Green reagent, zestaw ten umożliwia oznaczanie 

strukturalnych i funkcjonalnych cech komórek i obrazowanie zróżnicowania populacyjnego 

mikroorganizmów. Wyniki badań zaprezentowano w publikacji „Identification of microbes 

from the surfaces of food-processing lines based on the flow cytometric evaluation  

of cellular metabolic activity combined with cell sorting” (publikacja H2). Podobnie jak 

w przypadku publikacji H1, materiał badawczy stanowiły wymazy pobrane z powierzchni 

linii technologicznej jednego z wielkopolskich zakładów przetwórstwa owocowo-

warzywnego. Wymazy pochodziły z powierzchni roboczej przenośnika wykonanej ze stali 

nierdzewnej. Próbki pobierane były 3-krotnie w odstępach kilku tygodni (od połowy marca  

do połowy maja). Analiza obejmowała zatem 3 próbki oznaczone jako I, II i III. Etap 

przygotowania próbek do barwienia fluorescencyjnego z wykorzystaniem zestawu 

BacLight™ Redox Sensor™ Green Vitality Kit (Life Technologies, USA) ograniczał się  

do filtracji próbek przez filtry strzykawkowe o średnicy 60 μm z wykorzystaniem zestawu 

Swinnex 25 mm z firmy Merck Millipore (Niemcy). Ten etap wymagał przeprowadzenia prac 

optymalizacyjnych w celu weryfikacji wybiórczego charakteru filtracji (usunięcie 

zanieczyszczeń prowadzących do zapychania kapilar cytometru i w konsekwencji 

zablokowania przepływu próbki i/lub płynu osłonowego) oraz nie ograniczania liczby  

i rodzaju analizowanych komórek drobnoustrojów (próbki przed i po filtracji powinny 

zawierać zbliżoną liczbę komórek).  

Analiza próbek została poprzedzona eksperymentem oceniającym zdolność 

cytometrycznego pomiaru komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego do rozróżniania 

aktywnych i nieaktywnych komórek mikroorganizmów. W tym celu przeprowadzono 

barwienie, z wykorzystaniem zestawu BacLight™ Redox Sensor™ Green Vitality Kit, 
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mieszaniny drobnoustrojów składającej się z hodowli mikroorganizmów w fazie 

logarytmicznej inaktywowanych termicznie i nie-inaktywowanych, w stosunku 1:1. 

Testowano następujące szczepy drobnoustrojów: Escherichia coli ATCC 10536, Sarcina 

lutea (z kolekcji KBiMŻ, UPP), Bacillus subtilis ATCC 6633 i Staphylococcus aureus ATCC 

33592. Analiza cytometryczna barwionych komórek pozwoliła na rozróżnienie dwóch 

subpopulacji komórek mikroorganizmów – aktywnych (subpopulacja P5) i nieaktywnych 

(subpopulacja P4). Przeprowadzony test stanowił referencję dla wybranej metody oznaczeń  

i potwierdzenie założenia oraz danych literaturowych (Kalyuzhnaya et al., 2008),  

że odczynnik RedoxSensor™ Green umożliwia wyodrębnienie komórek drobnoustrojów 

znajdujących się w różnych stanach fizjologicznych, ocenianych jako aktywność 

metaboliczna (pomiar komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego).        

Na podstawie pomiaru żywotności i aktywności metabolicznej drobnoustrojów 

zebranych z powierzchni linii technologicznych zdefiniowano 3 subpopulacje komórek 

różniące się poziomem aktywności metabolicznej mierzonej jako komórkowy potencjał 

oksydo-redukcyjny. Wyodrębniono subpopulacje nieaktywnych, pośrednich i aktywnych 

komórek, oznaczone jako odpowiednio: P4, P5 i P6. Procentowe udziały zdefiniowanych 

subpopulacji kształtowały się dla próbki I, w której nie udało się wyróżnić subpopulacji 

pośredniej (P5); II oraz III następująco: 89,4 i 1,4% odpowiednio dla subpopulacji P4 i P6; 

28, 29,3 i 8,2% odpowiednio dla subpopulacji P4, P5 i P6 oraz 29,1, 21,2 i 11% odpowiednio 

dla subpopulacji P4, P5 i P6.   

Celem pracy nie była identyfikacja wszystkich mikroorganizmów bytujących  

na powierzchni linii technologicznych przykładowego zakładu przetwórstwa spożywczego,  

a jedynie określenie składu gatunkowego drobnoustrojów w obrębie grup (subpopulacji), 

które in situ wykazują określone poziomy aktywności metabolicznej. Z tego powodu 

wykorzystano sortowanie komórek z wybranych subpopulacji reprezentujących aktywne, 

pośrednie oraz nieaktywne formy mikroorganizmów. Umożliwiło to izolację komórek 

reprezentujących różne stany fizjologiczne w celu przeprowadzenia identyfikacji 

mikroorganizmów na drodze sekwencjonowania fragmentu genu 16S rRNA. Zastosowano 

sortowanie pojedynczo-komórkowe (single-cell sorting) polegające na tym że, pojedyncze 

komórki z poszczególnych subpopulacji (subpopulacje P4, P5 i P6 – odpowiednio: 

nieaktywne, pośrednie i aktywne formy komórek) były deponowane do osobnych dołków 

płytki 96-dołkowej, wypełnionych pożywką namnażającą (bulion tryptozowo-sojowy). 

Szczególnie interesująca była możliwość detekcji komórek wykazujących pośredni 

poziom aktywności metabolicznej, należących do subpopulacji P5. Wśród tego typu 

komórek mikroorganizmów występować mogą formy VBNC, do których należą komórki 

niehodowalne na skutek uszkodzeń komórkowych - uszkodzone subletalnie (sublethally 

injured cells) lub stanu fizjologicznego uśpienia (dormant cells). Potwierdzeniem tego 

założenia były wyniki wzrostu mikroorganizmów w poszczególnych dołkach płytki  

96-dołkowej. W próbce I nie udało się wyróżnić subpopulacji pośredniej (P5), a wyrażony  

w procentach wzrost na pożywce po sortowaniu pojedynczo-komórkowym kształtował się 

następująco: 3,13% dla subpopulacji nieaktywnych komórek (P4) oraz 6,25% dla form 

aktywnych (P6). Dla próbek II oraz III wzrost na pożywce po sortowaniu pojedynczo-

komórkowym kształtował się dla subpopulacji P4, P5 i P6 na poziomie odpowiednio: 4,69, 

6,25 i 6,25% oraz 3,13, 4,69 i 10,94%. W sumie uzyskano 32 szczepy drobnoustrojów, które 
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zidentyfikowano poprzez sekwencjonowanie fragmentu genu 16S rRNA. Sekwencjonowanie 

poprzedziła izolacja genomowego DNA i amplifikacja fragmentu 16S rDNA  

z wykorzystaniem pary zdegenerowanych starterów S-DBact-0341-b-S-17/S-D-Bact-0785-a-

A-21 16S (powszechnie wykorzystywanych ze względu na szerokie spektrum 

komplementarności wobec sekwencji 16S rDNA różnych rodzajów i gatunków 

mikroorganizmów reprezentujących domeny Archea i Bacteria). Produkty reakcji PCR 

zostały wklonowane do plazmidowego wektora pGEM T-Easy (Promega, USA), którym 

następnie transformowano kompetentne komórki E. coli szczepu XL1 Blue. Po hodowli 

plazmidy izolowano i po oczyszczeniu próbki wysyłano do sekwencjonowania w firmie 

Genomed (Polska). Otrzymane wyniki analizowano przez porównanie z bazami danych  

z użyciem narzędzia nBLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

Wyniki sekwencjonowania fragmentu genu kodującego 16S rRNA ujawniły 

występowanie trzech grup mikroorganizmów wśród aktywnych (izolowanych z subpopulacji 

P6) form bytujących na badanych powierzchniach linii technologicznej zakładu przetwórstwa 

spożywczego. Wyróżniono rodzaje Serratia, Pseudomonas oraz Lactococcus, reprezentowane 

przez następujące gatunki: S. proteamaculans, P. psychrophila i P. fragi oraz L. lactis (subsp. 

cremoris lub subsp. lactis). Spośród mikroorganizmów wykazujących pośrednią aktywność 

metaboliczną (izolowanych z subpopulacji P5) zidentyfikowano S. proteamaculans  

i S. plymuthica, oraz P. psychrophila i P. fragi. Te same gatunki zaobserwowano również 

wśród mikroorganizmów reprezentujących subpopulację nieaktywnych komórek (P4). 

Występowanie tych samych gatunków mikroorganizmów w formach aktywnych, pośrednich 

oraz nieaktywnych może być konsekwencją procedur mycia i dezynfekcji stosowanych  

na liniach technologicznych w zakładzie przemysłowym skąd pochodziły próbki do badań. 

Takie procedury stanowią rutynowe postępowanie mające zniwelować ryzyko skażenia 

mikrobiologicznego produktu finalnego w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego. 

Dezynfekcja powierzchni roboczych może zmniejszać nie tylko ogólną liczbę pozostałych 

drobnoustrojów, ale też ograniczać ich zróżnicowanie. Ponadto, stosowane środki  

o aktywności przeciwdrobnoustrojowej mogą przyczyniać się do wzrostu udziału 

drobnoustrojów w stanie VBNC, który mógł być reprezentowany przez komórki  

z subpopulacji pośredniej (P5). Proces reaktywacji, którym mogą podlegać komórki VBNC, 

wiąże się z ryzykiem odzyskania przez takie komórki stanu żywotności  

i w konsekwencji potencjalnym zagrożeniem dla konsumentów (Garcia et al., 2003).  

Jak pokazały wyniki przedstawione w publikacji H2, spośród drobnoustrojów z badanych 

próbek zarówno te oznaczone jako aktywne, jak i te pośrednie oraz nieaktywne wykazują 

zdolność do wzrostu na pożywkach. Z sytuacją taką mamy do czynienia zwłaszcza  

w przypadku przedłużonego etapu hodowli po sortowaniu (72h jak w zastosowanej  

w publikacji procedurze), co nie zawsze jest możliwe w przypadku hodowlanych procedur 

diagnostycznych stosowanych do wykrywania skażeń mikrobiologicznych w przemyśle.          

 Kombinacja cytometrycznego oznaczania stanu fizjologicznego komórek 

drobnoustrojów z przemysłowych powierzchni roboczych oraz ich izolacji poprzez 

sortowanie umożliwiła ocenę zagrożenia mikrobiologicznego in situ. Istotną przewagą 

takiego podejścia jest ulepszona procedura izolacji komórek drobnoustrojów wykazujących 

specyficzne cechy (aktywność metaboliczną). Wykorzystanie sortowania pojedynczo-

komórkowego pozwoliło na określenie komórkowej różnorodności w obrębie populacji 
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bytujących na powierzchniach linii produkcyjnych oraz identyfikację specyficznych 

zagrożeń mikrobiologicznych. Zaprojektowane na podstawie wyników analiz sondy 

oligonukleotydowe, specyficzne wobec określonych sekwencji 16S rRNA, mogłyby 

przyspieszyć wykrywanie specyficznych zagrożeń mikrobiologicznych. Zaprezentowane 

postępowanie może istotnie wspomóc system monitoringu skażenia żywności. 

 Identyfikacja mikroorganizmów związanych z przemysłowymi powierzchniami 

roboczymi i stanowiących potencjalne źródło skażenia mikrobiologicznego ściśle wiąże się   

z oceną skuteczności procedur mycia i dezynfekcji linii technologicznych przemysłu 

spożywczego. Pozytywne wyniki badań zaprezentowane w publikacji H2 skłoniły  

do wykorzystania analizy cytometrycznej w innych obszarach diagnostycznych. Podjęto 

próbę oznaczania parametrów fizjologicznych komórek drobnoustrojów poddawanych 

działaniu środków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Praca „Investigation of the 

effectiveness of disinfectants against planktonic and biofilm forms of P. aeruginosa  

and E. faecalis cells using a compilation of cultivation, microscopic and flow cytometric 

techniques” (publikacja H3) prezentuje wyniki badań prowadzonych w tym kierunku. 

Testowanymi środkami dezynfekującymi były dwa preparaty stosowane w przemyśle 

spożywczym oraz w medycynie, ale różniące się mechanizmem działania składników 

aktywnych. Były to preparat Viropol
®

 (Polchem, Polska) zawierający czwarto-rzędowe sole 

amoniowe (quaternary ammonium compound-based product – QACB) oraz preparat 

Reciclean
®
W2 (Kemira Kemi AB, Szwecja), zawierający kwas nadmrówkowy (performic 

acid preparation – PAP) w postaci mieszaniny kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoru  

o stężeniach procentowych, odpowiednio: 15 i 35%. Skuteczność biobójczą ww. preparatów 

badano na dwóch szczepach mikroorganizmów: Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145  

i Enterococcus faecalis ATCC 7080. Badania dotyczyły zarówno form planktonowych 

testowanych szczepów, jak i komórek tworzących biofilm na powierzchni stali nierdzewnej 

(typ 316L), w postaci płytek o rozmiarach: 1 cm × 6.5 cm × 1 mm. Analizie poddawano  

8 i 24h hodowle ww. szczepów mikroorganizmów. 

Celem badań zaprezentowanych w publikacji H3 była ocena przydatności 

cytometrycznego pomiaru komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego do porównywania 

efektywności biobójczej preparatów dezynfekujących w stosunku do  planktonowych  

i biofilmowych form mikroorganizmów. Wyniki zaproponowanej procedury cytometrycznej 

zestawione zostały z analizą próbek metodami hodowlanymi oraz mikroskopowymi. Metoda 

hodowlana polegała na ocenie względnej żywotności komórek bazującej na liczeniu kolonii  

w metodzie płytkowej (total viable count – TVC). Na metody mikroskopowe składały się:  

i) analiza poziomu adhezji komórek P. aeruginosa i E. faecalis do powierzchni płytek ze stali 

nierdzewnej, wykorzystującej barwienie oranżem akrydynowym i obserwację w mikroskopie 

fluorescencyjnym oraz ii) ocena zmian morfologii testowanych komórek mikroorganizmów 

za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (scanning electron microscopy – SEM). 

Analiza SEM stanowiła kompilację z cytometrycznym oznaczeniem aktywności 

metabolicznej. Dominujące subpopulacje komórek P. aeruginosa, z prób traktowanych  

i nietraktowanych testowanymi preparatami dezynfekującymi, były sortowane i w ten sposób 

otrzymano próbki do analizy SEM. 
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Aktywność przeciwdrobnoustrojową oceniano w analizie cytometrycznej na podstawie 

wartości intensywności zielonej fluorescencji (odczynnik RedoxSensor™ Green), która jest 

wprost proporcjonalna do poziomu komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego. 

Intensywność fluorescencji (w postaci wartości median dla danej subpopulacji) wyrażona 

została przez tzw. względne jednostki fluorescencji (relative fluorescence units – RFU). 

Założono, że średnie wartości intensywności fluorescencji z odczynnika RedoxSensor™ 

Green odpowiadają średnim wartościom komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego 

(cellular redox potential – CRP). Dla komórek nietraktowanych, CRP przyjmowały wartości 

od 2099 do 4984 RFU. Spośród prób zawierających planktonowe formy P. aeruginosa  

i E. faecalis, poddawanych działaniu testowanych preparatów dezynfekujących, 

cytometryczne oznaczenie komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego i żywotności 

ujawniło większą efektywność preparatu zawierającego czwarto-rzędowe sole amoniowe 

(QACB) niezależnie od wieku hodowli (hodowle po 8 i 24h). Średnie wartości komórkowego 

potencjału oksydo-redukcyjnego (CRP) dla planktonowych form P. aeruginosa traktowanych 

QACB wynosiły: 2 i 1,33 RFU, a traktowanych PAP: 63,33 i 61,33 RFU, odpowiednio  

dla komórek hodowanych przez 8 i 24h. Dla planktonowych form E. faecalis traktowanych 

QACB w porównaniu z PAP średnie wartości CRP kształtowały się następująco: 2 i 1 RFU  

w porównaniu z 28,33 i 3 RFU, odpowiednio dla komórek hodowanych przez 8 i 24h. Wyniki 

względnej żywotności komórek z metody płytkowej (TVC) odbiegały od cytometrycznego 

oznaczenia aktywności i żywotności komórek drobnoustrojów traktowanych preparatami 

przeciwdrobnoustrojowymi. Powodem takiej rozbieżności może być obecność 

mikroorganizmów w stanie VBNC jako skutek „częściowej” aktywności bójczej testowanych 

preparatów. 

Szczególnym wyzwaniem było oznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

testowanych preparatów w stosunku do drobnoustrojów tworzących biofilm. Zaproponowano 

kompilację analizy cytometrycznej i mikroskopowej. Przygotowanie próbek  

do cytometrycznej analizy komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego i żywotności 

polegało na przepłukaniu płytek ze stali nierdzewnej 1% roztworem PBS w celu usunięcia 

komórek niezwiązanych z daną powierzchnią. Płytki stalowe eksponowano na działanie 

preparatu dezynfekującego, a następnie przepłukiwano roztworem lecytyny i Tween80 

(zgodnie z Langsrud i Sundheim, 1998). Procedura odrywania komórek bakterii tworzących 

biofilm wykorzystywała sonikację w łaźni ultradźwiękowej (5 min., 240W). Komórki 

zawieszano w 1% roztworze PBS, barwiono i analizowano na cytometrze przepływowym. 

Cytometryczne oznaczenie aktywności metabolicznej biofilmowych form P. aeruginosa  

i E. faecalis ujawniło większą skuteczność przeciwdrobnoustrojową QACB. Tym razem 

jednak wyniki nie były jednoznaczne dla obu testowanych szczepów – w stosunku  

do komórek szczepu E. faecalis, z hodowli po 24h, PAP wykazał wyższą efektywność 

niż QACB. Podsumowując, średnie wartości CRP dla pochodzących z biofilmu komórek  

P. aeruginosa traktowanych QACB wynosiły: 1 i 0,66 RFU, a traktowanych PAP: 18,33  

i 22,66 RFU, odpowiednio dla komórek hodowanych przez 8 i 24h. Dla biofilmowych form 

E. faecalis traktowanych QACB w porównaniu z PAP średnie wartości CRP kształtowały się 

następująco: 1 i 34,66 RFU w porównaniu z 1,33 i 13,33 RFU, odpowiednio dla komórek 

hodowanych przez 8 i 24h. Przeprowadzona jednocześnie analiza mikroskopowa wykazała 

zdolność P. aeruginosa i E. faecalis do tworzenia biofilmu na powierzchni stali nierdzewnej. 
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Dominującym stopniem adhezji był 6-ty (konfluentne mikrokolonie + pojedyncze komórki 

bakterii) i 8-my (1/2 pola widzenia zajęta przez biofilm) stopień adhezji. W badanych próbach 

stwierdzono również obecność najwyższego 9-tego stopnia adhezji (całkowite pokrycie pola 

widzenia przez biofilm). 

W publikacji H3 zaprezentowano kolejne nowatorskie wykorzystanie sortera 

komórkowego. Analizowane pod kątem aktywności metabolicznej (pomiar CRP obrazujący 

efektywność bójczą preparatów dezynfekujących) komórki P. aeruginosa z dominujących 

subpopulacji (spójnych - wykazujących niskie wartości CV (coefficient of variation)  

dla mierzonego parametru) były izolowane na drodze sortowania. Następnie wykorzystano 

skaningową mikroskopię elektronową (SEM) do oceny zmian morfologii pod wpływem 

aktywności przeciwdrobnoustrojowej testowanych preparatów. Uzyskane obrazy komórek  

P. aeruginosa wskazują na różnice w morfologii wynikające z rodzaju zastosowanego 

preparatu dezynfekującego. Jak już wspomniano testowane preparaty (QACB i PAP) różniły 

się mechanizmem działania składników aktywnych. W ten sposób kombinacja analizy 

cytometrycznej (ocena aktywności bójczej) i sortowania specyficznych komórek 

(reprezentatywne subpopulacje) pozwoliła na korelację mechanizmu działania 

testowanych preparatów biobójczych z rodzajem uszkodzeń komórek, które mogą 

wywoływać.   

Opracowany w publikacji H3 test oparty na cytometrii przepływowej okazał się 

skuteczny jako metoda szybkiej oceny przeciwdrobnoustrojowej aktywności preparatów 

dezynfekujących. Istotną cechą proponowanej procedury jest oznaczanie efektywności 

substancji biobójczych zarówno w stosunku do form planktonowych  

jak i mikroorganizmów tworzących biofilm. Możliwość wykrywania i oznaczania 

aktywności form biofilmowych ma szczególne znaczenie w aspekcie stanów 

fizjologicznego uśpienia lub uszkodzeń subletalnych, w których mogą znajdować się 

takie formy drobnoustrojów. Stanowi to znaczącą przewagę nad technikami 

diagnostycznymi opartymi o hodowle drobnoustrojów (Li et al, 2014). Cytometryczna metoda 

oznaczania aktywności metabolicznej komórek drobnoustrojów związanych  

np.: z powierzchniami roboczymi może stanowić krok w kierunku monitorowania skażenia 

mikrobiologicznego w przemyśle. W połączeniu z technikami hodowlanymi  

i mikroskopowymi stanowi kompletną procedurę umożliwiającą porównywanie efektywności 

różnych preparatów dezynfekujących z oceną poszczególnych rodzajów ich aktywności 

przeciwko wolnożyjącym oraz biofilmowym formom mikroorganizmów. W konsekwencji 

ww. procedura ułatwia dobór środka dezynfekującego, jego dawkowanie oraz 

optymalizację procesu dezynfekcji przemysłowej. 

Wyżej opisana publikacja H3 dotyczyła pomiaru parametrów komórek wchodzących 

w skład monokultur mikroorganizmów, w przypadku których skupiamy się na oznaczeniu 

różnorodności np. stanów fizjologicznych w obrębie jednego gatunku drobnoustroju. Sytuacja 

komplikuje się przy ocenie aktywności grup (gatunków) drobnoustrojów tworzących 

konsorcjum i funkcjonujących w środowisku bioreaktora. W takim przypadku oznaczaniu 

parametrów fizjologicznych (aktywność metaboliczna) i wyodrębnianiu na tej podstawie 

poszczególnych subpopulacji może towarzyszyć ocena oddziaływań między mikro-

organizmami w konsorcjum. Oddziaływania te, ich wpływ na skład konsorcjum oraz 



Wojciech Juzwa  Załącznik 2. Autoreferat 

14 
 

parametry bioprocesu mogą zmieniać się w czasie, a możliwość monitorowania tych zmian 

pozwala na ocenę dynamiki skupiska drobnoustrojów. Przykładem takiego podejścia  

w aplikacji narzędzia analitycznego w postaci cytometrii przepływowej są wyniki zawarte  

w publikacji „Denitrification of industrial wastewater: influence of glycerol addition  

on metabolic activity and community shifts in a microbial consortium” (publikacja H4). 

Materiał badawczy stanowiły ścieki przemysłowe z zakładu produkującego materiały 

wybuchowe. Ciekły odpad, zawierający wysokie stężenia azotanów (3200 mg N l
-1

), 

siarczanów (1470 mg l
-1

) oraz nitroglicerynę (1,9 mg l
-1

) i nitroglikol (4,8 mg l
-1

) był 

poddawany denitryfikacji z wykorzystaniem konsorcjum mikroorganizmów DNC4, 

izolowanego z Polskich Karpat. Proces denitryfikacji przebiegał w bioreaktorze BioFlo III 

(New Brunswick Scientific, USA) o objętości roboczej 5 l. Jako zewnętrzne źródło węgla 

wykorzystano odpadowy glicerol w stosunku C/N = 3.  

Konwencjonalne metody skriningowe, bazujące na oznaczeniach liczby wyrosłych 

kolonii, wykazują pewne ograniczenia gdy stosowane są do oceny dynamiki skupiska 

drobnoustrojów (np. konsorcjum). Obecność niehodowalnych grup mikroorganizmów  

oraz form VBNC może prowadzić do zaburzeń wyników takich oznaczeń. Ponadto,  

w metodach hodowlanych oznaczane są preferencyjnie gatunki mikroorganizmów 

występujące w znaczącej przewadze, przy niedoszacowaniu grup o niższej liczebności. 

Informacje o mikrobiologicznej różnorodności ulegają wówczas znacznemu zawężeniu 

(Iijima et al., 2010). Wykorzystanie cytometrii przepływowej i fluorescencyjnego barwienia 

komórek, szczególnie pod kątem parametrów fizjologicznych, umożliwia wykrywanie różnic  

w aktywności metabolicznej in situ (w badanych środowisku), zamiast oceny potencjału  

do wzrostu na pożywkach (Comas-Riu i Rius, 2009). Cytometryczny pomiar komórkowego 

potencjału oksydo-redukcyjnego umożliwił monitorowanie zmian aktywności metabolicznej 

mikroorganizmów z konsorcjum DNC4 w czasie procesu denitryfikacji. Na podstawie 

odczytów intensywności zielonej fluorescencji z odczynnika RedoxSensor™ Green 

zdefiniowano subpopulacje komórek drobnoustrojów charakteryzujące się niską oraz wysoką 

aktywnością metaboliczną. Zmiany intensywności fluorescencji i procentowego udziału 

poszczególnych subpopulacji wskazywały na dynamikę procesu denitryfikacji  

i pozwalały oceniać jak kształtuje się jej efektywność. Aktywność metaboliczna, mierzona 

jako wartość komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego wyrażona w jednostkach 

intensywności fluorescencji – RFU (relative fluorescence units), komórek konsorcjum  

w początkowym etapie procesu denitryfikacji (dzień 0) wynosiła 107 RFU dla subpopulacji 

komórek o niskiej aktywności, podczas gdy nie obserwowano komórek wykazujących 

wysoką aktywność metaboliczną. W kolejnym, drugim dniu procesu analiza cytometryczna 

ujawniła obecność komórek o wysokiej aktywności (856 RFU), której procentowy udział 

kształtował się na poziomie 24,2%, podczas gdy subpopulacja o niskiej aktywności (91 RFU) 

wykazywała udział na poziomie 43,9%. Kolejny etap procesu (dzień 4) charakteryzował się 

znaczącym wzrostem liczby komórek o wysokiej aktywności metabolicznej, których 

procentowy udział wyniósł 46,1%, przy jednoczesnym wzroście komórkowego potencjału 

oksydo-redukcyjnego (12 706 RFU). W tym samym czasie nastąpił spadek liczebności 

komórek z subpopulacji o niskiej aktywności (do 33,7%). Ten etap charakteryzował się 

jednocześnie intensywnym przyrostem biomasy oraz intensywną syntezą 1,3-propanodiolu, 

której towarzyszyło gwałtowne zużycie glicerolu, azotanów i azotynów. W końcowym etapie 
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procesu (dzień 6) komórki o wysokiej aktywności w dalszym ciągu dominowały osiągając 

45,6% udziału w konsorcjum. Obserwowano jednak spadek wartości ich potencjału oksydo-

redukcyjnego (do 4 437 RFU). Z kolei udział subpopulacji o niskiej aktywności utrzywywał 

się na zbliżonym poziomie (24,1%).   

Analiza metagenomowa w celu ustalenia składu gatunkowego całego konsorcjum 

DNC4 wykazała dominację 9 gatunków bakterii: Achrobactrum xylosoxidans, Citrobacter 

freundi, Ochrobactrum intermedium, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas putida, 

Pseudomonas stutzeri, Rhodococcus ruber, Sphignobacterium multivorum, Stenotrophomonas 

maltophila. Te gatunki stanowiły 99% udziału w konsorcjum. Pozostały 1% stanowiły: 

Alcaligenes faecalis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa i Pseudomonas 

fluorescens. W drugim dniu procesu denitryfikacji obserwowano zmianę dystrybucji 

gatunków w obrębie konsorcjum – nastąpił wzrost udziału P. putida i P. stutzeri  

do odpowiednio 24 i 21% całej populacji. Wykazano również znaczący udział P. alcaligenes 

and C. freundi (odpowiednio: 12 i 11%). Do końca procesu utrzymywał się dominujący 

udział P. putida i P. stutzeri. 

Jednym z celów badań nad publikacją H4 było określenie jakie gatunki 

mikroorganizmów z konsorcjum DNC4 dominują w poszczególnych subpopulacjach, 

wyodrębnionych na podstawie cytometrycznego pomiaru aktywności metabolicznej, w czasie 

prowadzonego procesu denitryfikacji. Z tego powodu wykorzystano sortowanie komórek  

(z wykorzystaniem sortera komórkowego BD FACS Aria™III) z wybranych subpopulacji 

reprezentujących komórki o wysokiej i niskiej aktywności. Umożliwiło to izolację komórek 

reprezentujących różną aktywność w bioprocesie w celu przeprowadzenia ich identyfikacji  

na drodze sekwencjonowania fragmentu genu kodującego 16S rRNA. Pojedyncze komórki  

z poszczególnych subpopulacji były sortowane do osobnych dołków płytki 96-dołkowej.  

Po etapie hodowli izolowano genomowe DNA, na matrycy którego amplifikowano w reakcji 

PCR fragmenty 16S rDNA. Produkty PCR analizowano na żelu agarozowym, oczyszczano  

i sekwencjonowano wykorzystując zestaw BigDay Terminator v3.1 kit (Applied Biosystems, 

USA). Po oczyszczeniu produkty sekwencjonowania analizowano za pomocą 

automatycznego sekwenatora ABI 3100 AVANT (Applied Biosystems, USA). Wyniki 

sekwencjonowania analizowano z wykorzystaniem oprogramowania VectorNTI oraz baz 

danych: BLASTN i Ribosomal Database Project. W ten sposób zidentyfikowano gatunki 

bakterii o wysokiej oraz niskiej aktywności metabolicznej, a także określono ich procentowy 

udział w poszczególnych subpopulacjach. Zaobserwowano korelację wzrostu liczebności  

P. putida oraz P. stutzeri w czasie prowadzonej denitryfikacji z ich aktywnością w procesie – 

ich procentowy udział w subpopulacji o wysokiej aktywności wyniósł 43 i 39%, odpowiednio 

dla P. putida i P. stutzeri, podczas gdy ich łączny udział w populacji charakteryzującej się 

niską aktywnością nie przekroczył 7%. Bakterie C. freundi, P. alcaligenes oraz  

A. xylosoxidans występowały w podobnych ilościach w obu subpopulacjach, przy czym 

udział każdego z nich nie przekraczał 10%. Gatunki O. intermedium, R. ruber, S. multivorum  

i S. maltophila występowały wyłącznie w subpopulacji o niskiej aktywności, a ich udziały 

kształtowały się odpowiednio na poziomie: 22, 18, 20 i 19%. 

Sortowanie pojedynczo-komórkowe, którego efektem były hodowle pojedynczych 

szczepów mikroorganizmów z konsorcjum DNC4 pozwoliło także na ocenę efektywności 

denitryfikacyjnej poszczególnych gatunków. Efektywność denitryfikacyjną określano  
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z wykorzystaniem analizy HPLC – oznaczano stężenia następujących związków: glicerol, 

kwas bursztynowy, kwas mlekowy, kwas octowy, kwas masłowy, 1,3-proponodiol,  

2,3-butanodiol oraz etanol. Na tej podstawie wyróżniono 4 grupy różniące się efektywnością 

denitryfikacji. Grupa pierwsza charakteryzowała się największym potencjałem 

denitryfikacyjnym. Znalazły się w niej gatunki dominujące w procesie i wykazujące 

największą aktywność - P. putida i P. stutzeri. Do grupy drugiej, oznaczonej jako 

drobnoustroje szybko denitryfikujące, zaliczono C. freundi i P. alcaligenes. Grupa trzecia, 

charakteryzująca się pośrednią szybkością denitryfikacji, składała się z A. xylosoxidans,  

O. intermedium i S. maltophila, natomiast grupa czwarta, wolno degradująca azotany, 

zawierała R. ruber i S. multivorum. Wykazano, że efektywność denitryfikacji, 

przeprowadzanej przez mikroorganizmy z konsorcjum, jest związana z ich aktywnością 

metaboliczną - wzrost aktywności metabolicznej w procesie denitryfikacji towarzyszył 

zwiększonej efektywności denitryfikacyjnej. 

Podsumowując, zastosowanie cytometrycznej analizy aktywności metabolicznej  

i sortowania komórek bakterii z badanego konsorcjum pozwoliło oceniać dynamikę 

składu konsorcjum oraz wpływ poszczególnych gatunków na parametry bioprocesu.  

W ten sposób udało się ominąć ograniczenia konwencjonalnych metod skriningowych. 

Procedura cytometryczna umożliwia zatem wykrywanie niehodowalnych form drobno-

ustrojów i precyzyjne określenie złożoności funkcjonalnej w obrębie skupiska 

mikroorganizmów.               

Sformułowana przy okazji wyników badań zawartych w publikacji H2 hipoteza  

o korelacji wskazań cytometrycznego pomiaru aktywności metabolicznej ze zdolnością 

komórek drobnoustrojów do wzrostu na podłożach hodowlanych została potwierdzona  

za pomocą specyficznego testu – grow back test. Jego wyniki przedstawiono w publikacji 

„Investigation of the population dynamics within a Pseudomonas aeruginosa biofilm 

using a flow based biofilm model system and flow cytometric evaluation of cellular 

physiology” (publikacja H5). Wykorzystane w tym celu sortowanie pojedynczo-komórkowe 

(single-cell sorting) zostało zmodyfikowane. Tym razem pojedyncze komórki  

z poszczególnych subpopulacji (P4, P5 i P6 – odpowiednio nieaktywne, pośrednie i aktywne 

komórki) były sortowane do osobnych punktów (sorting spots) w obrębie płytki Petriego 

wypełnionej zestaloną pożywką namnażającą (agar tryptozowo-sojowy). Sorter komórkowy 

BD FACS Aria™III pozwala na zdefiniowanie nawet do 1500 punktów sortowania. Próbki 

stanowiły zawiesiny bakterii Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 pochodzące  

z 24-godzinnego oraz 48-godzinnego biofilmu wytworzonego na powierzchni stali 

nierdzewnej (typ 304L). Po etapie inkubacji (37°C przez 72h) następował odczyt, który 

polegał na liczeniu wyrosłych z pojedynczych komórek kolonii dla każdej z wyodrębnionych 

subpopulacji. Umożliwiło to ocenę potencjału komórek z poszczególnych subpopulacji 

(zdefiniowanych na podstawie pomiaru komórkowej aktywności metabolicznej) do wzrostu 

na pożywce. Test typu grow-back stanowił zatem analizę referencyjną w celu sprawdzenia 

czy stan fizjologiczny komórek drobnoustrojów koreluje z ich zdolnością do syntezy 

makromolekuł, która stanowi warunek podziałów komórkowych. Procentowy „odrost” (grow-

back) komórek P. aeruginosa z 24-godzinnego biofilmu wyniósł: 2,5, 49,73 i 87,8%  

dla subpopulacji odpowiednio: nieaktywnych, pośrednich i aktywnych komórek; natomiast 
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dla 48-godzinnego biofilmu wyniósł: 7,7, 14,07 i 57.97% dla subpopulacji odpowiednio: 

nieaktywnych, pośrednich i aktywnych komórek. Wyniki wykazały korelację pomiędzy 

stanem fizjologicznym komórek drobnoustrojów a ich potencjałem do namnażania  

z wykorzystaniem podłoży hodowlanych. Tego typu test stanowi przykład innowacyjnego 

wykorzystania sortera komórkowego w badaniach mikrobiologicznych. Umożliwia bowiem 

zestawienie i porównanie dwóch różnych rodzajów cech związanych z biologią komórek 

mikroorganizmów. 

Zasadniczym celem publikacji H5 była jednak ocena dynamiki populacji komórek 

Pseudomonas aeruginosa w biofilmie wytworzonym na powierzchni stali nierdzewnej (typ 

304L). Wybór badanego szczepu wiązał się z zagrożeniem, jakie stanowi P. aeruginosa  

w produktach żywnościowych. Specjalnie na potrzeby badania skonstruowano system 

analityczny, który pozwolił na symulację warunków powstawania biofilmu w sieciach 

wodociągowych. W wykorzystywanym systemie płyn hodowlany podlegał recyrkulacji, 

zapewniając ciągły kontakt cieczy z testowanymi powierzchniami abiotycznymi. Umożliwiło 

to analizę komórek tworzących biofilm na materiałach stosowanych w przemyśle 

spożywczym i w warunkach ciągłego, zdefiniowanego przepływu. 

W prezentowanej pracy analizowano wpływ dostępności składników odżywczych  

na dynamikę tworzenia jednogatunkowego biofilmu. W tym celu wykorzystywano 

cytometryczne oznaczanie stanu fizjologicznego komórek mikroorganizmów tworzących 

biofilm. Eksperymenty wykonano w dwóch wariantach hodowlanych: z wykorzystaniem 

pożywki optymalnej – podłoże TSB (Oxoid, UK) oraz 5-krotnie rozcieńczonego (w/o) 

podłoża TSB - warunki głodowe. Próby pobierano po 2, 4, 24, 48, 96 i 144h hodowli,  

co pozwoliło oznaczać aktywność metaboliczną biofilmowych form P. aeruginosa  

w poszczególnych etapach cyklu życiowego biofilmu, osobno dla hodowli w warunkach 

optymalnych i głodowych. W pierwszym etapie rozwoju biofilmu (adhezja odwracalna), 

który przebiegał od startu hodowli do 24h, główną zmienną były warunki hodowlane 

(optymalne/głodowe). W kolejnych etapach (od 24 do 144h) miało miejsce dojrzewanie 

biofilmu, a analiza skupiała się na ocenie wpływu tego procesu na aktywność i żywotność 

biofilmowych form P. aeruginosa, niezależnie od aktualnej dostępności składników 

odżywczych, ale w odniesieniu do pierwotnych warunków hodowlanych. Komórki  

P. aeruginosa związane z biofilmem pobierano z powierzchni badanych płytek zgodnie  

z procedurą opisaną w publikacji H2. Aktywność metaboliczną oceniano w analizie 

cytometrycznej na podstawie pomiaru komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego (CRP), 

odpowiadającego wartościom median intensywności zielonej fluorescencji (odczynnik 

RedoxSensor™ Green) wyrażonym przez tzw. względne jednostki fluorescencji (RFU).  

Na podstawie wartości CRP wyodrębniono 3 subpopulacje oznaczone jako nieaktywne (P4), 

pośrednie (P5) i aktywne (P6). Poszczególnym subpopulacjom przypisano następujące 

zakresy średnich wartości CRP: 150 – 520 RFU, 540 – 4800 RFU i 6400 – 33000 RFU, 

odpowiednio dla subpopulacji P4, P5 i P6. Procentowy udział komórek w poszczególnych 

subpopulacjach stanowił wskaźnik zróżnicowania populacji biofilmowych form  

P. aeruginosa w badanych próbkach, z różnych etapów rozwoju biofilmu. Próbki z 4, 24  

i 48h hodowli w warunkach optymalnych wykazały wzrost udziału subpopulacji o pośredniej 

aktywności (P5), wynoszący odpowiednio: 37,83, 81,17 i 90,23%, w porównaniu  

z warunkami ograniczonej dostępności składników odżywczych (5-cio krotnie rozcieńczona 
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pożywka), gdzie dominowały komórki aktywne (subpopulacja P6), odpowiednio: 86,13, 75, 4 

i 80,87%. Dla porównania przeprowadzono również analizę aktywności metabolicznej 

wolnożyjących komórek P. aeruginosa (formy planktonowe). Próbki z płynnej hodowli 

pobierane były w tych samych odstępach czasu co próby biofilmów. W przeciwieństwie  

do form biofilmowych, wolnożyjące komórki P. aeruginosa wykazały niski stopień 

zróżnicowania – za wyjątkiem  próby z 48h w warunkach głodowych, nie obserwowano 

jednocześnie wszystkich  trzech subpopulacji (w wielu próbkach występowały pojedyncze 

subpopulacje). W przypadku form planktonowych P. aeruginosa obserwowano tę samą 

prawidłowość co w przypadku komórek pochodzących z biofilmu – aktywne komórki 

(subpopulacja P6) występowały liczniej w warunkach zredukowanej dostępności składników 

odżywczych w porównaniu z warunkami optymalnymi. Obserwacja ta jest tym bardziej 

zaskakująca, że mikroskopowa ocena stopnia adhezji do powierzchni płytki ze stali 

nierdzewnej wykazała silniejszą kolonizację w warunkach optymalnych w porównaniu  

z głodowymi. Zaproponowano kilka niezależnych wyjaśnień dla obserwowanego zjawiska 

dominacji aktywnych komórek P. aeruginosa (z subpopulacji P6) w biofilmie oraz wśród 

wolno żyjących form w warunkach głodowych w porównaniu z optymalnymi. W warunkach 

niskiej dostępności składników odżywczych metabolizm komórek mikroorganizmów może 

„przełączyć się” na tzw. tryb zachowawczy (maintenance metabolism), w którym następuje 

zahamowanie wzrostu komórek przy jednoczesnym utrzymywaniu podwyższonego poziomu 

aktywności w celu wspomagania metabolizmu podstawowego i aktywacji procesów naprawy 

komórek (Mukamolova et al. 2003). Towarzyszyć może temu produkcja kolicyn  

(w odpowiedzi na alarmon stresu ppGpp), która prowadzi do śmierci komórek, zapewniając 

pozostałym drobnoustrojom niezbędne składniki odżywcze (Kuhar et al. 2001). Niektóre 

rodzaje mikroorganizmów utrzymują podwyższony poziom aktywności metabolicznej 

niezależnie od: fazy wzrostu, dostępności kluczowych składników odżywczych oraz 

wariantów klonalnych, co stanowi strategię przetrwania w warunkach stresowych. Do takich 

drobnoustrojów należy Pseudomonas aeruginosa, dla którego tego typu wszechstronność 

metaboliczna (objawia się ona również zdolnością do wzrostu jako formy planktonowe oraz 

biofilmowe, niezależnie od warunków tlenowych) stanowi istotny element adaptacji do wielu 

nisz ekologicznych (Frimmersdorf et al. 2010). Warunkuje to również znaczny potencjał 

patogenny komórek P. aeruginosa. Kolejnym wyjaśnieniem dla występowania aktywnych 

form P. aeruginosa w biofilmowych populacjach wytworzonych w warunkach głodowych 

jest autoliza komórek. Proces indukcji autolizy komórek odgrywa istotną rolę w cyklu 

życiowym oraz rozprzestrzenianiu się biofilmów. Prowadzi do utrzymywania stanu 

żywotności komórek w strukturze biofilmowej oraz ułatwia separację i rozprzestrzenianie się 

fragmentów biofilmu (Mai-Prochnow et al. 2006).      

Dzięki zastosowaniu cytometrycznej procedury oznaczania potencjału oksydo-

redukcyjnego komórek P. aeruginosa tworzących jednogatunkowy biofilm możliwe było 

„zajrzenie” do wnętrza jego trójwymiarowej struktury poprzez analizę wszystkich komórek 

tworzących biofilm, z określeniem stanu fizjologicznego każdej z nich. Na podstawie 

procentowego udziału poszczególnych subpopulacji aktywnych, pośrednich oraz 

nieaktywnych komórek wywnioskowano, że biofilmowe i planktonowe formy  

P. aeruginosa w odpowiedzi na różnice w dostępności składników odżywczych 

wykazywały odmienne wzorce fizjologiczne. W publikacji H5 udowodniono,  
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że cytometryczna procedura oznaczania aktywności metabolicznej komórek 

mikroorganizmów pozwala analizować przebieg nawet złożonych procesów (jak powstawanie 

biofilmu). Ponadto, w przeciwieństwie do metod hodowlanych, zaproponowana procedura 

umożliwia wykrywanie subpopulacji pierwotnej (o ograniczonej żywotności), która inicjuje 

tworzenie biofilmu i odpowiada za pierwsze etapy tego procesu. 

Cytometryczne oznaczanie aktywności metabolicznej komórek mikroorganizmów, 

wykorzystane w pracach przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, wprowadza zasadniczą 

zmianę do koncepcji analizy skupisk mikroorganizmów. Niezależnie od struktury populacji 

drobnoustrojów (monokultura czy konsorcjum) pomiar parametrów fizjologicznych  

na poziomie pojedynczej komórki pełniej obrazuje złożoność zbiorowiska 

mikroorganizmów i pozwala analizować różnorodność stanów funkcjonalnych komórek 

oraz dynamikę populacji drobnoustrojów w bioreaktorze, biofilmie lub na powierzchni 

linii technologicznej. 

 

Podsumowując całościowo osiągnięcie, za najcenniejsze naukowo uważam następujące 

jego aspekty: 

* Wykorzystanie cytometrii przepływowej w analizie stanu fizjologicznego komórek 

mikroorganizmów z prób hodowlanych i przemysłowych. Zastosowanie odczynnika 

wrażliwego na zmiany komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego 

(RedoxSensor™ Green reagent) pozwala oznaczać aktywność komórek 

drobnoustrojów na podstawie kryteriów funkcjonalnych. Wiąże się to  

z rozszerzeniem potencjału analitycznego o możliwość wykrywania komórek  

w tzw. stanach pośrednich, których obecność i udział w populacji ma kluczowe 

znaczenie dla efektywności bioprocesu lub oceny zagrożenia mikro-

biologicznego. 

* Wykazanie, że cytometryczna procedura oznaczania aktywności metabolicznej 

komórek drobnoustrojów umożliwia również badanie zróżnicowania 

fizjologicznego skupisk mikroorganizmów oraz ocenę dynamiki złożonych 

procesów, np.: tworzenia biofilmu. 

* Wykazanie, że kombinacja analizy cytometrycznej i sortowania pojedynczo-

komórkowego (single-cell sorting) pozwala na identyfikację również tych 

gatunków mikroorganizmów, które mogą być pomijane przy wykorzystaniu 

tradycyjnych metod hodowlanych. 

* Optymalizacja procedur związanych z przygotowaniem prób do analiz 

cytometrycznych, polegająca przede wszystkim na filtracji pobranych prób przez 

filtry strzykawkowe o średnicy porów 60 μm. Umożliwiło to separację komórek 

mikroorganizmów od niekomórkowych cząstek oraz zanieczyszczeń 

komórkowych, które mogą prowadzić do zablokowania cytometru 

przepływowego lub ograniczać skuteczność barwienia komórek (pochłanianie 

cząstek fluorochromów). 
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* Wykorzystanie sortowania pojedynczo-komórkowego (single-cell sorting) do oceny 

potencjału komórek z poszczególnych subpopulacji (wyodrębnionych na podstawie 

różnic aktywności metabolicznej) do wzrostu na podłożach hodowlanych. 

Opracowany na tej podstawie test typu „grow-back” stanowi przykład 

innowacyjnego wykorzystania sortera komórkowego, ponieważ umożliwia 

porównanie dwóch różnych rodzajów cech komórek mikroorganizmów: stanu 

fizjologicznego, wynikającego z aktywności specyficznych enzymów komórko-

wych oraz zdolności komórek drobnoustrojów do syntezy makromolekuł 

(warunek podziałów komórkowych). 

 

 Moje dalsze plany naukowe to kontynuacja rozwijania protokołów analitycznych 

opartych na cytometrycznym oznaczaniu stanu fizjologicznego komórek mikroorganizmów.  

Planuje się testowanie, innych niż RedoxSensor™ Green reagent, odczynników 

umożliwiających fluorescencyjny pomiar aktywności metabolicznej komórek mikro-

organizmów. Należą do nich: Calcein AM (Sigma-Aldrich) oraz ChemChrome V6 

(BioMerieux). Podobnie jak RedoxSensor™ Green reagent, stanowią one prekursory 

fluorochromów, które pod wpływem enzymów komórkowych zaangażowanych w procesy 

oddychania komórkowego (reduktazy i esterazy z łańcucha transportu elektronów) ulegają 

konwersji do formy fluorescencyjnej. 

 Uzupełnieniem opisanego kierunku badań ma być cytometryczne oznaczanie 

aktywności proteaz w komórkach drobnoustrojów. Organizm modelowy będą stanowiły  

drożdże gorzelnicze (Saccharomyces cerevisiae) ras przemysłowych z hodowli okresowych  

w skali laboratoryjnej prowadzonych w kierunku fermentacji alkoholowej. Wykrywanie 

wewnątrzkomórkowej aktywności proteaz jako wskaźnika wczesnej apoptozy prowadzi  

do zwiększenia czułości oznaczeń fizjologicznego stanu komórek drożdży. Procentowy udział 

poszczególnych subpopulacji, wyodrębnionych na podstawie pomiaru żywotność  

i wewnątrzkomórkowej aktywności proteolitycznej drożdży w czasie prowadzonej 

fermentacji, może stanowić istotną informację o dynamice i efektywności bioprocesu.  

Tego typu oznaczenia mogą wspomagać optymalizację warunków procesowych oraz dobór 

szczepów pod kątem wydajności fermentacji. 

 Kolejny kierunek, który planuję rozwijać to wykorzystanie sortera komórkowego  

do wykrywania oraz izolacji aktywnych form przetrwalnych bakterii z rodzaju Clostridium. 

Stanowi to kontynuację wyników eksperymentów omawianych przy okazji referatu 

wygłoszonego na konferencji tematycznej Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii 

(Zał.4.II.K.2). Detekcja form przetrwalnych Clostridium sp. będzie opierała się  

na wykorzystaniu następujących odczynników fluorescencyjnych: Syto9 (ThermoFisher 

Scientific), jodek heksydyny (ThermoFisher Scientific) oraz skoniugowanej z fluorochromem 

aglutyniny z zarodków pszenicy (WGA - wheat germ aglutinine) (Sigma-Aldrich). 

Dotychczas WGA znalazła zastosowanie w rozróżnianiu bakterii Gram+ od Gram−,  

na podstawie powinowactwa jodku heksydyny i WGA do peptydoglikanów ścian 

komórkowych Gram+ bakterii. Wstępne wyniki uzyskane z wykorzystaniem kombinacji 

barwników Syto9 i jodku heksydyny dały zadowalające rezultaty - obrazy mikroskopowe 

komórek, sortowanych z wyodrębnionych subpopulacji potwierdziły założenie, według 

którego subpopulacja pozytywna względem jodku heksydyny zawierała endospory 
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Clostridium butyricum, zaś subpopulacja Syto9 - pozytywna była reprezentowana wyłącznie 

przez wegetatywne formy bakterii. Dalsze prace będą miały na celu wykorzystanie WGA  

dla poprawy dyskryminacji komórek wegetatywnych i przetrwalników oraz uzyskanie  

na drodze sortowania czystej frakcji aktywnych form przetrwalnych zdolnych do kiełkowania 

i wzrostu na pożywkach. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.A. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora 

W trakcie studiów magisterskich brałem aktywny udział w badaniach dotyczących 

przygotowania konstrukcji genowych do indukowanej nadekspresji białka FeldI (główny 

alergen kota domowego (Felis domesticus)) w komórkach bakterii dla potrzeb przygotowania 

preparatu stosowanego w diagnostyce alergii oraz odczulaniu. Badania związane z pracą 

magisterską pt.: „Ekspresja genów kodujących białko FeldI w bakteriach” przeprowadzałem 

w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzisiejszy 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – UPP) oraz w Zespole Funkcji Kwasów 

Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu  

pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego. Koncepcja badań nad uzyskiwaniem 

cząsteczek alergenów na drodze technologii rekombinacji DNA wynikała z istotnych 

problemów jakie towarzyszą dotychczas stosowanym procedurom izolacji tego typu 

cząsteczek. Alergeny pozyskuje się rutynowo ze źródeł naturalnych np. ekstraktów z sierści, 

czy skóry zwierząt. Tak uzyskany materiał stanowi heterogenną mieszaninę zawierającą obce 

alergeny, białka nie będące alergenami oraz inne makromolekuły. Dzięki rozwojowi 

technologii uzyskiwania rekombinowanych białek, możliwa stała się produkcja alergenów  

w różnego rodzaju układach ekspresyjnych takich jak bakteryjne czy drożdżowe. Stwarza  

to możliwość zastąpienia alergenów naturalnych preparatami o ściśle zdefiniowanym 

składzie. Podstawowym celem mojej pracy magisterskiej, było uzyskanie standardu głównego 

alergenu kota domowego - białka FeldI wytwarzanego w komórkach bakterii.  

Tak produkowany alergen miałby zastąpić alergeny izolowane ze źródeł naturalnych  

w badaniach diagnostycznych i w terapii alergii. Rezultatem prac nad ekspresją alergenów  

w bakteryjnych układach ekspresyjnych były doniesienia konferencyjne (Zał.6.III.B.7). 

Pozytywne wyniki wspomnianych wyżej badań oraz chęć dalszego pogłębiania wiedzy  

i doskonalenia nabytych umiejętności z zakresu technik inżynierii genetycznej skłoniły mnie 

do rozpoczęcia studiów doktoranckich, które podjąłem w ramach Dziennego Studium 

Doktoranckiego przy Wydziale Rolniczym (obecny Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii) 

Akademii Rolniczej w Poznaniu). Badania związane z moją pracą doktorską stanowiły część 

interdyscyplinarnego, wieloośrodkowego projektu biotechnologiczno - medycznego 

dotyczącego ksenotransplantacji pod tytułem: „Wykorzystanie transgenezy w genetycznej 

modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Przygotowanie 

konstrukcji genowych do modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji  

u człowieka” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (KBN) (Zał.4.II.I.2)  

oraz grantu promotorskiego „Molekularno-genetyczna charakterystyka transgenicznych linii 

fibroblastów płodowych świni zawierających geny α(1,2)-fukozylotransferazy oraz  

α-galaktozydazy człowieka wprowadzone dla badań z zakresu ksenotransplantacji” 

finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) (Zał.4.II.I.1).  

W ramach tych projektów, w zespole Prof. Ryszarda Słomskiego zajmowałem się działaniami 
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zmierzającymi do wytworzenia genetycznie zmodyfikowanych świń, które stanowiłyby  

w przyszłości źródło narządów do przeszczepów u człowieka. Główną barierę  

dla transplantacji narządów w układzie świnia-człowiek stanowi występowanie  

na powierzchni komórek świni epitopu Gal, który powstaje w wyniku aktywności enzymu  

α1,3-galaktozylotransferazy. U człowieka brakuje zarówno antygenu Gal, jak i enzymu  

α1,3-galaktozylotransferazy, występują natomiast ksenoreaktywne przeciwciała skierowane 

przeciwko antygenowi Gal świni, co prowadzi do włączenia u biorcy tzw. enzymatycznej 

kaskady dopełniacza. Ciąg reakcji skutkuje utworzeniem kompleksu atakującego błonę, który 

katalizuje wejście do błony cząsteczek tworzących w błonie pory. Prowadzi to do lizy  

i zniszczenia komórek przeszczepu w ciągu kilku minut. Eliminacja epitopu Gal  

z powierzchni komórek w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko odrzucenia ksenoprzeszczepu. 

W swojej pracy skupiłem się na strategii umożliwiającej modyfikację powierzchni komórek 

świni i obniżenie poziomu epitopu Gal. Polegała ona na wprowadzeniu ludzkich genów 

kodujących α1,2-fukozylotransferazy i α-galaktozydazy. Enzym α1,2-fukozylotransferaza 

(transferaza H) konkuruje z α1,3-galaktozylotransferazą - enzymem odpowiedzialnym  

za syntezę epitopu Gal, o ten sam substrat - cząsteczkę N-acetylolaktozoaminy. Z kolei enzym 

α-galaktozydaza usuwa terminalną galaktozę epitopu Gal, uniemożliwiając aktywność  

α1,3-galaktozylotransferazy. Wykonana charakterystyka molekularna uzyskanych po selekcji 

linii komórkowych potwierdziła integrację wprowadzanych transgenów z genomowym DNA 

komórek świni oraz wykazała ekspresję zintegrowanych transgenów. Cele rozprawy zostały 

w pełni zrealizowane, a przygotowane konstrukcje genowe i transgeniczne komórki zostały 

przekazane współpracującym zespołom badawczym. Badania wykonane w ramach pracy 

doktorskiej przyczyniły się do osiągnięcia znaczącego sukcesu, jakim było uzyskanie 

transgenicznych świń, które mogą być przedmiotem dalszych badań dla potrzeb 

ksenotransplantacji.  

Dnia 5.06.2006 r. odbyła się publiczna obrona mojej rozprawy doktorskiej  

pt.: „Ekspresyjne konstrukcje genowe modyfikujące powierzchnię komórek świni dla potrzeb 

ksenotransplantacji”. Na posiedzeniu Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej  

w Poznaniu w dniu 12 czerwca 2006 r. otrzymałem stopień naukowy doktora nauk rolniczych 

w dyscyplinie agronomia, specjalność biotechnologia, a moja rozprawa doktorska została 

wyróżniona. Efektem prac związanych z realizacją zadań przewidzianych w projektach były 

publikacje w czasopismach Annals of Animal Science, Medycyna Weterynaryjna (Zał.4.II.A.2, 

Zał.4.II.A.4, Zał.4.II.A.5) oraz liczne monografie i doniesienia konferencyjne (Zał.4.II.D.2, 

Zał.4.II.D.3, Zał.4.II.D.4, Zał.4.II.D.6) i (Zał.6.III.B.1-6, Zał.6.III.B.8). 

W czasie trwania studiów doktoranckich zdobywałem dodatkowe umiejętności 

praktyczne aktywnie uczestnicząc, w latach 2001-2006, w przygotowaniu i realizacji XIII - 

XVIII Szkoły Letniej Biologii Molekularnej organizowanej przez Katedrę Biochemii  

i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu pod kierownictwem Prof. Ryszarda 

Słomskiego (Zał.6.III.I.3). Pozwoliło mi to na poszerzenie wiedzy oraz umiejętności 

posługiwania się nowoczesnymi narzędziami biologii molekularnej oraz rozwijanie 

umiejętności dydaktycznych. 

Przez cały okres wykonywania badań w ramach rozprawy doktorskiej byłem 

zaangażowany w bieżące prace zespołu prof. Słomskiego. W Zakładzie Funkcji Kwasów 

Nukleinowych uczestniczyłem w realizacji zadań, związanych nie tylko z biotechnologią,  
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ale również z diagnostyką molekularną chorób człowieka. Brałem udział w pracach, których 

celem było określenie czynników genetycznych zaangażowanych w powstawanie i przebieg 

rodzinnej polipowatości jelita grubego. Wyniki związane z realizacją tych prac zostały 

opublikowane (publikacja w czasopiśmie Journal of Medical Genetics, Zał.4.II.A.1). 

Rezultaty badań ujawniły występowanie mutacji prowadzących do wystąpienia choroby, 

charakterystycznych wyłącznie dla populacji polskiej. Nie bez znaczenia jest aspekt 

praktyczny prowadzonych prac, gdyż analiza mutacji w genach odpowiedzialnych  

za wystąpienie choroby w sposób jednoznaczny pozwala zakwalifikować poszczególnych 

członków rodzin, w których obserwowano przypadki choroby, do grupy ryzyka  

lub wykluczyć możliwość wystąpienia u nich choroby. 

W badaniach, które prowadziłem we współpracy z dr hab. Marią Duszewską z Instytutu 

Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu podjęto próbę uzyskania zwierząt 

transgenicznych, które w gruczole mlekowym produkowałyby białka terapeutyczne.  

Na potrzeby projektu przygotowane zostały konstrukcje genowe zawierające geny człowieka 

kodujące czynnik martwicy nowotworu α oraz interferon α pod kontrolą specyficznego  

dla komórek nabłonka gruczołu mlekowego promotora bydlęcej β-laktoglobuliny. Niestety  

w przypadku tych badań nie udało się uzyskać transgenicznych zwierząt, mimo że do matek 

zastępczych transferowane były zarodki GFP pozytywne, co teoretycznie świadczyć powinno 

o integracji z genomem konstrukcji genowej wprowadzonej metodą mikroiniekcji  

do zapłodnionej komórki jajowej. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Polish 

Journal of Veterinary Sciences (Zał. 4.II.A.3). 

Podsumowując,  głównym nurtem moich zainteresowań i aktywności naukowej przed 

doktoratem była inżynieria genetyczna dla potrzeb transgenezy zwierząt, a w szczególności 

problematyka związaną z możliwością wykorzystania zwierząt gospodarskich w celach 

biomedycznych. W końcowej fazie prowadzonych przeze mnie badań z zakresu rozprawy 

doktorskiej oraz w ramach udziału w wymienionych projektach dotyczących 

ksenotransplantacji, nawiązałem współpracę z dr Michałem Bochenkiem z Instytutu 

Zootechniki w Balicach pod Krakowem, który jest ekspertem z zakresu cytometrii 

przepływowej i sortowania komórek. Zaowocowało to zastosowaniem nowej metodyki w celu 

oznaczania poziomów specyficznych epitopów (epitopu Gal oraz antygenu H) na powierzchni 

komórek świni (publikacje stanowiące efekt tej współpracy ukazały się już po doktoracie,  

o czym będzie mowa poniżej). Był to początek moich naukowych zainteresowań 

cytometrycznymi metodami analizy komórek. Kierunek ten rozwijam z powodzeniem do dnia 

dzisiejszego.    

 

5.B. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora i zatrudnieniu w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii 

Żywności (KBiMŻ) na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu (UPP) (od 1 października 2006 roku), moje naukowe zainteresowania uległy 

zmianie w wyniku wspomnianego wyżej „kontaktu” z cytometrią przepływową jako 

narzędziem o dużym potencjale analitycznym, a nadto w związku z odmiennym profilem 

badawczym nowego miejsca pracy, związanym z badaniami z zakresu mikrobiologii. Oprócz 

aktywności własnej, związanej z nowym obszarem naukowych zainteresowań, licznych 
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współprac z różnymi ośrodkami naukowymi, uczestniczyłem także - jako główny wykonawca 

lub wykonawca - łącznie w sześciu projektach badawczych finansowanych zarówno  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, jak i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN). Byłem również głównym wykonawcą projektu 

zamawianego przez przedsiębiorstwo Amica S.A. we Wronkach. 

Początkowo brałem udział w realizowanych w KBiMŻ pracach badawczych 

związanych z powiększaniem skali produkcji diwercyny przez bakterie Carnobacterium 

divergens, gdzie zajmowałem się analizą ekspresji genu kodującego bakteriocynę na poziomie 

mRNA. Badania doprowadziły do opracowania technologii jednoczesnej produkcji 

wysokoaktywnych preparatów diwercyny oraz silnie skoncentrowanej kultury C. divergens. 

Początkową wydajność biosyntezy diwercyny zwiększono ponad 10 tysięcy razy,  

co pozwoliło otrzymać preparat, który pod względem  aktywności  przeciwlisteryjnej 

przewyższał wszystkie znane dotąd bakteriocyny. Jednym z efektów tych działań jest 

publikacja w czasopiśmie Electronic Journal of Polish Agricultural Universities  

(Zał. 4.II.D.4). 

Wspomniane wcześniej zainteresowanie cytometrią przepływową, zainicjowane przy 

okazji realizacji projektów związanych z ksenotransplantacją, skłoniło mnie  

do przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową, dotyczącą zakupu 

cytometru przepływowego z automatycznym sorterem komórek (Zał. 6.III.Q.2). Na podstawie 

pozytywnej decyzji MNiSW nr 6044/IA/102/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w listopadzie 

2010 nabyto sorter komórkowy FACS Aria™ III (Becton Dickinson). Miesiąc później (13-17 

grudnia 2010) przeszedłem certyfikowane szkolenie operatora sortera komórkowego Becton 

Dickinson FACS Aria™ III w ośrodku firmy BD Bioscience, w Erembodegem (Belgia).  

W tym czasie zaangażowałem się także w realizację projektu badawczego  

pt.: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” 

(Akronim „ZIELONA CHEMIA”), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG 01.01.02-

00-061/09) (Zał.4.II.I.5). Zasadniczym celem projektu było opracowanie procesu 

biotechnologicznej syntezy wartościowych bioproduktów (1,3-propanodiolu, erytrytolu, 

kwasu bursztynowego i fumarowego) z glicerolu, powstałego jako produkt odpadowy  

po procesie produkcji biodiesel’a. Projekt miał charakter konsorcyjny i łączył wspólne prace 

naukowców z pięciu instytucji naukowych w Polsce (UPP, Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie i Politechnika Poznańska). W KBiMŻ UPP zasadnicze prace 

dotyczyły opracowania procesów biotechnologicznej produkcji 1,3-propanodiolu, który jest 

wartościowym prekursorem stosowanym m.in. przy produkcji poliestrów i poliuretanów.  

W ramach projektu przeprowadzałem analizę żywotności i aktywności metabolicznej 

izolowanych ze środowiska szczepów bakterii Clostridium butyricum i Clostridium 

bifermentas. Prace miały na celu optymalizację warunków hodowli pod kątem produkcji  

1,3-propanediolu oraz określanie aktywności komórek bakterii z rodzaju Clostridium  

w przemianach glicerolu do 1,3-PD na podstawie oznaczeń integralności ściany komórkowej 

oraz pomiaru komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego. Rezultaty tych badań 

opublikowane zostały między innymi w czasopismach: Acta Biochimica Polonica 
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(Zał.4.II.A.11), African Journal of Microbiology Research (Zał.4.II.D.9) i Advances  

in Microbiology (Zał.4.II.D.10). W czasie realizacji powyższej tematyki badawczej 

współuczestniczyłem również w przygotowaniu monografii dotyczącej modyfikacji 

metabolizmu mikroorganizmów dla potrzeb syntezy polioli (Advances in Molecular Biology 

and Medicine, Zał.4.II.D.26). 

Jednocześnie kontynuowałem moją współpracę z zespołem Prof. Słomskiego z Katedry 

Biochemii i Biotechnologii UPP w zakresie oceny efektów modyfikacji genetycznej komórek 

świni dla potrzeb ksenotransplantacji. Tym razem wykonywałem rutynowe oznaczenia 

poziomów epitopów i antygenów związanych z powierzchnią komórek świni, w zależności  

od przyjętej strategii ograniczenia ich immunogenności i zahamowania rozwoju procesu 

odrzucania przeszczepu. Mój udział polegał za każdym razem na zaprojektowaniu 

doświadczeń opartych na cytometrii przepływowej, doborze odczynników w postaci 

specyficznych lektyn lub przeciwciał znakowanych fluorescencyjnie, optymalizacji i analizie 

prób oraz opracowaniu i interpretacji wyników. Po zakończeniu badań związanych z moją 

rozprawą doktorską, w zespole Prof. Słomskiego kontynuowano prace z zakresu 

ksenotransplantacji i uzyskano jeszcze 5 linii zmodyfikowanych genetycznie świń. Pierwsza  

z nich powstała w wyniku mikroiniekcji do przedjądrzy zapłodnionych komórek jajowych 

świni konstrukcji genowej zawierającej gen GLA człowieka kodujący α-galaktozydazę, która 

katalizuje reakcję usunięcia końcowej reszty galaktozy z epitopu Gal znajdującego się  

na powierzchni komórek świni. Podobnie jak w przypadku transgenicznych zwierząt  

z ekspresją genu kodującego transferazę H (α1,2-fukozylotransferaza), również u zwierząt  

z ekspresją genu GLA udało się zaobserwować znaczną redukcję poziomu antygenu Gal  

na powierzchni komórek zwierząt. W kolejnym etapie prac obie linie zwierząt zostały 

przekrzyżowane. U zwierząt podwójnie transgenicznych H/GLA zaobserwowano addytywny 

efekt działania obu genów, ale nie doszło do całkowitej eliminacji antygenu Gal. Przełom 

stanowiły prace nad inaktywacją genu kodującego enzym α1,3-galaktozylotransferazę 

(GGTA-1), odpowiedzialnego za powstanie antygenu Gal, które doprowadziły do uzyskania 

linii zwierząt z delecją 9 nukleotydów w sekwencji kodującej centrum katalityczne enzymu 

GGTA-1. Prowadzone prace hodowlane umożliwiły uzyskanie transgenicznych świń  

z delecją w obu allelach genu, u których zaobserwowano całkowitą eliminację antygenu Gal. 

Cytometryczne oznaczanie poziomów badanych epitopów poprzedzało barwienie komórek  

z wykorzystaniem znakowanych fluorescencyjnie lektyn, o swoistości anty-Gal i anty-H 

(epitop H powstaje w wyniku aktywności transferazy H) oraz przeciwciał anty-Gal. Efekt 

współpracy z Katedrą Biochemii i Biotechnologii stanowią publikacje oryginalne  

w czasopismach: Medycyna Weterynaryjna (Zał.4.II.A.7), Journal of Applied Genetics 

(Zał.4.II.A.8), Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Zał.4.II.A.10) i Asian 

Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences (Zał.4.II.D.18), prace przeglądowe  

w czasopismach: Medycyna Praktyczna (Zał.4.II.D.12) i Biotechnologia (Zał.4.II.D.13-14) 

oraz doniesienia konferencyjne: (Zał.6.III.B.8), (Zał.6.III.B.9) i (Zał.6.III.B.11). 

Jednym z ostatnich przykładów mojej aktywności z zakresu inżynierii genetycznej był 

udział w projekcie naukowym „Optymalizacja produkcji kwasu laktobionowego z serwatki” 

(Zał.4.II.I.4). Był on finansowany przez MNiSW, a jego kierownikiem była dr inż. Kamila 

Goderska. W ramach projektu zaplanowano konstrukcję szczepu Escherichia coli 

zawierającego gen kodujący oksydazę laktozową (GFOR) z gatunku Zymomonas mobilis, 

http://www.springer.com/biomed/immunology/journal/5
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odpowiedzialną za biotransformację laktozy do kwasu laktobionowego. Mój udział  

w projekcie polegał na zaprojektowaniu i przygotowaniu konstrukcji genowych 

zawierających gen kodujący enzym GFOR, transformacji kompetentnych bakterii oraz 

analizie nadekspresji oksydazy laktozowej w komórkach rekombinantów. Rekombinowane 

szczepy E. coli wykazujące nadekspresję genu kodującego oksydazę laktozową z Z. mobilis 

wykorzystywały substrat w postaci laktozy pochodzącej z serwatki do produkcji kwasu 

laktobionowego. Uzyskano wzrost poziomu enzymu GFOR w komórkach rekombinantów  

w stosunku do szczepu, z którego pochodziła sekwencja kodująca (Z. mobilis). 

Zaobserwowano 2,6-krotny wzrost poziomu syntezy kwasu laktobionowego  

w rekombinowanych szczepach E. coli w stosunku do Z. mobilis. Rezultaty tych badań 

opublikowane zostały w czasopiśmie Biotechnology Letters (Zał.4.II.A.16).  

Kontynuując zdobywanie doświadczenia w analizie komórek z wykorzystaniem 

cytometrii przepływowej, w latach 2010-2013  uczestniczyłem jako wykonawca w projekcie 

naukowym pt.: „Wykorzystanie antocjanów z owoców aronii, czarnej porzeczki i czarnego 

bzu oraz korzeni czarnej marchwi w chemoprewencji nowotworu jelita grubego” 

(Zał.4.II.I.6), finansowanym ze środków MNiSW. Jego kierownikiem była dr inż. Anna 

Olejnik. Założeniem projektu było zgłębienie wiedzy na temat zmian bioaktywności 

ekstraktów z wybranych owoców, zachodzących podczas pasażu przez przewód pokarmowy 

oraz pozyskanie danych, które mogłyby być podstawą do podjęcia dalszych badań in vivo  

nad ich wykorzystaniem w chemoprewencji nowotworów jelita grubego. W projekcie 

analizowano wpływ ekstraktów na zjawiska związane z inicjacją procesu kancerogenezy oraz 

zdolność do ingerowania w kolejne etapy rozwoju nowotworu zlokalizowanego w jelicie 

grubym. Oceniano właściwości przeciwmutagenne, przeciwzapalne i przeciwoksydacyjne 

ekstraktów, ich potencjał cytotoksyczny, antyproliferacyjny i proapoptotyczny w odniesieniu 

do komórek nowotworowych. Badania realizowano przy zastosowaniu metod in vitro.  

W projekcie wykorzystano proces trawienia ekstraktów w sztucznym przewodzie 

pokarmowym in vitro, co pozwoliło zbliżyć warunki modelowe do środowiska naturalnie 

występującego w organizmie. Mój udział polegał na zaplanowaniu i przeprowadzeniu analizy 

cytometrycznej pod kątem oznaczania antyoksydacyjnej aktywności badanych ekstraktów.  

W tym celu wykorzystywano zestaw zawierający di-octan 2’,7’-dichlorodihydrofluoresceiny 

(DCFH-DA), który stanowi najpowszechniej stosowany marker obecności H2O2 oraz stresu 

oksydacyjnego. Pod wpływem reaktywnych form tlenu ulega on konwersji  

do dichlorofluoresceiny (DCF), która po wzbudzeniu laserem 488nm wykazuje zieloną 

fluorescencję z maksimum emisji równym 530nm. Rezultaty badań w ramach tego projektu 

opublikowane zostały między innymi w czasopismach: Journal of the Science of Food  

and Agriculture (Zał.4.II.A.15), Food Chemistry (Zał.4.II.A.20) oraz Journal of Functional 

Foods (Zał.4.II.A.18). Współpracę z dr Olejnik kontynuuję jako wykonawca w kolejnym  

jej projekcie pod tytułem: „Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców 

jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego” (Zał.4.II.I.7) 

finansowanym przez NCN; okres realizacji: 2016-2019. 

Istotnym punktem mojej aktywności naukowej jest współpraca z dr hab. Kamilą 

Myszką. Prowadzi ona badania nad aktywnością przeciw-quorum sensing syntetycznych 

kwasów fenolowych, poszukując innych czynników, głównie naturalnych, które mogą 

ingerować w bakteryjny system quorum sensing. Mój udział w pracach kierowanych przez  
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dr Myszkę polegał na zaplanowaniu i przeprowadzeniu cytometrycznego oznaczania 

aktywności metabolicznej komórek szczepów Pseudomonas fluorescens KM121 oraz KM06 

traktowanych różnymi stężeniami olejków z suszonych liści tymianku (Thymus vulgare)  

oraz z ziaren pieprzu czarnego (Piper nigrum). Do wyznaczenia subinhibicyjnych stężeń 

olejków eterycznych zastosowano barwienie komórek odczynnikiem RedoxSensor™ Green  

i jodkiem propidyny, a następnie analizowano całą populację komórek techniką cytometrii 

przepływowej. Analiza cytometryczna umożliwiła rozróżnienie, w obrębie całej populacji  

P. fluorescens, 3 subpopulacji komórek: żywych (aktywnych), o obniżonym potencjale 

metabolicznym (pośrednich) oraz martwych (nieaktywnych). Taki poziom oceny wpływu 

danego czynnika przeciwdrobnoustrojowego na komórki jest nieosiągalny dla metod 

konwencjonalnych i pozwala wyznaczyć stężenia, które charakteryzują się maksymalnym 

nasileniem efektu przeciw-quorum sensing drobnoustrojów. Wyniki przeprowadzonych 

doświadczeń opublikowane zostały w czasopismach: International Biodeterioration  

& Biodegradation (Zał.4.II.A.21) oraz LWT - Food Science and Technology (Zał.4.II.A.27) 

oraz w postaci doniesień konferencyjnych (Zał.6.III.B.20-21). Współpraca z dr Kamilą 

Myszką doczekała się kontynuacji w postaci uwzględnienia mojego udziału w charakterze 

głównego wykonawcy w projekcie naukowym pt.: „Molekularna charakterystyka sposobu 

hamowania procesu quorum sensing przez wybrane olejki eteryczne u Pseudomonas  

spp. wyizolowanych z żywności” finansowanym przez NCN (Zał.4.II.I.8). 

Moje doświadczenie w cytometrycznej analizie strukturalnych i funkcjonalnych cech 

komórek eukariotycznych (ssaki i człowiek) i prokariotycznych (bakterie, sinice, drożdże  

i pleśnie) oraz niekomórkowych struktur w postaci liposomów i mikropęcherzyków 

rozwijałem na drodze: i) aktywności własnej (omówionej szczegółowo w moim osiągnięciu 

naukowym), ii) uczestnictwa jako wykonawca w projektach naukowych (wymienionych 

powyżej) oraz iii) licznych współprac z różnymi ośrodkami naukowymi. Spośród tych 

ostatnich chciałbym wyróżnić: 

* współpracę z dr Tomaszem Lehmanem z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii 

Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w badaniach nad zjawiskami 

interakcji międzykomórkowych w postaci mikropęcherzyków oraz tzw. nanorurek,  

na przykładzie komórek jądra miażdżystego, multipotentnych komórek 

mezenchymalnych oraz komórek chrzęstniaka mięsakowego człowieka.  

W prowadzonych analizach z wykorzystaniem cytometrii przepływowej i sortowania 

komórek, stosowano lipofilowe barwniki fluorescencyjne DiO oraz DiD w celu analizy 

stopnia i kierunku wymiany błony komórkowej. Wyniki tych badań zostały 

opublikowane dwukrotnie (w 2014 i 2016 roku) w czasopiśmie: Molecular Medicine 

Reports (Zał.4.II.A.9 oraz Zał.4.II.A.24). 

* współpracę z mgr inż. Anną Bryłą z Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Politechniki Poznańskiej w ramach badań nad wielkością i strukturą cząsteczek 

liposomów wytwarzanych jako nośniki leków. W tych badaniach wykorzystano 

fluorochromy lipofilowe (DiO, DiD) w kombinacji z barwnikami o charakterze 

hydrofilowym (Thiazole Orange (TO), Rodamina 123 i Syto9). Wykazano, że barwienie 

kombinacją DiD/TO pozwala najlepiej rozróżniać typy strukturalne cząsteczek 

liposomów, a cytometria przepływowa stanowi obiecującą technikę charakteryzowania 
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niekomórkowych struktur otoczonych dwuwarstwą lipidową. Wyniki 

przeprowadzonych doświadczeń opublikowane zostały na łamach czasopism: Journal  

of Food Engineering (Zał.4.II.A.17), International Journal of Pharmaceutics 

(Zał.4.II.A.25), Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Zał.4.II.D.8), Polish 

Journal of Commodity Sciences (Zał.4.II.D.11) oraz w postaci monografii Membranes 

and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the 

Environmental Engineering Committee, Polish Academy of Sciences (Zał.4.II.D.25). 

Rezultaty badań w ramach tej współpracy przedstawione zostały również w formie 

referatu na konferencji: II Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii w 2015 roku 

(Zał.4.II.K.4). 

* współpracę z dr hab. Pawłem Cyplikiem i dr hab. Romanem Marecikiem z KBiMŻ UPP 

w ramach kilku tematów badawczych związanych z: i) denitryfikacją wód odpadowych 

z wykorzystaniem konsorcjum mikroorganizmów DNC4, ii) degradacją węglowodorów 

przez konsorcjum bakteryjne izolowane z gleby i zaintrodukowane do rizosfery 

tataraku, iii) oceną wpływu Trichoderma viridae na degradację poliaromatycznych 

węglowodorów przez glebowe konsorcjum bakteryjne oraz iv)  oznaczaniem dynamiki 

populacji mikroorganizmów z konsorcjum degradującego węglowodory poli-

aromatyczne i wytwarzającego ramnolipidy. W realizacji każdego z wymienionych 

tematów badawczych uczestniczyłem przeprowadzając cytometryczny pomiar 

komórkowego potencjału oksydo-redukcyjnego, który umożliwił monitorowanie zmian 

aktywności metabolicznej mikroorganizmów w czasie analizowanego procesu.  

Na podstawie odczytów intensywności zielonej fluorescencji z odczynnika 

RedoxSensor™ Green definiowano subpopulacje komórek drobnoustrojów 

charakteryzujące się niską, pośrednią oraz wysoką aktywnością metaboliczną. Wyniki 

tych badań zostały opublikowane w czasopismach: Desalination and Water Treatment 

(Zał.4.II.A.12), International Biodeterioration & Biodegradation (Zał.4.II.A.13)  

i (Zał.4.II.A.15), Environmental Science and Pollution Research (Zał.4.II.A.22)  

oraz Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (Zał.4.II.D.17). 

* współpracę z mgr inż. Anną Duber z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki 

Poznańskiej w ramach badań nad produkcją kwasu kapronowego z kwaśnej serwatki  

w bioreaktorze, w którym jako inokulat wykorzystano osad z beztlenowego fermentora 

z oczyszczalni ścieków. Mój udział w badaniach polegał na oznaczaniu aktywności 

metabolicznej drobnoustrojów z fazy ciekłej oraz z osadu z wykorzystaniem cytometrii 

przepływowej. Przeprowadzałem również sortowanie komórek z wyodrębnionych 

subpopulacji aktywnych, pośrednich i nieaktywnych form mikroorganizmów w celu ich 

izolacji i identyfikacji na drodze sekwencjonowania. Cytometryczny pomiar potencjału 

oksydo-redukcyjnego komórek z mikrobiomu reaktora wykazał heterogeniczność oraz 

znaczącą dynamikę populacji drobnoustrojów uczestniczących w syntezie kwasu 

kapronowego. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie Green 

Chemistry (Zał.4.II.A.32) oraz w postaci doniesienia konferencyjnego (Zał. 6.III.B.33).     

* współpracę z dr hab. Martą Olejniczak z Zakładu Inżynierii Genomowej Instytutu 

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w badaniach  

nad wykorzystaniem technologii edycji genomowej w terapii chorób człowieka.  
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W analizach wykorzystywano system CRISPR/Cas9 do precyzyjnego wycinania 

powtórzeń CAG z pierwszego exonu genu HTT odpowiedzialnego za pląsawicę 

Huntingtona. Drugi nurt badań wiązał się z zaimplementowaniem nowej metody 

ilościowej oceny efektów edycji z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9. Mój udział 

polegał na zaplanowaniu, optymalizacji oraz przeprowadzeniu analizy cytometrycznej  

i sortowania transfekowanych fibroblastów oraz komórek linii nowotworu jelita 

grubego człowieka (HCT116) w celu izolacji genomowego DNA, RNA i białek. 

Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopismach: Frontiers in Neuroscience 

(Zał.4.II.A.30) oraz Nucleic Acids Research (Zał.4.II.A.31). 

 

Od 2017 roku sprawuję opiekę naukową nad doktoratem mgr inż. Michała Koniecznego 

realizowanym w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Tytuł doktoratu: 

„Wykorzystanie cytometrii z bioobrazowaniem do walidacji metod kontroli bezpieczeństwa 

procesów w przemyśle spożywczym”. Opieka naukowa obejmuje pomoc w badaniach  

z wykorzystaniem cytometrii przepływowej oraz nadzór nad realizacją prac 

eksperymentalnych. Mgr inż. Michał Konieczny jest kierownikiem ds. aplikacji w firmie 

Merck Millipore (region: Wschodnia Europa, Rosja+). Jest to jedna z wiodących na świecie 

firm specjalizujących się w produkcji innowacyjnych preparatów farmaceutycznych, 

opracowywaniu rozwiązań w obszarze life science oraz wdrażaniu najnowocześniejszych 

produktów i technologii materiałowych. Efektem badań nad realizacją doktoratu 

wdrożeniowego będzie przygotowanie not aplikacyjnych, pozwalających na bezpośrednią 

implementację narzędzi analitycznych opartych na analizie cytometrycznej w celu detekcji  

i charakterystyki skażeń mikrobiologicznych oraz innych biologicznych zakłóceń procesów 

przetwórstwa żywności. 

Po uzyskaniu stopnia doktora współpracowałem również z Instytutem Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ISMAR – Instituto di Scienze Marine we Włoszech (Zał. 6.III.F.1). 

W ramach tej międzynarodowej współpracy testowano, w warunkach in vivo, aparaturę 

przeznaczoną do monitoringu zjawiska tworzenia się biofilmów bakteryjnych na materiałach 

technicznych. Mój udział w badaniach polegał na przeprowadzeniu cytometrycznych 

oznaczeń aktywności metabolicznej komórek testowanych szczepów mikroorganizmów 

tworzących biofilm. 

Byłem również głównym wykonawcą projektu zamawianego z przemysłu w postaci 

usługi badawczej: „Mikrobiologiczna ocena poprawy skuteczności mycia i sterylizacji 

powierzchni wewnętrznych zmywarek i umytych naczyń kuchennych” zamawianej przez 

Amica S.A. (Zał.6.III.F.2). Usługa obejmowała cytometryczne oznaczenia żywotności 

testowych szczepów mikroorganizmów w celu oceny skuteczności mycia i sterylizacji 

powierzchni wewnętrznych nowych prototypów urządzeń AGD i umytych w nich naczyń 

kuchennych. Obecnie w obliczu kontynuacji ww. współpracy powierzono mi obowiązki 

koordynatora i głównego wykonawcy. 

 

6. Wskaźnik dokonań naukowych 

- Suma punktów za publikacje, według komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 9 grudnia 2016 roku: 1239 
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- Sumaryczny impact factor publikacji naukowych zgodnie z rokiem opublikowania: 102,07 

- Indeks Hirscha obliczony na podstawie bazy Web of Science (bez autocytowań): 8 

- Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science z pominięciem autocytowań: 133 

 

Zestawienie dorobku naukowego z podziałem na poszczególne formy aktywności, 

przedstawiłem w tabeli 1.  

 

Tabela 1 Zestawienie dorobku naukowego 

 Ilość IF Punkty MNiSW2016 

Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia 

doktora 
   

Prace oryginalne z listy Journal Citation Reports 

(JCR) 
3 4,112 75 

Prace oryginalne spoza listy JCR, uwzględnione 

w wykazie MNiSW 
1 - 14 

Prace przeglądowe z listy Journal Citation 

Reports (JCR) 
2 - 30 

Prace przeglądowe spoza listy JCR, 

uwzględnione w wykazie MNiSW 
2 - 18 

Rozdziały w książkach 3 - - 

Zgłoszenia patentowe - - - 

Referaty na konferencjach 1 - - 

Komunikaty na 

konferencjach międzynarodowych i 

krajowych 

5 

2 

- 

- 

- 

- 

Podsumowanie dorobku naukowego przed 

uzyskaniem stopnia doktora 
19 4,112 137 

Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora    

Prace oryginalne z listy Journal Citation Reports 

(JCR) 
33 97,958 995 

Prace oryginalne spoza listy JCR, uwzględnione 

w wykazie MNiSW 
5 - 42 

Prace przeglądowe z listy Journal Citation 

Reports (JCR) 
- - - 

Prace przeglądowe spoza listy JCR, 

uwzględnione w wykazie MNiSW 
7 - 65 

Rozdziały w książkach 5 - - 

Zgłoszenia patentowe - - - 

Referaty na konferencjach 4 - - 

Komunikaty na  

konferencjach międzynarodowych i krajowych 

13 

13 

- 

- 

- 

- 

Podsumowanie dorobku naukowego 

 po uzyskaniu stopnia doktora 
80 97,958 1102 

Ogółem 99 102,07 1239 

 


