
Streszczenie rozprarły doktorskiej,,Przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa

akt -wność ekstraktów otrzymanych z wybranych gatunków roślin"

Obeclt1, stan clrlllób cyrvilizacl,jnl,ch do jzr,kich zalicza się zaróŃ,11o grrybicc jak i gruźlicę

.jest \q,padko\!ą narastającej oporności nlkroorganizmór! na dostępne ant),bjot},ki. alc także

ich Znaczra toksycZnOścią, \ł' ż\\iązku z t},nl. zródłcm norvl ch terapeutl kórr, z porvodzcnien'

mogą stać si9 loślin},

Cclcn ninir,-jszcj pracl,blb o1rzlmanie i analiza akrl,rrności przccirvbakteIljnej olaz

przecirlgr4,borrej ekstraktó\r 7 10d),g podk\\ iatostano\Tch pelargonii rabarośei Pel,, gorlrr,?

:Lnląle ara:z z nasion ślazorvca pens),ln,aliskicgo Sida hemlaphrodita. klóre został1

rr'l se lekcj onorvane z szeregu ekstr,aktó,,r poprzez uptzedt,ie clkeśienic ich akt,\,\\Tości t}pLl

Lizozl mu,

t]kstrakt 7 lod),g |odk\\,iatoslano\Tch pelargonii rabatorrei rł,vkirĄ,\\ał skuleczlie i i\tL,1llc

statlstvcznic d7iałanic na koma]rki pr4tkó\\ .łl 5lr?,!,r?.li,5 w stęźcniach białka 50-150 !g,ml.

ana konólki glz},bó\\, (' llbicdns szczepi dzikiego rv stężeniach j7.5-50ug,ml.

orldziałlwanie ekslnktu na komórki piirtkólv i dIOżdż}, Zoslżrło pżeanalizowane

z rr_r,korzl,stanicnl mikroskopii ś\Ą,ictlnqj, iluorcsccncl,incj oraz clcktronolve_], Dzialanie

ekstrakttl 7 ]od),g podk\\,iatostanoulch prorvadzilo do spadku przczl,rr alnośc i prątkó* oraz

dezintegrac.ji ścian konrórkorłl cl,t bakterii, \\' pl,z},padkLl komórek C ulbicLlll| po inkŃacji

z eksrrŃtem obsetworvano znaczne obriżenie akllrrności melabo]icznej, a rr kolsekrrerrcji

apoptozę inckrozg części konlórck, l)odatko§o. cfektem oddziall,tania ckstraktu z łodlg

podk\\,iatostano\\1ch na komórki droźdą, b},l) dctbmlacie ścian1, konrórkorrcj. zlllionr

ksźi]tu i rozn]iaru konrórek, fornorvanie Fseudoslrzępek olaz jednobie!ulroril lizor

pEczliorłania konrórck. iden§,Jlkou,an}, jako zaburzenie podzia]owe,

Ekstr-akt z 1,nsio11 S_ hermrłphnńita oddziałl rvał na komrjrlii pratkarrl M ,lmegmdti5,

rr slatvstvczt,ie istotĄ,sposób. § slężeniach 50-150 pLg,ml, obni7aiąc pr7cuJ\\.alność baktcrii

olaz irrdrrkrrjąc zInian). rl struktrrrzc śc]anv komótkorvej pląlków, ]\nirliza akllwności

pżeci\\ grz) bo\ej ekstraktu z nasion ślazorvca pens,rlrratiskiego olrej]no\\,ala Zbadanie

rlp lvrrrr surollcgo ckstraktu z nasion. ekstlaktu po dializie oraz frrrLcj i ekslraklLL ża\l,ierając} ch

Z\riazki róźn),ch nasach czasteczkol1,cl,t (poniźej 30 kDa. \Ą plzedziale 50-100 kDa, po\!}żej

100 kDa) na komórki dlożdż), Z rodzaju Cłrrliźr. Strrierdzono. że ZaróN]lo s!Lro\\,\ ekstrakt

znasicltt,\ herlnaphlrłlża jak i ekstrakl po dializie. rł sposób istotll} slalt,st}cznie obniżrI



akt!,\\ność metaboliczną komLilek al ąlbica 5 szczep! dz.lkiego * stęzeniach 12.5-200;Lgirnl,

Co rvięccj. analiża akt},\iności metaboliczncj \\,vklrzała. źe komć]Iki sżczcptl \\,zorco\łago

C dlbiccll1.5 ATCC 102]1 araz c:. krusei Al'CC 6253 bl,łl,nlniei rvraźljrvc na działanic

ekstraklu Z nasion ś, hcrmuphrodlttt. \\i przlpadku frakcji otrz) n]an),ch ż eksfaktu Z nasion.

najrriększ."" s]]arlek akt},Nlrości mctaboliczne,j konór-ck droźdż\ żanoto§alro po ż.lstoso\\dniu

liakcji zarrierajacej zrriązki o masie c7ąsteczkoŃ,e.j przckracza_]qcej 100 kDa (!r stqzcniach

25-1()0 LLglml), Anali7!, z zastoso\l,anicln tec]tnik mikroskopii ś*ietlnei. l'1uol.s.cnf) jngi.

transmisl,jnei. mikr,lsk,lpii sil atomorryclr, a takze speklroskopia u,podczerrvicni rrskazał_v. zc

ekstrakt znasion oddziałl,rłał na ścianę konrótkorrą c1I,ożdz1, ('. ,//ł1.07,! sżczcpu dzikielo.

Pol*ieldzaią to zmianl strrLkturalnc \ł,ścianie. §z1,ost ślcdniej grrrbośc] ścian1 komrilkorł,ej

lr porórł,naniu do konrórek kontroln_vch. a ukże 1icz,tc dcfbrmacie porł,icrzclrni ścian1,

grzvbów, obse ł,o\\,ane rr, obrazle mikroskopow)m,

Anrliza ct,totoks),czności u,zględem fibroblastrirł skór1, 1uclzkicj pozwoliła strlierdzić.

Ze ekstrakt z nasion ,51 helnlaphrodittt. \\ plzeci§,iclist\\,ie do ekstraktu Z łocl),g

podk§iiltostano\\),clr. nie rrl,ka4,rłal dzie}ani|i c} lotoks),c zncgtl, \\'zrliązkrr z tl,rrr. kolejn],

etap badań Z\\ią7an] b}lz charakter!,st),ką biochenricznq i proteonllczną ekshaktu z nasio1,1,

\\il korz1stLLjac tecl,niki spektroskoFo\1,e. spcktronetrvcZne ofaz clektlolbretJ,c7nc

strrierdzono hiałko\!o-\\ęgloqodano\\-!, charakler eksffaktu Z nasion ślazorvca

pens1,lrvańskicgo, Analiza proleomiczna NIALDl i ESI LC-NlS,1\4S urric]oczniła rv ekstrakcie

t}.po\\ e dla nasion bialka i peplyd} o clialaktetzc strukturaln\ m. Zapaso\§,m i enzlmat),czn)ln.

\\i prolilo białkol1,m cksllaktll ozlaczono takźc hiałka i peptl,d1, o chalakterzc

przccirvdrobnoustlojorqrn, zidcntl,fikorvaIre jako r!ic__vlin1, oraz bialka tr]]nspoltujac. li|id,\,,

Slorva kluczc: Candida clbicttns, Ill,cobąctelium 5megnlati5, ślazorvicc pcns,r Irvariski.

pelalgonia rabato\ra. ckstrakt1, roślinne. roślinne pept__vd__v pr7cci\\,drobnoustro.jolre
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