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Autoreferat 

 

 

1. Imię i nazwisko. 

Magda Dubińska-Magiera 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem podmiotu 

nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

• 1999 – 2002 studia licencjackie 

Licencjat w zakresie biotechnologii  

Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski  

 

• 2002 – 2004 studia magisterskie  

Magister biotechnologii, specjalizacja biologia molekularna  

Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski  

 

• 2004 – 2009 studia doktoranckie 

Doktor nauk biologicznych w zakresie biotechnologii  

Pracownia Białek Jądrowych, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski  

Tytuł rozprawy doktorskiej „Analiza roli białka XLAP2 w tworzeniu wrzeciona 

mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis” 

 

• 2013 – 2014 studia podyplomowe  

Menedżer projektu badawczo-rozwojowego 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych. 

 

• 2010 – 2011 praca na stanowisku asystent 

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Wrocławski 

• 2011 – obecnie   praca na stanowisku adiunkt 
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Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet 

Wrocławski 

 

4.  Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z 

późn. zm.). Omówienie to winno dotyczyć merytorycznego ujęcia przedmiotowych 

osiągnieć, jak  i w sposób precyzyjny określać indywidualny wkład w ich 

powstanie, w przypadku, gdy dane osiągnięcie jest dziełem współautorskim, z 

uwzględnieniem możliwości wskazywania dorobku z okresu całej kariery 

zawodowej. 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b Ustawy 

 

Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych  

„Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych kręgowców (w warunkach 

prawidłowych i patologicznych) na przykładzie wybranych gatunków 

modelowych i niemodelowych” 

 

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl powiązanych tematycznie sześciu publikacji z lat 

2016-2022, powstałych na podstawie prowadzonych przeze mnie badań. We wszystkich 

artykułach jestem pierwszą lub pierwszą równorzędną autorką lub/i autorką 

korespondencyjną. Oświadczenia współautorów publikacji znajdują się w Załączniku 6, a 

kopie prac stanowiących osiągnięcie naukowe w Załączniku 5. 

 

Tabela 1. Podsumowanie naukometryczne publikacji stanowiących cykl 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

Podsumowanie naukometryczne publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

L.p. Publikacja Wartość IF Liczba 

punktów 

MNiSW2019 

Liczba 

punktów 

MEiN2021 

1. [H.1.] „Zebrafish: A Model for the 

Study of Toxicants Affecting Muscle 

Development and Function“  

3,226 100 140 

2. [H.2.] „Does the grass snake (Natrix 

natrix) (Squamata: Serpentes: 
2,870 70 70 
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Natricinae) fit the amniotes-specific 

model of myogenesis?”  

3. [H.3.] „Primary myogenesis in the 

sand lizard (Lacerta agilis) limb bud”  
2,185 70 70 

4. [H.4.] „Characterization of Hspb8 in 

Zebrafish” 
6,600 140 140 

5. [H.5.] „Lipid droplets in skeletal 

muscle during grass snake (Natrix 

natrix L.) development” 

4,698 140 140 

6. [H.6.] „Assessment of the Preventive 

Effect of L-carnitine on Post-statin 

Muscle Damage in a Zebrafish Model” 

6,600 140 140 

SUMARYCZNA  

LICZBA PUNKTÓW 
26,179 660 700 

 

b) Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

 

[H.1.] „Zebrafish: A Model for the Study of Toxicants Affecting Muscle Development and 

Function“  

Magda Dubińska-Magiera, Małgorzata Daczewska, Anna Lewicka, Marta Migocka-

Patrzałek, Joanna Niedbalska-Tarnowska and Krzysztof Jagla  

International Journal of Molecular Sciences 2016, 17(11), 1941  

doi:10.3390/ijms17111941 

IF2016: 3,226; MNiSW2016: 30; MNiSW2019: 140; MEiN2021: 140; Liczba cytowań (WoS): 35 

 

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował konceptualizację, opracowanie 

szczegółowego planu realizacji, opracowanie graficzne, uczestnictwo w przygotowaniu 

oryginalnego manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej. 

 

[H.2.] „Does the grass snake (Natrix natrix) (Squamata: Serpentes: Natricinae) fit the amniotes-

specific model of myogenesis?”  

Damian Lewandowski#, Magda Dubińska-Magiera#, Ewelina Posyniak, Weronika Rupik, 

Małgorzata Daczewska 

#These authors contributed equally to this work. 

Protoplasma 2017, volume 254, Issue 4, pp 1507–1516 

doi:10.1007/s00709-016-1040-5 

IF2017: 2,870; MNiSW2016: 30; MNiSW2019: 70; MEiN2021: 70; Liczba cytowań (WoS): 6 
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Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował współtworzenie hipotezy badawczej, 

zaprojektowanie i nadzorowanie badań, pomoc w przygotowaniu materiału biologicznego 

(ekstrakcja lizatów tkankowych i preparaty mikroskopowe), przeprowadzenie wybranych 

eksperymentów (obrazowanie materiału w mikroskopie konfokalnym), udział w interpretacji i 

dyskusji wyników badań, graficzne opracowanie części wyników, uczestnictwo w 

przygotowaniu oryginalnego manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej. 

 

[H.3.] „Primary myogenesis in the sand lizard (Lacerta agilis) limb bud” 

Damian Lewandowski#, Magda Dubińska-Magiera#, Arnold Garbiec, Małgorzata 

Daczewska 

# These authors contributed equally to this work. 

Development Genes and Evolution 2019, Volume 229, Issue 5–6, pp 147–159  

doi.org/10.1007/s00427-019-00635-7 

IF2019: 2,185; MNiSW2019: 70; MEiN2021: 70; Liczba cytowań (WoS): 2 

 

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował współtworzenie hipotezy badawczej, 

zaprojektowanie i nadzorowanie badań, przeprowadzenie wybranych eksperymentów 

(obrazowanie materiału w mikroskopie konfokalnym, udział w przygotowaniu materiału do 

analizy białek za pomocą techniki LC-MS/MS), analizę bioinformatyczną, udział w interpretacji 

wyników zaprezentowanych w publikacji wraz z ich dyskusją (w tym wyniki analizy białek za 

pomocą techniki LC-MS/MS), graficzne opracowanie części wyników, uczestnictwo w 

przygotowaniu oryginalnego manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej. 

 

[H.4.] „Characterization of Hspb8 in Zebrafish”  

Magda Dubińska-Magiera*, Joanna Niedbalska-Tarnowska, Marta Migocka-Patrzałek, 

Ewelina Posyniak, Małgorzata Daczewska* 

*co-corresponding authors 

Cells 2020, 9(6), 1562 

doi.org/10.3390/cells9061562 

IF2020: 6,600; MNiSW2019: 140; MEiN2021: 140; Liczba cytowań (WoS): 4 

 

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował współtworzenie hipotezy badawczej, 

zaprojektowanie i nadzorowanie wszystkich badań, uczestnictwo w przygotowaniu materiału 

biologicznego (przygotowanie i przeprowadzenie tarła danio pręgowanego) i przeprowadzenie 

wybranych eksperymentów (obrazowanie materiału w mikroskopie konfokalnym oraz 
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przejściowe wyciszenie ekspresji badanego genu za pomocą techniki mikroiniekcji 

oligonukleotydów morfolino do zarodków danio pręgowanego), udział w interpretacji wyników 

zaprezentowanych w publikacji wraz z ich dyskusją (w tym wyników analiza proteomu za 

pomocą techniki LC-MS/MS i wyników obrazowania w transmisyjnym mikroskopie 

elektronowym), graficzne opracowanie części wyników, napisanie manuskryptu (przygotowanie 

oryginalnego manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej). 

 

[H.5.] „Lipid droplets in skeletal muscle during grass snake (Natrix natrix L.) development” 

Magda Dubińska-Magiera, Damian Lewandowski, Dominik Cysewski, Seweryn Pawlak, 

Bartłomiej Najbar, Małgorzata Daczewska 

Biochimica et Biophysica Acta Molecular and Cell Biology of Lipids 2022 

Feb;1867(2):159086. Epub 2021 Nov 22. 

doi:10.1016/j.bbalip.2021.159086 

IF2021: 4,698; MNiSW2019: 140; MEiN2021: 140; Liczba cytowań (WoS): 0 

 

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował współtworzenie hipotezy badawczej, 

zaprojektowanie i nadzorowanie badań, uczestnictwo w przygotowaniu materiału 

biologicznego (izolacja kropli lipidowych z mięśni szkieletowych zaskrońca), przeprowadzenie 

wybranych eksperymentów (obrazowanie kolokalizacji kropli lipidowych z wybranymi białkami 

w mikroskopie konfokalnym), analizę ilościową dynamiki kropli lipidowych w rozwoju, 

uczestnictwo w analizie obrazów otrzymanych z wykorzystaniem techniki transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej, interpretację wyników zaprezentowanych w publikacji wraz z ich 

dyskusją (w tym wyników analizy lipidomicznej i analizy proteomu za pomocą techniki LC-

MS/MS), opracowanie wyników analizy proteomu za pomocą techniki LC-MS/MS, graficzne 

opracowanie części pozostałych wyników, napisanie manuskryptu (przygotowanie 

oryginalnego manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej). 

 

[H.6.] „Assessment of the Preventive Effect of L-carnitine on Post-statin Muscle Damage in a 

Zebrafish Model” 

Joanna Niedbalska-Tarnowska, Katarzyna Ochenkowska, Marta Migocka-Patrzałek, Magda 

Dubińska-Magiera* 

*corresponding author 

Cells 2022, 11, 1297 

doi.org/10.3390/cells11081297 

IF2021: 6,600; MNiSW2019: 140; MEiN2021: 140; Liczba cytowań (WoS): 0 
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Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował współtworzenie hipotezy badawczej, 

zaprojektowanie i nadzorowanie badań, uczestnictwo w przygotowaniu materiału 

biologicznego (przygotowanie i przeprowadzenie tarła danio pręgowanego w celu pozyskania 

zarodków), udział w przeprowadzeniu eksperymentów toksykologicznych (ekspozycja na 

badane substancje oraz odpowiednie kontrole) wraz ze zbieraniem wygenerowanego w ten 

sposób materiału do dalszych analiz, uczestnictwo w analizie materiału z wykorzystaniem 

techniki transmisyjnej mikroskopii elektronowej, interpretację wyników, dyskusję wyników, 

graficzne opracowanie części wyników, napisanie manuskryptu (przygotowanie oryginalnego 

manuskryptu wraz z redakcją wersji końcowej). 

 

Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. l pkt. 2 Ustawy 

 

Wprowadzenie 

Rozwój i funkcjonowanie mięśni szkieletowych kręgowców to tematy, które są zgłębiane 

przez naukowców od wielu dziesiątków lat [D.26.]. Badania dotyczące tego obszaru poza 

oczywistym walorem poznawczym mają również aspekt praktyczny związany z diagnostyką i 

terapią wszelkiego rodzaju stanów patologicznych mięśni [H.1.], [H.6.], [D.7.], [D.12.], 

[D.24.], [D.29.]. 

Do prowadzenia badań nad rozwojem, różnicowaniem i funkcjonowaniem mięśni 

szkieletowych, podobnie jak innych rodzajów tkanek, wykorzystywane są różnorodne układy 

biologiczne. Można tu wyróżnić układy in vitro oparte zarówno na klasycznych hodowlach 

komórkowych 2D, jak i najnowsze zdobycze embriologii syntetycznej jakimi są m.in. 

gastruloidy (Rosado-Olivieri i wsp., 2020). Z kolei wśród stosowanych w badaniach układów 

in vivo, bazujących na wykorzystaniu zwierząt, dominują te, w których badacze posługują się 

zwierzętami modelowymi takimi jak mysz, szczur, kurczak, żaba szponiasta (Xenopus laevis), 

czy danio pręgowany (Danio rerio) [D.26.].  

Organizmy modelowe, choć niewątpliwie użyteczne do badania wielu aspektów biologii, 

w tym biologii mięśni, ze względu na m.in. możliwość prowadzenia kontrolowanej hodowli 

laboratoryjnej, znajomość sekwencji genomu czy stosunkową łatwość w stosowaniu narzędzi 

inżynierii genetycznej, nie dostarczają odpowiedzi na wszystkie pytania z jakimi mierzą się 

naukowcy. Dobrą ilustrację tego problemu stanowi fakt, że wiedza czerpana z badań 

stosunkowo niewielkiej liczby modeli nie odzwierciedla w wystarczającym stopniu 

bioróżnorodności wszystkich ziemskich ekosystemów. Innymi słowy, badanie zaledwie kilku, 
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czy nawet kilkudziesięciu modeli zawęża naszą wiedzę do odpowiedzi, jakich mogą nam one 

dostarczyć. To z kolei powoduje, że do kwestii ewolucyjnych rozpatrywanych wyłącznie na 

podstawie wyników uzyskanych dzięki studiowaniu standardowych modeli badawczych należy 

podchodzić bardzo ostrożnie (Russell i wsp., 2015). Doskonałym uzupełnieniem wiedzy 

dotyczącej różnych aspektów biologii, zwłaszcza w ujęciu ewolucyjnym, są zatem wyniki 

pozyskiwane dzięki badaniom realizowanym na organizmach niemodelowych [D.31.]. Sprzyja 

temu, zwłaszcza w kontekście porównawczym, m.in. rosnąca dostępność sekwencji 

genomowych gatunków innych niż tradycyjne modele (mysz, kurczak) reprezentujących m.in. 

gady, w tym jaszczurki, węże i aligatory oraz coraz doskonalsze narzędzia badawcze (Kusumi 

i wsp., 2013).  

W związku z powyższym, chciałabym podkreślić, że swoje badania, których wyniki zostały 

opublikowane w artykułach stanowiących mój dorobek habilitacyjny, realizowałam zarówno 

na organizmach niemodelowach, jaki modelowych, świadomie wykorzystując zalety, jakimi 

dysponuje każdy z badanach przeze mnie układów. 

Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że chociaż różnicowanie mięśni przebiega nieco 

odmiennie u różnych kręgowców, to cechuje je wspólny mianownik w postaci efektu 

końcowego, jakim jest uformowanie funkcjonalnych, zdolnych do skurczu wielojądrowych 

włókien mięśniowych (Fig.1.). U kręgowców źródłem komórek progenitorowych mięśni 

szkieletowych są komórki mezodermy przyosiowej, które różnicują się w mioblasty pierwotne 

i wtórne (komórki satelitarne będące komórkami macierzystymi mięśni szkieletowych). Etapy 

rozwoju mięśni obejmują kolejno różnicowanie mezodermy przyosiowej, somitogenezę, 

formowanie dermomiotomu, a następnie miotomu, czemu towarzyszy różnicowanie włókien 

mięśniowych. Powstający podczas miogenezy dermomiotom charakteryzuje się obecnością 

warg grzbietowej oraz brzusznej, która stanowi główne źródło komórek progenitorowych 

mięśni kończyn oraz brzucha (Hirsinger i wsp., 2000; Mok & Sweetman, 2011).  

Na poziomie komórkowym, różnice w miogenezie obejmują przede wszystkim sposób 

formowania wielojądrowych włókien mięśniowych, które pod względem struktur są do siebie 

zbliżone (Fig.1). Główne rozbieżności dotyczą m.in. kontroli genetycznej całego procesu, a 

także różnic przejawiających się na poziomie subkomórkowym, pośród których wymienić 

należy kompozycję białkową obejmującą różne izoformy miozyny, co nadaje włóknom ich 

tożsamość i właściwości [D26.].  
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Fig.1. Różnicowanie mięśni szkieletowych tułowia u różnych grup kręgowców. Schemat przedstawia 

zdarzenia zachodzące podczas tworzenia i różnicowania mięśni szkieletowych (część prawa) w 

kontekście rozwoju zarodka (część lewa). (1) Owodniowce i niższe płazy: mioblasty różnicują się 

bezpośrednio w jednojądrowe miotuby. Formowanie wielojądrowych miotub następuje w wyniku fuzji 

jednojądrowych miotub z mioblastami wtórnymi (komórkami satelitarnymi). (2) Wyższe płazy i 

doskonałokostne (Teleostei): w wyniku fuzji mioblastów tworzą się wielojądrowe miotuby. Dalszy 

wzrost komórek mięśniowych jest efektem fuzji miotub z mioblastami wtórnymi (komórkami 

satelitarnymi). (3) Dwudyszne (Dipnoi) i kostnochrzęstne (Chondrostei): mioblasty łączą się w 

wielojądrowe blaszki mięśniowe, których podłużny podział (rozszczepianie) prowadzi do powstania 

cylindrycznych włókien mięśniowych. We wszystkich omówionych przypadkach komórki satelitarne 

(mioblasty wtórne) pełnią funkcję prekursorów komórek mięśni szkieletowych. (Figura mojego 

autorstwa pochodzi z [D.26.].) 

 

W momencie, w którym rozpoczęłam badania miogenezy gadów, stan wiedzy dotyczący 

formowania i różnicowania mięśni szkieletowych tej grupy zwierząt zarówno na poziomie 

morfologicznym, jak i molekularnym był niesatysfakcjonujący i obejmował głównie aspekty 

związane ze zjawiskiem regeneracji (Liu & Maneely, 1969; Cox, 1968; Alibardi 2015). To 

skłoniło mnie do podjęcia wysiłku, którego celem było możliwie najdokładniejsze 

scharakteryzowanie procesu miogenezy u tej stosunkowo słabo poznanej, pod tym względem, 

grupy zwierząt. Moje zainteresowania badawcze skupiły się przede wszystkim na 
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reprezentantach rodzimych gatunków – zaskrońcu zwyczajnym (Natrix natrix) i jaszczurce 

zwince (Lacerta agilis) [H.2.], [H.3.], [H.5.], [D.6.]. W swoich badaniach zastosowałam 

szerokie spektrum narzędzi eksperymentalnych, które dostarczyły wielu cennych informacji 

dotyczących miogenezy gadów związanych z m.in. dynamiką kropli lipidowych (ang. Lipid 

Droplets, LDs) czy wzorem ekspresji miogennych czynników regulatorowych (ang. Myogenic 

Regulatory Factors, MRFs) oraz innych białek, również zaangażowanych w ten proces. 

Dokładne informacje na temat moich osiągnięć naukowych w tym obszarze badań znajdują się 

w sekcji „Szczegółowy opis uzyskanych wyników”. 

Drugim, równorzędnym nurtem badawczym, realizowanym przeze mnie na przestrzeni 

ostatnich lat mojej kariery naukowej były badania, w których posługiwałam się organizmem 

modelowym – danio pręgowanym [H.1.], [H.4.], [H.6.]. Danio pręgowany jest powszechnie 

uznawanym modelem służącym m.in. do studiowania rozwoju mięśni i różnych aspektów ich 

funkcjonowania. Badania te są prowadzone m.in. pod kątem analizy funkcjonalnej genów, 

modelowania różnych stanów patologicznych mięśni, w tym odpowiedników zaburzeń 

obserwowanych u człowieka u podłoża których leżą mutacje genetyczne. Danio pręgowany jest 

także powszechnie stosowanym modelem w badaniach efektów ekspozycji na ksenobiotyki, w 

tym leki [H.1.], [H.6.], [D.29.], (Plantié i wsp., 2015).  

Skuteczne modelowanie stanów patologicznych, zwłaszcza tych związanych z mutacjami, 

wymaga możliwie najdokładniejszego poznania komponentów, których funkcjonowanie ulega 

zaburzeniu w wyniku pojawiania się niekorzystnej zmiany. Odnosi się to m.in. do konkretnych 

białek, które w wyniku mutacji kodujących je genów mogą tracić istotne elementy swojej 

struktury, a przez to również funkcję. Zagadnienie to należy także rozpatrywać w szerszym 

kontekście – zaburzenia całych procesów, lub ich istotnych etapów, w które mogą być 

zaangażowane zmienione w wyniku mutacji białka. Jednym z przykładów tego typu białek, 

których mutacje mogą powodować dramatyczne konsekwencje, są małe białka szoku cieplnego 

(ang. small Heat Shock Proteins, sHSPs, HSPBs) zaliczane do dużej rodziny białek szoku 

cieplnego (ang. Heat Shock Proteins, HSPs). Członkowie tej rodziny zostali sklasyfikowani 

pod kątem posiadanej masy cząsteczkowej wyrażonej w kilodaltonach (kDa). Białka te 

wchodzą w szereg interakcji, zarówno między sobą jaki i z innymi polipeptydami, to z kolei w 

przypadku mutacji któregokolwiek z nich może powodować szereg poważnych zmian w 

funkcjonowaniu całego organizmu [D.9.] (Carra i wsp., 2019). 

Nadrzędną funkcją sHSPs jest ochrona komórek przed skutkami działania czynników 

stresogennych takich jak np.: podwyższona temperatura, obecność metali ciężkich i 

reaktywnych form tlenu. Na poziomie molekularnym członkowie sHSPs realizują to zadanie 
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biorąc udział w utrzymaniu szeroko pojętej homeostazy proteomu, obejmującej m.in. kontrolę 

fałdowania polipeptydów i zapobieganie ich niepożądanej agregacji (Fig.2.) (Janowska i wsp., 

2019). sHSPs dzięki swojej szerokiej aktywności są również zaangażowane w rozwój 

organizmów [D.9.], [D.22.]. Białka te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców 

m.in. ze względu na fakt, że mutacje genów kodujących wielu przedstawicieli tej grupy są 

przyczyną wielu chorób, w tym nerwowo-mięśniowych i degeneracyjnych. Wśród nich można 

wymienić: miopatię zależną od desminy, chorobę Charcota-Mariego-Tootha (CMT), miopatię 

miofibrylarną, dziedziczną neuropatię ruchową czy zaćmę (Ciechanover & Kwon, 2017; Vicart 

i wsp., 1998; Scarlato i wsp., 2015; Mitzelfelt i wsp., 2016; Echaniz-Laguna i wsp., 2017). W 

przypadku, leżącego w centrum moich zainteresowań badawczych Hspb8, mutacje w 

kodującym go ludzkim genie mogą prowadzić do rozwoju chorób takich jak dystalna 

dziedziczna neuropatia ruchowa (dHMN typu IIA), choroba Charcota-Marie-Tootha typu 2L 

(CMT2L), miopatia dystalna i miopatia wtrętowa (ang. Rimmed Vacuolar Myopathy, RVM) 

(Tang i wsp., 2005; Irobi i wsp., 2004; Ghaoui i wsp., 2016; Echaniz-Laguna i wsp., 2017; Al-

Tahan i wsp., 2019). 

 

 

Fig.2. Rola małych białek szoku cieplnego (sHSPs) w utrzymaniu homeostazy proteomu. Główna 

funkcja sHSPs polega na zapobieganiu wytrącania się niesfałdowanych białek i tworzeniu przez nie 

potencjalnie toksycznych agregatów. Jako jej istotny element, sHSPs biorą udział w monitorowaniu 

wszystkich etapów cyklu życia białka (m.in. syntezy, fałdowania, agregacji, ponownego fałdowania i 

degradacji). Dzięki interakcjom z różnymi partnerami, niektóre sHSPs kierują białka na alternatywne 
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szlaki degradacji, takie jak CASA (selektywna autofagia wspomagana chaperonem, ang. Chaperone-

Assisted Selective Autophagy). (Figura mojego autorstwa pochodzi z [D.9.].) 

 

W momencie, w którym rozpoczęłam badania nad charakterystyką należącego do grupy 

sHSPs białka Hspb8 danio pręgowanego (będącego ortologiem ludzkiego białka występującego 

pod tą samą nazwą, HSPB8) stan wiedzy dotyczący Hspb8, zwłaszcza w kontekście rozwoju i 

funkcjonowania mięśni szkieletowych, był stosunkowo słabo poznany. Wcześniejsze badania 

koncentrowały się na ocenie poziomu transkryptu hspb8 podczas rozwoju zarodków danio 

pręgowanego w warunkach normalnych i szoku cieplnego (Elicker, & Hutson, 2007; Marvin i 

wsp., 2008). HSPB8 było dobrze scharakteryzowane w innych układach, zarówno in vitro, (Sun 

i wsp., 2004; Carra i wsp., 2008; Crippa i wsp., 2010) jak i in vivo (Rashed i wsp., 2015; Bouhy 

i wsp., 2018). Opracowano również szereg mysich modeli stanów chorobowych wywołanych 

przez różne mutacje genu kodującego to białko (Sanbe i wsp., 2013; Zhang i wsp., 2014; Bouhy 

i wsp., 2018). Modele te pomimo swojej niekwestionowanej wartości wciąż nie doprowadziły 

do całkowitego wyjaśnienia mechanizmu powstawania zaburzeń spowodowanych mutacjami 

HSPB8. Złożoność interakcji w jakich bierze udział białko HSPB8 powoduje, iż konsekwencje 

obniżenia poziomu ekspresji czy wystąpienia mutacji kodującego je genu są trudne do 

przewidzenia. Poszukiwanie satysfakcjonujących odpowiedzi uzasadnia potrzebę dalszych 

badań, prowadzonych w oparciu o nowe modele zwierzęce. Sytuacja ta skłoniła mnie do 

podjęcia badań, w trakcie których skupiłam się na szczegółowej charakterystyce rybiego 

ortologa białka HSPB8, co w przyszłości umożliwi opracowanie nowego, rybiego modelu 

wymienionych wcześniej ludzkich chorób [H.4.]. Dokładne informacje na temat moich 

osiągnięć naukowych w tym obszarze badań znajdują się w sekcji „Szczegółowy opis 

uzyskanych wyników”. 

Szybki postęp nauki umożliwił i wciąż umożliwia opracowanie dużej liczby potencjalnie 

użytecznych związków bioaktywnych, takich jak leki. Stosowanie tego typu substancji niesie 

ze sobą ryzyko w postaci skutków ubocznych czy zanieczyszczenia środowiska. W celu 

minimalizacji tych negatywnych konsekwencji nieustannie rozwijane są szybkie i skuteczne 

narzędzia służce do ich oceny. Również w tym przypadku, niezwykle przydatnym układem in 

vivo okazał się danio pręgowany. Jest on chętnie wykorzystywany do badań toksykologicznych, 

ponieważ z perspektywy eksperymentatora odznacza się szeregiem użytecznych cech m.in. 

stosunkowo szybkim rozwojem, ciałem zachowującym transparentność na wczesnych etapach 

rozwoju i zdolnością do wchłaniania przez skórę i skrzela molekuł rozpuszczonych w wodzie 

stanowiącej jego środowisko naturalne, co ułatwia testowanie substancji. Ponadto model ten ze 
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względu na strukturalne i funkcjonalne podobieństwo do innych kręgowców, w tym człowieka, 

umożliwia skuteczną ocenę wpływu badanych substancji na rozwój i funkcje tkanek, w tym, 

leżących w centrum moich zainteresowań badawczych, mięśni szkieletowych [H.1.], [D.29.] 

(Fig.3.). 

 

 

Fig.3. Danio pręgowany jako model stosowany w badaniach substancji toksycznych wpływających na 

rozwój i funkcję mięśni. Ten organizm modelowy może być wykorzystywany w analizach 

prowadzonych pod kątem wpływu badanej substancji zarówno na rozwój mięśni we wczesnych etapach 

rozwoju, jak i na strukturę oraz funkcjonowanie dojrzałych włókien mięśniowych. (Figura mojego 

autorstwa pochodzi z [H.1.].) 

 

Badania skutków ubocznych stosowania leków są bardzo istotną dziedziną nauki. 

Zwłaszcza w kontekście poszukiwania metod łagodzących te niepożądane efekty. Przykładem 

są statyny (np. lowastatyna, simwastatyna, atrowastatyna), podawane pacjentom cierpiącym na 

hipercholesterolemię jako substancje obniżające stężenie lipidów (ang. Lipid-Lowering Drugs, 

LLDs). Statyny, chociaż stosunkowo bezpieczne i dobrze tolerowane, mogą w niektórych 

przypadkach wywoływać skutki uboczne w postaci miotoksyczności (Gupta i wsp., 2020). 

Podstawowy mechanizm działania statyn opiera się na hamowaniu reduktazy 3-hydroksy-3-

metyloglutarylokoenzymu A (HMGCR) – kluczowego enzymu na szlaku mewalonianu. 

Powoduje to hamowanie syntezy cholesterolu oraz ważnych półproduktów tego szlaku, takich 

jak koenzym Q10 (CoQ10) (Bouitbir i wsp., 2019). Statyny mogą również zaburzać 

funkcjonowanie mitochondriów, m.in. poprzez zwiększanie przepuszczalności ich błon 
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(Apostolopoulou i wsp., 2015). W związku z tymi zagrożeniami, naukowcy od wielu lat próbują 

wygenerować satysfakcjonujące modele, które z jednej strony pomogą znaleźć odpowiedzi na 

pytania dotyczące molekularnego mechanizmu leżącego u podstaw ubocznego, niekorzystnego 

działania statyn, a z drugiej pomogą w opracowaniu skutecznych terapii osłonowych 

(polegających m.in. na dodatkowej suplementacji). Celem tych badań jest opracowanie metody, 

która pozwoli na kontynuację podawania pacjentom satyn z równoczesną eliminacją, lub 

chociaż złagodzeniem skutków ubocznych [H.6.], [D.29.], (Hanai i wsp., 2007; Obayashi i 

wsp., 2011; Osaki i wsp., 2015; Campos i wsp., 2015; Pasha & Moon, 2017).  

Biorąc pod uwagę powyższe dane, podjęłam badania nad wykorzystaniem danio 

pręgowanego jako modelu do badania miotoksyczności indukowanej podaniem lowastatyny i 

poszukiwaniem odpowiedzi czy L-karnityna jest dobrym kandydatem na suplement 

zapobiegający lub łagodzący skutki uboczne wynikające z podania lowastatyny. W momencie, 

w którym rozpoczęłam badania wiadomo było, że zarówno rodzaj, jaki i nasilenie skutków 

ubocznych zależą od zastosowanej dawki i budowy chemicznej danej statyny [D.29.]. 

Dowiedziono również, że danio pręgowany sprawdza się nie tylko w badaniach nastawionych 

na ocenę wpływu różnych statyn na rozwój, strukturę i funkcjonowanie mięśni szkieletowych, 

ale również może być wykorzystywany do badań funkcjonowania mięśnia sercowego (Hanai i 

wsp., 2007; Campos i wsp., 2016). Jednak, z nielicznymi wyjątkami (Pasha & Moon, 2017), 

skutki ekspozycji na różne statyny badane były głównie z użyciem młodszych, przed-

larwalnych stadiów rozwojowych, co nie dostarczało satysfakcjonujących odpowiedzi w 

kontekście wpływu statyn na w pełni uformowane mięśnie szkieletowe danio pręgowanego. 

Ponadto nie zweryfikowano hipotezy o ewentualnym łagodzącym/osłonowym działaniu L-

karnityny względem mięśni osobników danio pręgowanego narażonych na negatywne działanie 

statyn. W związku z tym w swoich badaniach skupiłam się na przeprowadzeniu eksperymentów 

pozwalających na ocenę potencjalnie łagodzącego wpływu L-karnityny na uszkodzenia mięśni 

narażonych na działanie lowastatyny wykorzystując w tym celu larwy danio pręgowanego jako 

model [H.6.]. Dokładne informacje na temat moich osiągnięć naukowych w tym obszarze 

badań znajdują się w sekcji „Szczegółowy opis uzyskanych wyników”. 

 

Szczegółowy opis uzyskanych wyników 

Badania wybranych aspektów miogenezy gadów 

 

[H.2.] „Does the grass snake (Natrix natrix) (Squamata: Serpentes: Natricinae) fit the amniotes-

specific model of myogenesis?”  
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Damian Lewandowski#, Magda Dubińska-Magiera#, Ewelina Posyniak, Weronika Rupik, 

Małgorzata Daczewska (#These authors contributed equally to this work.) Protoplasma 2017, 

volume 254, Issue 4, pp 1507–1516 

 

Badania nad różnicowaniem mięśni szkieletowych u reprezentantów tej bardzo 

zróżnicowanej grupy zwierząt jaką stanowią gady, nie dostarczyły pełnej odpowiedzi w 

zakresie szczegółowego mechanizmu tego procesu [D.6.], [D.15.] (Nagashima i wsp. 2005; 

Kusumi i wsp. 2013). 

W omawianej pracy posłużyliśmy się mikroskopią świetlną, konfokalną i elektronową oraz 

techniką Western blot, w celu charakterystyki wzrostu i różnicowania mięśni szkieletowych 

zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). Nasze badania nad miogenezą badanego gada 

wykazały jej podobieństwo do modelu, który został opisany u innych owodniowców (ptaki i 

ssaki) (Fig.4.) (Kahane i wsp. 1998; Kalcheim & Ben-Yair 2005; Bentzinger i wsp. 2012).  

 

 

Fig.4. Przebieg somitogenezy i miogenezy u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). Etap I. Somity 

mają postać pęcherzyków z centralnie położonym somitocelem (SC). Etap II. Bocznie położony 

dermomiotom (dm) ma wykształcone wargi brzuszno-boczną (vll) i grzbietowo-środkową (dml), 

dodatkowo wyróżnia się populacja komórek tworzących miotom (mt). Etap III. Miotom zbudowany jest 

z jednojądrowych komórek (mc), w których pojawiają się miofibryle (mf). Komórki te wykazują 

potencjał proliferacyjny o czym świadczy immunodetekcja fosforylowanego histonu H3 (C, czerwony). 
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Etapy IV i V. Miotom (mt) jest skomponowany z wielojądrowych miotubuli (MT), bogatych w 

miofibryle (mf). (Figura pochodzi z [H.2.].) 

 

Podobieństwa te obejmują wszystkie najważniejsze etapy rozwoju i różnicowania mięśni. 

Nasze badania dowiodły, że somitogeneza u zaskrońca zwyczajnego wykazuje gradient 

przednio-tylny, a w somitach można wyróżnić somitocel otoczony ściśle do siebie 

przylegającymi komórkami wykazującymi zdolność do ekspresji Pax3 (ang. Paired homeobox 

3), białka regulującego miogenezę. Dalsze etapy, również podobne do tych występujących u 

innych owodniowców, obejmują formowanie dermomiotomu, a następnie miotomu 

zbudowanego na wczesnych etapach z jednojądrowych komórek progenitorowych mięśni. 

Wzór ekspresji białek Pax3 i Pax7 (ang. Paired homeobox 7) w obrębie dermomiotomu 

zaskrońca zwyczajnego jest podobny do tego, który zaobserwowano u ptaków (Kalcheim & 

Ben-Yair 2005; Galli i in. 2008). 

W kolejnych etapach różnicowania mięśni zaskrońca zwyczajnego zaobserwowaliśmy, że 

obecne w miotomie jednojądrowe miotuby, z nie w pełni uformowanym aparatem kurczliwym, 

przekształcają się w wielojądrowe miotuby, którym towarzyszą jednojądrowe komórki 

zidentyfikowane przez nas jako satelitarne. Identyfikacja została dokonana na podstawie ich 

lokalizacji, morfologii i ekspresji białka Pax7 (uznanego markera komórek satelitarnych).  

Poza opisanymi wyżej podobieństwami do miogenezy pozostałych owodniowców 

zaobserwowaliśmy również pewne różnice, które uwidoczniły się dopiero na bardziej 

zaawansowanych etapach różnicowania komórek mięśniowych. Różnice zostały wykazane 

dzięki zidentyfikowaniu obecności w miotomie zaskrońca zwyczajnego dwóch odmiennych 

klas włókien mięśniowych: I i II. Budowa morfologiczna włókien klasy I jest zbliżona do tej 

obserwowanej w przypadku włókien mięśniowych innych kręgowców (z miofibrylami 

rozmieszczonymi równomiernie w całej sarkoplazmie). Z kolei włókna klasy II wykazują cechy 

nietypowe. Cechą charakterystyczną tej grupy mięśni jest nieregularne rozmieszczenie 

miofibryli w sarkoplazmie obwodowej oraz obecność licznych kropli lipidowych w obszarze 

centralnym sarkoplazmy. 

Na tej podstawie, a także na podstawie wcześniejszych obserwacji [D.5.], sformułowaliśmy 

przypuszczenie, że obserwowane przez nas krople lipidowe we włóknach mięśniowych klasy 

II, pojawiając się podczas miogenezy niektórych gadów, mogą stanowić źródło energii 

wykorzystywanej na późniejszych, dorosłych etapach życia (np. podczas hibernacji). 

Wyniki m.in. tej pracy stały się podwaliną wniosku, który zdobył finansowanie w konkursie 

Narodowego Centrum Nauki, pt. „Unikalna klasa wolnych włókien mięśniowych podczas 
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miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.)” (UMO-2017/24/C/NZ3/00117), którego 

jestem współautorką i wykonawcą (Załącznik nr 7). Pozwoliło to na kontynuację badań i 

zaowocowało pracą, pt. „Lipid droplets in skeletal muscle during grass snake (Natrix natrix L.) 

development”, która również stanowi część mojego dorobku habilitacyjnego [H.5.].  

 

[H.3.] „Primary myogenesis in the sand lizard (Lacerta agilis) limb bud” 

Damian Lewandowski#, Magda Dubińska-Magiera#, Arnold Garbiec, Małgorzata 

Daczewska (# These authors contributed equally to this work.) Development Genes and 

Evolution 2019, Volume 229, Issue 5–6, pp 147–159  

 

Różnicowanie i wzrost mięśni kończyny kręgowców jest jednym z najlepiej poznanych 

procesów rozwojowych zarówno na poziomie morfologicznym, jaki i molekularnym, m.in. 

dzięki badaniom prowadzonym na zarodkach kurczaka, szczura i myszy. Liczne badania 

wykazały, że pomimo pewnych różnic w ekspresji białek z rodziny miogennych czynników 

regulatorowych, MRF (których ekspresja rozpoczyna się, gdy progenitorowe komórki 

mięśniowe są zlokalizowane w zawiązkach kończyny), wzorzec różnicowania mięśni kończyny 

jest ewolucyjnie konserwatywny (Christ & Brand-Saberi 2002; Duprez 2002; Murphy i Kardon 

2011; Lee i wsp. 2013). Sytuacja wygląda nieco odmiennie u gadów, w przypadku których 

rozwój mięśni kończyny jest stosunkowo słabo zbadany, szczególnie na poziomie 

molekularnym. W związku z tym, celem badań, których wyniki zostały przedstawione w 

omawianym artykule, było pogłębienie stanu wiedzy w tym temacie. Chciałabym podkreślić, 

że w momencie publikacji, było to pierwsze tego typu doniesienie dotyczące rozwoju mięśni 

kończyny u gadów. 

W wywodzącym się z somitów dermomiotomie kręgowców można wyróżnić wargę 

brzuszną oraz wargę grzbietową. Źródłem komórek progenitorowych mięśni kończyn 

kręgowców są komórki brzusznej części dermomiotomu i wargi brzusznej. Proces rozwoju 

mięśni kończyn jest związany z migracją wspomnianych komórek, które przemieszczając się 

do zawiązka kończyny wykazują ekspresję genów białek regulatorowych Pax3 oraz Lbx1 (ang. 

Ladybird Homeobox Transcription Factor 1) (Bober i wsp. 1994; Jagla i wsp., 1995). 

Dalsze różnicowanie mięśni kończyny jest podobne do analogicznego procesu 

zachodzącego w przypadku mięśni tułowia i obejmuje proliferację premioblastów (komórek 

progenitorowych mięśni), utworzenie jednojądrowych mioblastów, które po wycofaniu się z 

cyklu komórkowego ulegają fuzji w wielojądrowe miotuby a następnie różnicowanie się 
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wielojądrowych miotub w dojrzałe włókna mięśniowe, co podlega kontroli czynników MRF 

(Bentzinger i wsp. 2012).  

W naszych badaniach wykazaliśmy, że zawiązek kończyny jaszczurki zwinki (Lacerta 

agilis) na wczesnych etapach rozwoju jest zbudowany, podobnie jak u innych kręgowców, z 

otoczonych pojedynczą warstwą nabłonka, niezróżnicowanych komórek 

mezenchymatycznych. Na wczesnych etapach miogenezy mięśni kończyny, przed migracją 

komórek do zawiązka, zaobserwowaliśmy w pobliżu wargi brzusznej dermomiotomu obecność 

komórek wykazujących ekspresję Pax3 oraz Lbx. Badanie kolejnych stadiów rozwojowych 

pozwoliło na stwierdzenie obecności komórek Pax3- oraz Lbx-pozytywnych zarówno w 

brzusznej, jak i grzbietowej części zawiązka kończyny przedniej (Fig.5.). 

 

 

Fig.5. Miogeneza w zawiązku kończyny przedniej jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Analiza Western 

blot zawiązka kończyny przedniej wykazała obecność białek Pax3 i Lbx we wszystkich badanych 

stadiach (stadia 21–32) (a, b). Ekspresja Lbx w brzusznej (c) i grzbietowej (d) części zawiązka kończyny 

przedniej. Ekspresja Pax3 (e) zachodzi w grzbietowej i brzusznej części zawiązka kończyny przedniej. 

(Figura pochodzi z [H.3.].) 
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W naszych badaniach przeprowadziliśmy również analizę ekspresji miogennych czynników 

regulatorowych, MRF, w zawiązku kończyn. W związku z tym, że rozwój mięśni 

szkieletowych we wczesnym zawiązku kończyny jest asynchroniczny (obok wielojądrowych 

miotub występują miotuby jednojądrowe, a także aktywne mitotycznie premioblasty), 

przeprowadzona analiza Western blot wykazała obecność białek MyoD i Myf5 (reprezentantów 

rodziny MRF) we wszystkich badanych stadiach rozwojowych. W analizie Western blot 

wykryliśmy różne prążki, co sugeruje obecność różnych frakcji tych białek. W przypadku 

MyoD analiza wykazała obecność dwóch prążków odpowiadającym frakcjom monomerycznej 

(mMyoD) i dimerycznej (dMyoD). W przypadku Myf5 zaobserwowano prążki 

najprawdopodobniej odpowiadające frakcjom: niefosforylowanej (Myf5) i fosforylowanej 

(pMyf5). Obserwacje te stworzyły interesujący punkt wyjścia do dyskusji w kontekście 

wyników uzyskanych przez inne grupy badawcze (Lindon i wsp., 1998; Ohya i wsp., 2006). 

 

[H.5.] „Lipid droplets in skeletal muscle during grass snake (Natrix natrix L.) development” 

Magda Dubińska-Magiera, Damian Lewandowski, Dominik Cysewski, Seweryn Pawlak, 

Bartłomiej Najbar, Małgorzata Daczewska, Biochimica et Biophysica Acta Molecular and 

Cell Biology of Lipids 2022, Feb;1867(2):159086. Epub 2021 Nov 22. 

 

Krople lipidowe (ang. Lipid Droplets, LD) to organelle komórkowe zbudowane z 

obojętnego rdzenia lipidowego, złożonego głównie z diacylo- i triacylogliceroli (DAG i TAG) 

oraz estrów cholesterolu (CE), otoczone monowarstwą fosfolipidową i białkami (np. 

perilipinami, PLIN). Białka te są niezbędne do utrzymania ich struktury, funkcjonowania i 

dynamiki biochemicznej LD. Zasadnicza funkcja LD polega na przechowywaniu, 

magazynowaniu i udziale w metabolizmie lipidów i niektórych białek. Organelle te zaczynają 

być uznawane za wielofunkcyjne, krytyczne mediatory różnych procesów biologicznych. U 

wielu organizmów, w tym u ludzi, LD są najbardziej prominentne w komórkach tłuszczowych 

i komórkach steroidogennych. Jednak są one obecne również w innych typach komórek, takich 

jak włókna mięśniowe, gdzie ich rozmieszczenie wynika m.in. z organizacji strukturalnej 

aparatu kurczliwego [H.2.] (Bosma, 2016; Itabe, i wsp., 2017). LD oddziałują z różnymi innymi 

organellami komórkowymi, w tym z mitochondriami, peroksysomami, retikulum 

endoplazmatycznym i lizosomami (Bohnert i in., 2020). Rozmiar LD jest skorelowany z ich 

zdolnością do magazynowania energii i zależy od dwóch przeciwstawnych procesów – wzrostu 

(kontrolowanego przez syntezę lipidów obojętnych, takich jak TAG, lub fuzję LD) i kurczenia 

(związanego z degradacją tworzących je lipidów obojętnych) (Yu i Li, 2017). 
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LD są bardzo dynamiczne pod względem takich parametrów jak rozmieszczenie w 

komórkach i skład, które mogą ulegać zmianie w zależności od rodzaju tkanki, wieku, 

podejmowanego przez organizm wysiłku, związanego z tym zapotrzebowania na energię czy 

płci (Tarnopolsky i wsp., 2007; Jevons i wsp., 2020). W związku z nielicznymi pracami na 

temat dynamiki i roli LD w rozwoju organizmów, wiele aspektów tego procesu pozostaje 

nieznanych. Przykładowo, ostatnie badania na mysich zarodkach z indukowaną lipofagią 

wykazały, że prawidłowa liczba LD jest ważna dla wczesnego, przedimplantacyjnego rozwoju 

embrionalnego (Tatsumi i wsp., 2018). Dynamika i skład LD mięśni szkieletowych w 

kontekście rozwoju embrionalnego jest szczególnie interesująca, dlatego podjęliśmy badania 

mające na celu lepsze zrozumienie tego zagadnienia.  

Obecność LD w rozwijających się mięśniach zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) 

zaobserwowaliśmy po raz pierwszy podczas naszych badań nad jego miogenezą miotomalną 

[H.2]. W obecnie omawianej pracy [H.5.] posłużyliśmy się mikroskopią świetlną, konfokalną 

i elektronową, ilościową analizą morfometryczną, analizą proteomiczną w oparciu o 

spektrometrię masową oraz ilościową analizą lipidomiczną LD wyizolowanych z mięśni 

szkieletowych zarodków węża. To umożliwiło nam dokonanie bardzo szczegółowej i 

wszechstronnej charakterystyki dynamiki LD w zarodkach zaskrońca zwyczajnego na różnych 

etapach rozwoju wzrostu i różnicowania mięśni szkieletowych. 

W trakcie badań ustaliliśmy, że LD występują w dużej liczbie w rozwijających się 

mięśniach szkieletowych embrionów zaskrońca zwyczajnego. Zaobserwowaliśmy również 

wysoki stopień niejednorodności puli wewnątrzkomórkowych LD mięśni szkieletowych, co 

skłoniło nas do przeprowadzenia dokładnej ilościowej analizy morfometrycznej. W toku 

dalszych badań ustaliliśmy, że profil LD zmienia się wraz z postępem rozwoju, mianowicie 

średnia liczba LD w mięśniach szkieletowych zmniejsza się, czemu towarzyszy wzrost ich 

średniego obwodu (rozmiaru). 

Dzięki przeprowadzeniu ilościowej analizy lipidomicznej LD wyekstrahowanych z 

rozwijających się mięśni szkieletowych zarodków węża odkryliśmy, że ilość materiału 

lipidowego budującego LD wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania rozwoju (Fig. 6). 

Ustaliliśmy ponadto, że skład lipidowy LD w rozwijających się mięśniach szkieletowych 

zaskrońca ulega również zmianom jakościowym. W części lipidomicznej naszego badania 

stwierdziliśmy, że ilość DAG (będących substratem do syntezy TAG) w LD mięśni 

szkieletowych zmniejsza się wraz z rozwojem zaskrońca, natomiast ilość TAG wzrasta. 

Wskazuje to, że ekspansja LD jest związana ze wzrostem zawartości TAG w ich składzie. 
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Zaobserwowaliśmy również skorelowany z postępem rozwoju wzrost poziomu 

fosfatydyloetanoloaminy (PE), jednego z głównych fosfolipidów wchodzących w skład LD. 

 

 

Fig.6. Analiza składu lipidowego kropli lipidowych (LD) w rozwijających się mięśniach szkieletowych 

zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) (stadia II–XI). (A) Ilość lipidów wchodzących w skład LD 

(wyrażona w pikomolach) w mięśniach szkieletowych zarodka zaskrońca zwyczajnego wzrasta w 

kolejnych stadiach rozwojowych. (B) Zmiany DAG (diacyloglicerol) i TAG (triacyloglicerol) w LD 

zachodzące w kolejnych stadiach rozwojowych (faza II–XI). (C) Skład lipidowy LD w mięśniach 

szkieletowych zaskrońca zwyczajnego w kolejnych stadiach rozwojowych. Cer – ceramid, CE – estry 

cholesterolu, CL – kardiolipina, DAG – diacyloglicerol, LPE – lizofosfatydyloetanoloamina, LPC – 

lizofosfatydylocholina, LPA – lizofosfatydan, PC (O-) – fosfatydylocholina (-eter), PA – kwas 

fosfatydowy, PE (O-) – fosfatydyloetanoloamina (-eter), PG – fosfatydyloglicerol, PI – 

fosfatydyloinozytol, SM – sfingomielina, TAG – triacyloglicerol. (D) Zmiany zawartości 

fosfatydyloetanoloaminy (PE) w LD w mięśniach szkieletowych podczas rozwoju zaskrońca 

zwyczajnego. (Figura pochodzi z [H.5.].) 
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Wykonana przez nas analiza proteomiczna frakcji białek oczyszczonych z LD pozwoliła na 

identyfikację ponad trzystu polipeptydów związanych z LD. Lista zidentyfikowanych białek 

związanych z LD została porównana z wynikami uzyskanymi w poprzednich badaniach 

proteomicznych komórek i tkanek zwierzęcych (Zhang, i wsp. 2011). Poza białkami 

strukturalnymi, takimi jak perilipiny (takie jak PLIN2 i PLIN3), wykazaliśmy obecność 

polipeptydów, które zostały opisane jako białka zaangażowane w procesy bezpośrednio 

związane z LD, takie jak ich wzrost czy interakcje z innymi organellami oraz wielu innych 

(m.in. białka związane z transdukcją sygnału, histony, białka opiekuńcze, mitochondrialne, 

proteasomalne, motoryczne i cytoszkieletowe). W tym miejscu należy podkreślić pionierski 

charakter naszych badań, gdyż tego typu analiza, przeprowadzona w odniesieniu do 

rozwijających się mięśni szkieletowych, została przeprowadzona po raz pierwszy na świecie. 

Do dnia ukazania się naszego artykułu, przebadany został jedynie proteom mięśni 

szkieletowych myszy (Zhang i wsp., 2011). 

W celu zbadania lokalizacji wybranych białek związanych z LD (PLIN2, PLIN3 i apoA-I), 

które zostały wykryte podczas analizy proteomicznej przeprowadziliśmy fluorescencyjną 

immunodetekcję z użyciem mikroskopu konfokalnego. Nasze obserwacje ujawniły 

kolokalizację analizowanych białek z LD. Dzięki analizie ultrastrukturalnej i fluorescencyjnej 

immunodetekcji białek markerowych w mikroskopie konfokalnym potwierdziliśmy również, 

że LD w mięśniach szkieletowych embrionów zaskrońca zwyczajnego oddziałują z różnymi 

organellami i strukturami komórkowymi, takimi jak mitochondria czy retikulum 

endoplazmatyczne. Podczas naszych badań ultrastrukturalnych udało nam się także 

zaobserwować fuzję LD, która może stanowić jeden z mechanizmów ich wzrostu podczas 

rozwoju mięśni szkieletowych. Wykryliśmy również klastry ziaren glikogenu otoczone błoną 

przypominającą glikofagosomy w pobliżu LD, które zostały powiązane z ich biogenezą w 

rozwijających się adpiocytach brunatnych u myszy (Mayeuf-Louchart i wsp., 2019).  

Wyniki naszych badań dostarczyły cennych informacji, które mogą być przydatne w 

dalszych analizach skupiających się na poznaniu roli i funkcji LD w rozwoju mięśni 

szkieletowych. Ponadto przypuszczamy, że obserwowane przez nas zmiany w morfologii LD 

są zjawiskiem powszechnym i służą przystosowaniu organizmu do funkcjonowania podczas 

dalszych etapów życia. W naszej opinii jest mało prawdopodobne, aby LD spełniały funkcję 

odżywczą związaną z rozwojem mięśni, za czym przemawiają zaobserwowane przez nas: 

wzrost kropli i ilości lipidów w trakcie rozwoju mięśni szkieletowych zaskrońca zwyczajnego 

oraz wyniki naszej analizy proteomicznej – brak wykrytych standardowych lipaz (lipazy 
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tłuszczowej triglicerydów, ATGL i lipazy wrażliwej na hormony, HSL), które świadczyłyby o 

bieżącej utylizacji LD. 

 

Badania wybranych aspektów rozwoju i funkcjonowania mięśni danio pręgowanego 

 

[H.1.] „Zebrafish: A Model for the Study of Toxicants Affecting Muscle Development and 

Function“  

Magda Dubińska-Magiera, Małgorzata Daczewska, Anna Lewicka, Marta Migocka-

Patrzałek, Joanna Niedbalska-Tarnowska and Krzysztof Jagla , International Journal of 

Molecular Sciences 2016, 17(11), 1941  

 

Uzupełnieniem mojego wkładu w badania związane z wykorzystaniem danio pręgowanego 

jako modelu do oceny wpływu różnych związków chemicznych na rozwój, strukturę i 

funkcjonowanie mięśni jest praca przeglądowa będąca elementem dorobku habilitacyjnego 

[H.1.]. Artykuł stanowi podsumowanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób model danio 

pręgowanego można zastosować do oceny wpływu ksenobiotyków i związków bioaktywnych 

na rozwój i funkcje układu nerwowo-mięśniowego. W artykule uwzględniono wpływ metali 

ciężkich (rtęć, uran, kadm, arsen), substancji organicznych zaburzających gospodarkę 

hormonalną (bisfenol A), pestycydów (CPO, CPF, NaM), leków (GAL, galantamina, statyny, 

kwas klofibrynowy, diklofenak), substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym 

(4-MBC, BP-3) oraz substancji stosowanych jako używki (etanol, kofeina, nikotyna). 

Potrzeba monitorowania i oceny skutków ubocznych powodowanych przez różne 

bioaktywne substancje chemiczne wynika z faktu, że wraz ze wzrostem aktywności w 

obszarach m.in. rolnictwa, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego dochodzi do coraz 

większego, niekiedy niekontrolowanego, uwalnianiem tych substancji do środowiska. Stanowi 

to potencjalne zagrożenie dla całej biosfery, w tym ludzi.  

Danio pręgowany jest dobrym modelem do różnorodnych badań toksykologicznych, dzięki 

m.in. dostępność linii transgenicznych. Stwarza to możliwość zaawansowanej analizy 

fenotypowej i umożliwia głębsze poznanie działania toksycznego i aktywności biologicznej 

związków dostarczanych egzogennie oraz umożliwia rozwój nowoczesnych technologii 

opartych na bioczujnikach. 
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[H.4.] „Characterization of Hspb8 in Zebrafish”  

Magda Dubińska-Magiera*, Joanna Niedbalska-Tarnowska, Marta Migocka-Patrzałek, 

Ewelina Posyniak, Małgorzata Daczewska* (*co-corresponding authors), Cells 2020, 9(6), 

1562 

 

Białko HSPB8 jest stosunkowo dobrze poznane. Korzystając z różnych układów 

biologicznych dowieziono m.in. że bierze udział w specyficznej formie autofagii, zwanej 

autofagią selektywną wspomaganą chaperonem (ang. Chaperone-Assisted Selective 

Autophagy, CASA) (Carra i wsp., 2008). Potwierdzono także, że wchodzi w interakcje z innymi 

składnikami CASA, białkami: BAG3, HSP70 i CHIP, niezbędnymi do dostarczania 

nieprawidłowo sfałdowanych polipeptydów do autofagosomów w celu ich degradacji (Carra i 

wsp., 2008; Crippa i wsp., 2010). Jest to szczególnie istotne w kontekście funkcjonowania 

mięśni szkieletowych, ponieważ wiadomo, że prawidłowe funkcjonowanie kompleksu 

HSPB8/BAG3 ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ich integralności (Kwok i wsp., 2011). 

Białko Hspb8 danio pręgowanego jest ortologiem ludzkiego białka występującego pod tą 

samą nazwą (HSPB8). Znaczenie Hspb8, zwłaszcza w kontekście rozwoju i funkcjonowania 

mięśni szkieletowych, przed ukazaniem się omawianej publikacji było stosunkowo słabo 

poznane. Jak już wspomniano, przeprowadzone wcześniej badania koncentrowały się na ocenie 

poziomu transkryptu hspb8 podczas rozwoju zarodków danio pręgowanego w warunkach 

normalnych i szoku cieplnego, ocenionych za pomocą techniki RT-PCR oraz hybrydyzacji in 

situ  (Elicker, & Hutson, 2007; Marvin i wsp., 2008).  

Wyniki zrealizowanych przez nas badań pozwoliły nam pogłębić dotychczasowy stan 

wiedzy na temat ekspresji hspb8 podczas rozwoju w warunkach normalnych i szoku cieplnego 

a także jego lokalizacji w tkankach i komórkach. Badania polegały na analizie ekspresji hspb8 

podczas pierwszych 5 dni rozwoju (5dpf) (również w niebadanych wcześniej dniach 3. i 4.; 

Elicker, & Hutson, 2007). Analizę przeprowadziliśmy uwzględniając warunki normalne i po 

szoku cieplnym. Potwierdziliśmy wpływ szoku cieplnego na wzrost ekspresji hspb8. Nasze 

badania wykazały również, że wzrost ekspresji hspb8 indukowanej szokiem cieplnym, który 

obserwowaliśmy na poziomie mRNA, nie miał wpływu na dystrybucję białka w zarodku danio 

pręgowanego. Analiza w mikroskopie konfokalnym ujawniła, że Hspb8 jest obecne głównie w 

komórkach mięśniowych (zarówno w wolnych, jak i szybkich włóknach mięśniowych), 

głównie w pobliżu linii Z i M sarkomeru oraz w cytoplazmie komórek nerwowych rdzenia 

kręgowego. 
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Przeprowadziliśmy również charakterystykę Hspb8 danio pręgowanego pod kątem jego 

interakcji z innymi parterami białkowymi. W tym celu posłużyliśmy się techniką ko-

immunoprecypitacji, Western blot i spektrometrii masowej LC/MS. Udało się nam wykazać, 

że Hspb8 danio pręgowanego oddziałuje z białkami Bag3 i Hsc70, które są niezbędne do 

współtworzenia kompleksu indukującego autofagię. W naszej analizie wykryliśmy również 

inne białka zaangażowane w tworzenie kompleksu indukującego autofagię, takie jak dyneina i 

białko 14-3-3, co w porównaniu z danymi uzyskanymi z innych układów biologicznych, 

sugeruje ewolucyjne zachowanie funkcji Hspb8 w autofagii. Dodatkowo, również za pomocą 

techniki ko-immunoprecypitacji i analizy Western blot, wykryliśmy interakcję między Bag3 

danio pręgowanego i LC3-I/-II, które jest głównym białkiem w biogenezie autofagosomów. 

Kolejnymi zidentyfikowanymi przez nas partnerami białkowymi Hspb8 było białko Hspb1 

(również zaangażowane w autofagię; Rauch i wsp., 2017) oraz neuronalne białka: Ddx20 

(partner białka SMN) i synaptotagmina, co sugeruje udział Hspb8 w funkcjonowaniu komórek 

neuronalnych. 

W celu lepszego zrozumienia rozwojowej roli Hspb8 u danio pręgowanego 

przeprowadziliśmy przejściowe wyciszenie jego ekspresji za pomocą oligonukleotydów 

morfolino (Fig.7.).   
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Fig.7. Wpływ przejściowego wyciszenia hspb8, za pomocą sekwencji oligonukleotydowych 

morfolino, na morfologię i strukturę mięśni zarodków danio pręgowanego. (A) Morfanty (osobniki 

z obniżoną ekspresją hspb8) danio pręgowanego (48 hpf) wykazywały zaburzenia przejawiające się 

zmianą morfologii (rozmiar i kształt ciała, zwłaszcza w części ogonowej) i zaburzeniem struktury 

mięśni szkieletowych (ocenione za pomocą analizy dwójłomności światła spolaryzowanego) w 

porównaniu do zarodków kontrolnych (NT). (B, C) Analiza ultrastrukturalna mięśni morfantów i 

zarodków kontrolnych (NT) wykazała zaburzenia w organizacji sarkomerów w mięśniach 

morfantów, obejmujące przerwy między włóknami w sarkomerach (żółte groty strzałek). (D) 

Analiza ultrastrukturalna struktur obecnych w mięśniach morfantów. Autofagosomy związane z 

błoną zawierające glikogen (żółta strzałka); mitochondrium z wakuolizacją mitochondrialną 

(czerwona strzałka) w pobliżu nieprawidłowego mitochondrium (czerwona gwiazdka); struktura 

zbudowana z błony (zielona strzałka) w sąsiedztwie nieprawidłowego mitochondrium (czerwona 

gwiazdka). (Figura pochodzi z [H.4.].) 

 

Analizę oceny efektów wyciszenia przeprowadziliśmy w odniesieniu do mięśni 

szkieletowych. Zaobserwowaliśmy, że zmniejszenie ekspresji hspb8 prowadzi do powstania 

fenotypu wykazującego nieprawidłowości w morfologii, obejmujące zakrzywienie ciała, 

zmieniony obszar ogona i obrzęk osierdzia. Morfanty (osobniki o obniżonym poziomie 

ekspresji hspb8) wykazywały zmiany w budowie mięśni, które w świetle spolaryzowanym były 

widoczne jako zmniejszona dwójłomność światła spolaryzowanego. Przeprowadziliśmy 

również ocenę budowy ultrastrukturalnej mięśni z obniżoną ekspresją hspb8, która ujawniła 

m.in. zaburzenia w organizacji sarkomerów (przerwy między włóknami w sarkomerach, 

akumulacja ziaren glikogenu). Nasze obserwacje sugerują, że Hspb8 może brać udział w 

rozwoju mięśni i/lub utrzymaniu struktury mięśni u danio pręgowanego. W dalszej części 

analizy efektów wyciszenia przeprowadziliśmy test behawioralny (test reakcji ucieczki 

wywołanej dotykiem, ang. Touch-Evoked Response, TER) polegający na ocenie zdolności 

lokomotorycznych zarodków. Analiza wykazała obniżenie zdolności pływackich względem 

grupy kontrolnej przejawiające się krótszą pokonywaną odległością i zaburzoną trajektorią 

ruchu. 

Przeprowadzona charakterystyka białka Hspb8 danio pręgowanego udowodniła, że 

współdzieli ono szereg istotnych cech i funkcji ze swoimi ortologami występującymi u innych 

kręgowców. Pozwala to na planowanie wykorzystania danio pręgowanego jako modelu do 

badania różnych, w tym patologicznych, aspektów związanych z funkcjonowaniem białka 

Hspb8. 

Badania zaprezentowane w tej publikacji były finansowane grantu z przyznanego mi przez 

Narodowe Centrum Nauki (2014/13/D/NZ4/02038). 
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[H.6.] „Assessment of the Preventive Effect of L-carnitine on Post-statin Muscle Damage in a 

Zebrafish Model” 

Joanna Niedbalska-Tarnowska, Katarzyna Ochenkowska, Marta Migocka-Patrzałek, Magda 

Dubińska-Magiera* (*corresponding author); Cells 2022, 11, 1297 

 

Danio pręgowany, podobnie jak inne układy biologiczne, jest dobrym modelem do badania 

miopatii postatynowych. Jest pomocny również w poszukiwaniu substancji wykazujących 

działanie osłonowe, poprzez zapobieganie/hamowanie skutkom ekspozycji na statyny [D.29.] 

(Hanai i wsp., 2007; Obayashi i wsp., 2011; Osaki i wsp., 2015; Campos i wsp., 2015; Pasha & 

Moon, 2017). Wyniki badań nad dodatkową, osłonową suplementacją pacjentów narażonych 

na skutki uboczne powodowane przez statyny, sugerowały potencjalną skuteczność różnych 

związków, w tym CoQ10 i L-karnityny (DiNicolantonio, 2012; Pasha & Moon, 2017). 

Szczególnie interesująca wydaje się być L-karnityna, która wykazuje szereg istotnych 

właściwości. Odgrywa ważną rolę m.in. w kontrolowaniu metabolizmu energetycznego i 

zdolności wytrzymałościowych mięśni oraz może działać jako przeciwutleniacz (Guzel i wsp., 

2014; Kim i wsp., 2015; Koozehchian i wsp., 2018). Ponadto, co wydaje się szczególnie 

interesujące, wykazano, że podawanie L-karnityny hamuje atrofię mięśni wywołaną przez 

przedłużone podwieszenie kończyn tylnych u szczurów (Jang i wsp., 2016). 

W związku z tym postanowiliśmy przeprowadzić badania pozwalające na weryfikację 

hipotezy, że L-karnityna może wykazywać działanie ochronne względem mięśni narażonych 

na działanie lowastatyny. Mając na uwadze fakt, że przy tego typu badaniach ważnym 

czynnikiem jest wiek zwierząt, postanowiliśmy wykorzystać, stosunkowo słabo przebadane, 

larwy danio pręgowanego (po 72 hpf). 

Dzięki przeprowadzonym badaniom ustaliliśmy, że larwy poddane działaniu lowastatyny 

(0,5 μM) i/lub L-karnityny nie wykazywały rozległych zmian morfologicznych w porównaniu 

ze wszystkimi grupami kontrolnymi. Obserwacje te były podobne również w rejonie osierdzia 

(brak istotnych zmian). Do oceny mięśni szkieletowych użyliśmy testu wykorzystującego 

zdolność mięśni do dwójłomności światła spolaryzowanego, który wykazał negatywne 

działanie lowastatyny i potwierdził osłonowe działanie L-karnityny (Fig.8.). Do podobnych 

wniosków doszliśmy również po interpretacji obrazów uzyskanych dzięki zastosowaniu 

transmisyjnej mikroskopii elektronowej. U osobników narażonych na działanie lowastatyny, w 

przeciwieństwie do tych traktowanych dodatkowo L-karnityną, wystąpiły nieprawidłowości w 

budowie aparatu kurczliwego objawiające się rozwarstwieniem włókien w obrębie sarkomerów 

i zakłóceniem organizacji włókien sarkomerycznych w sąsiedztwie sarkolemmy. 
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Fig. 8. Analiza struktury mięśni szkieletowych larw danio pręgowanego (120 hpf) poddanych działaniu 

lowastatyny (LOV) i L-karnityny (LC). (A) Grupy kontrolne (nieleczona, NT; kontrola nośnika, VC; 

100 μM L-karnityna, LC100; 200 μM L-karnityna, LC200) porównano z grupami doświadczalnymi (0,5 

μM lowastatyna, LOV; 0,5 μM lowastatyna i 100 μM L-karnityna , LOV+LC100; 0,5 µM lowastatyna 

i 200 µM L-karnityna LOV+LC200). (B) Analiza dwójłomności mięśni larw danio pręgowanego w 

świetle spolaryzowanym odzwierciedla statystycznie istotne zmiany w strukturze mięśni szkieletowych 

(świadczące o jej zaburzeniu) spowodowane ekspozycją na lowastatynę. Osłonowe podanie L-karnityny 

zapobiega powstawaniu niekorzystnych zmiany. (Figura pochodzi z [H.6.]) 

 

Dokonaliśmy również ewaluacji uszkodzeń mięśni na poziomie molekularnym, badając 

metodą  RT-qPCR poziom ekspresji atroginy-1 (markera atrofii mięśni). Ekspozycja na 

lowastatynę powodowała wzrost ekspresji atroginy-1. W tym badaniu osłonowe działanie L-

karnityny zostało wykazane w przypadku stosowania większej dawki (200 μM). W celu 

pogłębienia oceny stanu mięśni szkieletowych danio pręgowanego poddanych działaniu 

lowastatyny, przeprowadziliśmy testy zachowań pływackich. Testy te potwierdziły, że 

lowastatyna znacząco zmniejsza reakcję larw na stymulację dotykową. Jednak w tym 

przypadku L-karnityna nie wykazała efektu terapeutycznego.  

Jak wspomniano wcześniej, statyny zaburzają funkcję i strukturę nie tylko mięśni 

szkieletowych, ale także serca. Chociaż w naszym badaniu nie stwierdziliśmy obrzęku osierdzia 

(jeden z objawów niewydolności serca, Campos i wsp., 2016) jako dominującego fenotypu, 

przeprowadziliśmy ocenę czynności serca larw danio pręgowanego, którym podawano badane 

związki (lowastatynę i L-karnitynę). Nasze badania wykazały, że lowastatyna znacząco obniża 

częstość akcji serca, a także znacznie zmniejsza skurcze przedsionków i komór w porównaniu 
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z grupami kontrolnymi. Ponadto zaobserwowaliśmy, że suplementacja L-karnityną tylko 

częściowo ratuje fenotyp serca spowodowany przez podanie lowastatyny, tj. nie poprawia 

częstości akcji serca, ale utrzymuje skurcz serca na poziomie podobnym do obserwowanego w 

grupach kontrolnych. 

Na podstawie zebranych wyników zaprezentowanych w omawianej pracy wysnuliśmy 

przypuszczenie, że niższa skuteczność L-karnityny w niektórych z przeprowadzonych 

eksperymentów (np. dotyczących funkcjonowania serca) może wynikać z użycia zbyt małej 

dawki. Z kolei testy służące ocenie struktury mięśni szkieletowych potwierdzają ochronne 

działanie L-karnityny, co może w przyszłości doprowadzić do wykorzystania jej w charakterze 

suplementu o działaniu osłonowym. 

 

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć: 

• [H.2.] Nasze badania nad miogenezą zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) wykazały 

jej podobieństwa do modelu, który został opisany u innych owodniowców (ptaki i ssaki) 

zarówno na poziomie morfologicznym, jak i molekularnym (ekspresja Pax3 i Pax7). 

Zaobserwowano również, unikatowe dla niektórych gadów, cechy związane z dalszymi 

etapami różnicowania mięśni. Przejawiają się one obecnością dwóch odmiennych klas 

włókien mięśniowych: I (typowej) i II (unikatowej ze względu na nieregularne 

rozmieszczenie miofibryli w sarkoplazmie obwodowej oraz obecność licznych kropli 

lipidowych w obszarze centralnym sarkoplazmy). 

 

• [H.3.] Nasze badania nad miogenezą zawiązka kończyny przedniej jaszczurki zwinki 

(Lacerta agilis) po raz pierwszy wykazały jej podobieństwa do modelu, który został 

opisany dla gryzoni i kurczaka zarówno na poziomie morfologicznym, jak i 

molekularnym. U jaszczurki zwinki źródłem komórek progenitorowych mięśni kończyn 

są komórki obecne w rejonie wargi brzusznej dermomiotomu, wykazujące ekspresję Pax3 

i Lbx1. Miogeneza w zawiązku kończyny zachodzi w sposób asynchroniczny. W polu 

miogennym obserwowane są komórki dzielące się mitotyczne, mioblasty ulegające fuzji, 

wielojądrowe miotuby oraz włókna mięśniowe. W badanym stadium rozwoju kończyny 

obserwuje się ekspresję miogennych czynników regulatorowych (MyoD i Myf5). 

 

• [H.4.] W artykule po raz pierwszy przedstawiliśmy charakterystykę Hspb8 danio 

pręgowanego zarówno na poziomie mRNA, jak i białka oraz przeprowadziliśmy 

przejściowe wyciszenie jego ekspresji w celu dokonania charakterystyki funkcjonalnej. 
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Wykazano, że (1) ekspresja hspb8 podczas rozwoju danio pręgowanego wzrasta pod 

wpływem szoku cieplnego i jest ściśle kontrolowana na wczesnych etapach rozwoju, co 

może sugerować jego ważną rolę rozwojową; (2) Hspb8 występuje przede wszystkim w 

mięśniach szkieletowych (w okolicy linii Z i M sarkomeru) i jest obecne w rdzeniu 

kręgowym; (3) Hspb8 oddziałuje z różnymi partnerami białkowymi i dlatego może być 

zaangażowane w różne procesy istotne dla integralności i funkcjonowania tkanek, takie 

jak autofagia zależna od chaperonów. Posługując się technikami ko-immunoprecypitacji, 

Western blot i spektrometrii mas LC-MS udowodniliśmy interakcję pomiędzy Hspb8 a 

Bag3, Hsc70, dyneiną, Hspb1, Ddx20 i synaptogaminą oraz interakcję pomiędzy Bag3 a 

LC3; (4) Wykazaliśmy również, że przejściowe wyciszenie hspb8 z użyciem 

oligonukleotydów morfolino, negatywnie wpływa na morfologię zarodków danio 

pręgowanego, zaburza ultrastrukturę mięśni szkieletowych i obniża sprawność 

lokomocyjną zarodków. Wyniki naszych badań stanowią cenne źródło informacji na 

temat potencjalnego wykorzystania danio pręgowanego jako modelu do badania stanów 

patologicznych związanych z zaburzeniami ekspresji/mutacjami hspb8. 

 

• [H.5.] Jest to pierwszy artykuł, w którym opisano dynamikę kropli lipidowych (LD) 

mięśni szkieletowych, przejawiającą się zmianami w ich liczbie, wielkości i składzie 

lipidowym, podczas rozwoju zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) wraz z 

uwzględnieniem ich składu białkowego i interakcji z potencjalnymi partnerami będącymi 

organellami lub strukturami komórkowymi. W pracy wykazaliśmy, że (1) pula LD w 

mięśniach szkieletowych zaskrońca zwyczajnego zmienia się wraz z postępem rozwoju 

pod względem liczby, rozmiaru i składu lipidowego kropli; (2) ustaliliśmy, że podczas 

rozwoju mięśni szkieletowych zaskrońca spadek średniej liczby LD wiąże się ze 

wzrostem ich średniego rozmiaru; (3) ustaliliśmy dokładny skład lipidowy LD oraz jego 

zmiany ilościowe skorelowane z postępem rozwoju (miogenezy); (4) potwierdziliśmy 

zdolność LD do interakcji z różnymi organellami (skład proteomu, IF, TEM) w mięśniach 

zaskrońca zwyczajnego; (5) dostarczyliśmy cennych przesłanek dotyczących biogenezy 

i wzrostu LD mięśni szkieletowych (wskazując prawdopodobne konwencjonalne 

mechanizmy oparte na syntezie i włączaniu TAG oraz fuzji LD; oraz niekonwencjonalne 

wymagające dalszej analizy: ekspansja LD oparta o PDM (ang. Peri-Droplet 

Mitochondria) lub biogeneza LD oparta na degradacji glikogenu); (6) postawiliśmy 

hipotezę dotycząca tego, że jest mało prawdopodobne, aby LD spełniały funkcję 

odżywczą związaną z rozwojem mięśni (ze względu na zaobserwowany wzrost kropli i 
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ilości lipidów, oraz wyniki analizy proteomicznej, wskazujące na brak standardowych 

lipaz) i zasugerowaliśmy, że obserwowane przez nas zmiany w morfologii LD są 

zjawiskiem powszechnym, służącym przystosowaniu organizmu do funkcjonowania 

podczas dalszych etapów życia. 

 

• [H.6.] Nasze badania potwierdziły, że lowastatyna przejawia działanie miototoksyczne 

względem larw (120 hpf) danio pręgowanego, natomiast L-karnityna wykazuje działanie 

osłonowe. Udowodniliśmy, że (1) spowodowane przez lowastatynę uszkodzenie mięśni 

szkieletowych przejawia się w znacznym zmniejszeniu dwójłomności w świetle 

spolaryzowanym oraz w zmianach na poziomie ultrastrukturalnym, które obejmują: 

rozwarstwienie włókien w obrębie sarkomerów i zakłócenie organizacji włókien 

sarkomerycznych w sąsiedztwie sarkolemmy; (2) te same testy (ocena dwójłomności 

mięśni w świetle spolaryzowanym i badania ultrastrukturalne) udowodniły, że L-

karnityna wykazuje działanie osłonowe; (3) traktowanie danio pręgowanego lowastatyną 

powoduje wzrost ekspresji atroginy-1 (markera atrofii mięśni) w porównaniu ze 

wszystkimi grupami kontrolnymi, natomiast L-karnityna wykazuje działanie osłonowe; 

(4) ekspozycja na lowastatynę ma znaczący wpływ na częstotliwość bicia serca i zmiany 

skurczowe komory i przedsionka serca; (5) w tym przypadku L-karnityna wykazuje tylko 

częściowe działanie ochronne, pozytywnie oddziałując na skurcze komory i przedsionka, 

ale nie przywraca rytmu serca do normalnego poziomu; (6) ekspozycja na lowastatynę 

zmienia zachowanie pływackie larw danio pręgowanego, zmniejszając reakcję larw na 

bodźce dotykowe; (7) zaskakująco podanie L-karnityny nie powoduje poprawy lokomocji 

larw. Nasze wyniki wskazują, że zastosowanie L-karnityny może częściowo ograniczyć 

występowanie skutków ubocznych stosowania lowastatyny u pacjentów.  

 

Plany badawcze 

Moje najbliższe plany naukowe związane są z kontynuacją badań zaprezentowanych w 

publikacjach stanowiących dorobek habilitacyjny pod kątem następujących aspektów: 

A. Badania wybranych aspektów miogenezy gadów 

Planuję kontynuację tematów związanych zarówno z funkcją kropli lipidowych (LD) w 

miogenezie u zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) oraz wzorem ekspresji 

miogennych czynników regulatorowych (MRF) u tego samego gatunku. Planowane 

prace są kontynuacją wątków badawczych poruszonych w publikacjach stanowiących 

dorobek habilitacyjny [H.2.] i [H.5.]. Mają obejmować m.in. analizę transkryptomu pod 
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kątem ekspresji czynników zaangażowanych w genetyczną kontrolę miogenezy (w 

oparciu o już zrealizowane sekwencjonowanie RNAseq oraz technikę LC-MS) oraz 

dalszą analizę białek związanych z kroplami lipidowymi w mięśniach szkieletowych, 

zarówno na poziome polipeptydów, jak i kodujących je transkryptów.  

 

B. Badania wybranych aspektów rozwoju i funkcjonowania mięśni danio pręgowanego 

Planuję kontynuację tematów związanych z ekspresją Hspb8 u danio pręgowanego. 

Planowane prace są kontynuacją wątków poruszonych w publikacji stanowiącej 

dorobek habilitacyjny [H.4.]. Mają obejmować m.in. analizę ekspresji hspb8 w 

wybranych organach dorosłych osobników (w oparciu o technikę RT-qPCR) oraz 

badanie interakcji białkowych (w oparciu o technikę ko-immunoprecypitacji). 

 

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,                   

w szczególności zagranicznej.  

 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery naukowej miałam możliwość współpracować z 

naukowcami reprezentującymi różne uczelnie i instytuty badawcze. Poniżej zamieszczam listę 

najważniejszych naukowców (w kolejności alfabetycznej, bez uwzględnienia naukowców z 

reprezentowanej przez mnie jednostki), z którymi współpracowałam lub nadal współpracuję, a 

efekty tej kooperacji znalazły wyraz we wspólnych publikacjach naukowych lub projektach.  

W dalszej części tej sekcji autoreferatu zamieściłam szczegółowy opis realizowanych 

przeze mnie tematów badawczych, których wyniki zostały opublikowane w artykułach 

niestanowiących osiągnięć głównego dorobku habilitacyjnego. 

 

• dr Dominik Cysewski; Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, 

Zakład Biofizyki IBB PAN (obecnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku); 

[H.5.] 
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Piastów Śląskich we Wrocławiu 
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United Kingdom 



Załącznik 3.A Autoreferat | Magda Dubińska-Magiera 
 

str. 33 
 

• dr Katarzyna Haczkiewicz; Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu 

• dr Christopher Hutchison; Integrative Cell Biology Group, University of 

Durham, United Kingdom 

• prof. dr hab. Krzysztof Jagla; Genetics Reproduction and Development 

Institute - UMR INSERM, Clermont-Ferrand France; [H.1.] 

• dr hab. Teresa Jagla; Genetics Reproduction and Development Institute - 

UMR INSERM, Clermont-Ferrand France 

• dr Dawid Krysiński; Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski 

• dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW; Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
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• prof. dr hab. Bartłomiej Najbar; Uniwersytet Zielonogórski; [H.6.] 

• dr Joanna Niedbalska-Tarnowska; Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN; [H.1.], [H.4.], [H.6.] 

• dr Stefan Nowicki; Centrum Kształcenia na Odległość, Uniwersytet 

Wrocławski 

• dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ; Uniwersytet Śląski; [H.2.] 

• prof. dr hab. Ryszard Rzepecki; Wydział Biotechnologii, Uniwersytet 

Wtocławski 

• prof. dr hab. Jolanta Saczko; Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

Inne badania dotyczące różnicowania mięśni szkieletowych gadów 

Badania dotyczące rozwoju i różnicowania mięśni gadów, które stanowią moje osiągnięcie 

habilitacyjne, były poprzedzone badaniami realizowanymi we współpracy z naukowcami z 

Uniwersytetu Śląskiego skupionymi wokół dr hab. Weroniki Rupik, prof. UŚ. Współpraca 

zaowocowała publikacją dwóch oryginalnych artykułów naukowych, z których jeden dotyczył 

miogenezy miotomalnej jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) [D.6.], a drugi był poświęcony 

unikatowym cechom miogenezy kobry egipskiej (Naja haje) [D.15.]. Tematyka rozwoju mięśni 

u jaszczurki zwinki była przez nas kontynuowana w odniesieniu do rozwoju zawiązka 

kończyny przedniej u tego samego gatunku, a uzyskane wyniki zostały uwzględnione w 

artykule [H.3.]. 
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Praca poświęcona miogenezie jaszczurki zwinki zawiera wyniki uzyskane dzięki 

zastosowaniu mikroskopii świetlnej, elektronowej i immunocytochemii, co pozwoliło 

scharakteryzować jej przebieg od etapu somitogenezy aż do uformowania wielojądrowych 

włókien mięśniowych. Dzięki immunodetekcji białka Pax7 udało nam się również 

zwizualizować komórki satelitarne towarzyszące dojrzałym komórkom mięśniowym [D.6.]. 

Badania dotyczące miogenezy kobry egipskiej wykazały, poza cechami typowymi, takimi 

jak hipertroficzny i hiperplastyczny wzrost mięśni szkieletowych, będący efektem udziału 

komórek satelitarnych, obecność cech unikatowych. Te wyjątkowe cechy obejmowały 

występowanie dwóch klas włókien mięśniowych (I – typowej i II – nietypowej, ze względu na 

obecność kropli lipidowych w centralnej części sarkoplazmy) [D.15.]. Obserwacje te 

kontynuowaliśmy w odniesieniu do zaskrońca zwyczajnego, co zostało uwzględnione w 

artykule [H.2.].  

Badania nad miogenezą różnych gatunków kręgowców (nie tylko należących do gadów) 

zainspirowały nas do napisania obszernego artykułu przeglądowego poświęconego 

ewolucyjnym implikacjom różnicowania się mięśni tułowia u kręgowców [D26.]. W artykule 

podsumowaliśmy dotychczasowy stan wiedzy na temat miogenezy uwzględniając wyniki 

uzyskane dzięki eksperymentom przeprowadzonym zarówno na modelowych, jaki 

niemodelowych gatunkach kręgowców reprezentujących pięć gromad: ryby, płazy, gady, ptaki 

i ssaki. W artykule odnieśliśmy się do wyników badań morfologicznych i molekularnych, 

wskazując na podobieństwa i różnice występujące między owodniowcami i bezowodniowcami.   

 

Badania dotyczące charakterystyki i funkcji białek jądrowych  

W trakcie realizacji mojej pracy doktorskiej pt. „Analiza roli białka XLAP2 w tworzeniu 

wrzeciona mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis” 

zajmowałam się szeroko rozumianą biologią jądra komórkowego. Praca była realizowana pod 

kierownictwem prof. dr hab. Ryszarda Rzepeckiego kierownika Pracowni Białek Jądrowych 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym czasie odbyłam również staż 

naukowy, w ramach Programu LLP Erasmus, który był ściśle związany z tematyką mojej pracy 

doktorskiej. W trakcie stażu miałam okazję współpracować z naukowcami z Integrative Cell 

Biology Group, University of Durham, dr Christopherem Hutchisonem i dr Martinem 

Goldbergiem, specjalizującymi się w badaniach z zakresu białek otoczki jądrowej. 

W trakcie wspomnianego stażu udało mi się dokonać analizy dystrybucji, leżącego 

wówczas w centrum moich zainteresowań badawczych, białka XLAP2 w błonie otoczki 

jądrowej jąder komórkowych izolowanych z oocytów żaby szponiastej (Xenopus laevis). W 
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tym celu posłużyłam się metodą znakowania „immunogold” i techniką skaningowej 

mikroskopii elektronowej (SEM). Wyniki mojej analizy stały się częścią oryginalnego artykułu 

naukowego [D.3.]. W pracy tej zawarta została również charakterystyka wewnątrzkomórkowej 

dystrybucji różnych izoform XLAP2. Udało nam się zidentyfikować izoformy embrionalne 

tego białka (XLAP2γ i XLAP2ω) zaangażowane w rozwój żaby szponiastej i opisać ich  

lokalizację w otoczce jądrowej z uwzględnieniem lokalizacji izoformy dorosłej (XLAP2β). 

Dokonaliśmy również analizy kolokalizacji wspomnianych izoform z wybranymi białkami 

jądrowymi: laminami B i nukleoporyną. W następstwie przeprowadzonych badań wysunęliśmy 

hipotezę, że izoformy XLAP2 uczestniczą w utrzymaniu i kotwiczeniu domen 

chromatynowych do otoczki jądrowej. 

W kolejnej pracy poświęconej XLAP2β dokonaliśmy jego dalszej charakterystyki [D.16.]. 

Za pomocą specyficznych oligonukleotydów siRNA przeprowadziliśmy wyciszenie ekspresji 

badanego białka w komórkach linii XTC i zbadaliśmy efekty tego wyciszenia. Udało nam się 

dowieść, że wyciszenie ekspresji XLAP2β, powoduje nieprawidłowości związane ze strukturą 

jąder komórkowych i całych komórek oraz przyczynia się do ich zwiększonej śmiertelności. 

Obniżenie ekspresji badanego białka miało również wpływ na lokalizację laminy B2 i 

nukleoporyn. Obserwacje te potwierdziły, że XLAP2 pełni istotną rolę w utrzymaniu 

integralności jądra komórkowego. 

W trakcie pracy w Pracowni Białek Jądrowych angażowałam się również w projekt 

badawczy poświęcony fosforylacji lamin – głównego składnika blaszki jądrowej. W jednej z 

prac, zrealizowanych w ramach tego projektu, przedstawiliśmy wyniki identyfikacji nowych 

miejsc fosforylacji in vivo w laminie Dm występującej u Drosophila melanogsater [D.4.]. W 

kolejnym artykule przedstawiliśmy zależne od fosforylacji właściwości laminy Dm i laminy C, 

takie jak polimeryzacja, wiązanie chromatyny i import do jądra [D.5.]. 

Po zakończeniu prac realizowanych w ramach tematu doktorskiego, moja współpraca z 

Pracownią Białek Jądrowych była kontynuowana, co przyniosło efekt w postaci oryginalnego 

artykułu naukowego dotyczącego innego białka jądrowego – emeryny, która wchodzi w liczne 

interakcje z różnymi partnerami białkowymi [D24.]. Jak wiele białek otoczki jądrowej, 

emeryna jest przedmiotem zainteresowania naukowców, ponieważ mutacje w kodującym ją 

ludzkim EMD powodują rzadkie zaburzenie genetyczne należące do tzw. laminopatii – 

dystrofię mięśniowa Emery–Dreifussa typu 1 (EDMD1). W naszej pracy zbadaliśmy 

kolokalizację emeryny (również podczas mitozy) z jądrowym białkiem BAF, laminami A/C, 

błonami jądrowymi i mikrotubulami, w tym mikrotubulami wrzeciona podziałowego. Dzięki 

nadekspresji różnych wariantów delecyjnych emeryny (pozbawionych różnych domen 
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funkcjonalnych) wykazaliśmy, że jest ona niezbędna do prawidłowej organizacji jądra 

komórkowego, a jej utrata prowadzi do zwiększonej częstotliwości występowania 

nieprawidłowych fenotypów komórkowych (np. nieprawidłowy kształt jądra, nieprawidłowa 

lokalizacja sieci tubulinowej). Zaprezentowaliśmy również wstępne dane uzyskane dzięki 

analizie komórek pozyskanych od polskich pacjentów cierpiących na EDMD1, które sugerują, 

że w przypadku kilku mutacji uważanych za „zerowe” dla emeryny, w komórkach pacjentów 

występuje jej skrócona wersja. To skłoniło nas do sformułowania przypuszczenia, że fenotyp 

EDMD1 może być wzmocniony przez toksyczny efekt obecności w komórkach pacjentów 

cierpiących na EDMD1 skróconej wersji emeryny. Dotyczy to pacjentów, u których występują 

określone nonsensowne mutacje genu EMD. 

Doświadczenie zdobyte na tym etapie mojej kariery naukowej zaowocowało również 

napisaniem dwóch obszernych artykułów przeglądowych. Pierwszy był poświęcony 

molekularnym podstawom laminopatii, które są rzadkimi chorobami zwyrodnieniowymi 

człowieka o szerokim spektrum fenotypów klinicznych, związanymi z mutacjami białek 

otoczki jądrowej [D.2.]. Drugi był poświęcony podsumowaniu aktualnej (w momencie jego 

publikacji) wiedzy na temat związków między rozwojem i regeneracją mięśni szkieletowych a 

białkowymi komponentami blaszki jądrowej [D.7.]. 

Badania dotyczące charakterystyki i małych białek szoku cieplnego 

Dzięki współpracy z naukowcami z ośrodka badawczego GReD (Genetics Reproduction 

and Development Institute - UMR INSERM, Clermont-Ferrand, Francja), prof. dr hab. 

Krzysztofem Jaglą i dr hab. Teresą Jaglą, miałam okazję prowadzić badania poświęcone 

charakterystyce i funkcjonowaniu małych białek szoku cieplnego w układzie modelowym 

Drosophila melanogaster. Efektem tej współpracy są dwa artykuły: jeden oryginalny [D.21.], 

drugi przeglądowy [D.22.]. Artykuł oryginalny opisuje nasze ustalenia na temat analizy 

funkcjonalnej małego białka szoku cieplnego muszki owocowej Hsp67Bc (które 

najprawdopodobniej stanowi funkcjonalny ortolog białka HSPB8 kręgowców). Dzięki 

przeprowadzonym eksperymentom udało nam się określić lokalizację Hsp67Bc w larwach 

trzeciego stadium D. melanogaster. Zaobserwowaliśmy mianowicie, że białko to jest obecne 

zarówno w mięśniach larwalnych (gdzie gromadzi się w okolicy linii Z i prążka A 

sarkomerów), jak i w połączeniach nerwowo-mięśniowych (ang. Neuromuscular Junction, 

NMJ).  

Ze względu na funkcjonalne podobieństwo do występującego u kręgowców ortologa 

(HSPB8) podjęliśmy badania nad określeniem wpływu  wybranych, wygenerowanych przez 
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nas wariantów tego białka (Hsp67BcR126N oraz Hsp67BcR126E, będących odpowiednikami 

patogennych/chorobotwórczych wariantów ludzkiego ortologa, HSPB8K141E/N). Analiza 

mutantów wykazała ich negatywny wpływ na strukturę sarkomerów. Jeden z mutantów 

(Hsp67BcR126E) wykazywał obniżone zdolności lokomocyjne, co może być efektem 

nieprawidłowości związanych z mitochondriami i strukturą połączeń nerwowo-mięśniowych. 

Drugi (Hsp67BcR126N) powodował  pojawienie się agregatów zmutowanego białka na terenie 

komórek mięśniowych.  

Praca przeglądowa, będąca również efektem opisywanej współpracy, stanowi 

podsumowanie najnowszych (w momencie publikacji) doniesień na temat wzoru ekspresji oraz 

roli małych białek szoku cieplnego (sHSPs) w rozwoju i funkcjonowaniu Drosophila 

melanogaster.   

Współpraca z ośrodkiem GReD jest nadal kontynuowana, pod postacią dwóch projektów 

finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej. Jednym z nich jest wymiana 

bilateralna naukowców pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium, w ramach której odbyłam 

krótkoterminowy pobyt badawczy realizując projekt „Stworzenie i analiza zwierzęcego modelu 

ludzkich chorób genetycznych z wykorzystaniem Drosophila melanogaster (muszki 

owocowej)”, (PPN/BFR/2020/1/00049/U/00001). Drugi, tym razem średnioterminowy pobyt 

badawczy (BPN/BEK/2021/2/00006/DEC/1) w ramach Programu im.  Bekkera, będzie 

zrealizowany w terminie 01.06.2022-01.09.2022 jako projekt zatytułowany „Analiza 

fenotypowa (morfologiczna i behawioralna) ludzkich chorób nerwowomięśniowych 

związanych z mutacjami genów RYR1 i RYR2 w modelu Drosophila melanogaster”. 

 

Badania dotyczące terapii nowotworów 

Jednym z podjętych przeze mnie wątków badawczych był udział w pracach realizowanych 

na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W ramach tej działalności współpracowałam 

z naukowcami z Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej Wydziału 

Farmaceutycznego, którzy pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Saczko i dr hab. Julity 

Kulbackiej, prof. UMW prowadzili badania nad terapią nowotworów ludzkich (np. jajnika czy 

żołądka) w oparciu o m.in. terapię fotodynamiczną (ang. Photodynamic Therapy, PDT) czy 

mikrograwitację. Brałam udział w badaniach, których celem było poszukiwanie i ewaluacja 

nowych związków, w tym związków pochodzenia naturalnego, o charakterze 

przeciwnowotworowym. Mój wkład w te badania polegał głównie na obrazowaniu komórek w 

mikroskopie konfokalnym w celu oceny istotnych parametrów, m.in. struktury cytoszkieletu i 

błon komórkowych, ocenie wewnątrzkomórkowej lokalizacji wybranych antygenów itp. 
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Efektem mojej wieloletniej współpracy z pracownikami Zakładu Biologii Molekularnej i 

Komórkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są liczne publikacje, w których 

zawarte zostały wyniki następujących badań: 

• ocena wpływu preparatów do retrakcji dziąseł na fibroblasty ludzkie [D.8.]; 

• ocena skuteczność działania leków (np. doksorubicyny) i substancji pochodzenia 

naturalnego (beta-glukan, kurkumina) wykazujących działanie 

przeciwnowotworowe wprowadzanych do komórek metodą elektroporacji  [D.10.], 

[D.20.], [D.27.], [D.32.], [D.31.]; 

• ocena skuteczności nowych nośników leków na bazie nanocząsteczek (np. stałe 

nanocząstki lipidowe, ang. Solid Lipid Nanoparticles, SLN) wprowadzanych do 

komórek metodą elektroporacji w celu zwiększenia efektywności terapii 

przeciwnowotworowych [D.13.], [D.14.], [D.17.], [D.18.], [D.23.]; 

• opracowanie i testowanie nowych wydajnych i bezpiecznych nośników (micele 

mPEG-b-PLLA naładowane ZnPc) dających lepszy efekt terapeutyczny w terapii 

PDT [D.19.]; 

• ocena potencjału przeciwnowotworowego mikrograwitacji (generowanej dzięki 

zastosowaniu rotacyjnego systemu hodowli komórek, ang. Rotary Cell Culture 

System, RCCS) poprzez ewaluację żywotności komórek, efektywności dostarczania 

leków i ekspresji genów związanych z lekoopornością [D.33.]. 

 

Badania dotyczące edukacji i popularyzacji nauki 

Kolejna działalność, którą realizowałam w trakcie mojej kariery naukowej jest efektem 

mojego wieloletniego doświadczenia w charakterze nauczycielki akademickiej i 

popularyzatorki nauki. Działalność ta obejmowała badania nad wpływem pandemii COVID-

19, w trakcie jednego z jej początkowych punktów kulminacyjnych, na stosunek społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego (nauczycieli i studentów) do nauczania zdalnego 

[D.30.]. W celu realizacji tych badań zainicjowałam utworzenie interdyscyplinarnego 

zespołu, w skład którego weszli: dr Marta Migocka-Patrzałek (Zakład Biologii Rozwoju 

Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski), dr Stefan Nowicki (dyrektor Centrum Kształcenia na 

Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Dawid Krysiński (Zakład Socjologii Sfery 

Publicznej, Instytut Socjologii). W przygotowanych na potrzeby projektu badaniach 

ankietowych wzięło udział blisko 300 nauczycieli akademickich i ponad 2000 studentów. Jeden 

z najważniejszych wniosków płynący z przeprowadzanych analiz dotyczy pozytywnego 

sprzężenia pomiędzy odpowiednim przygotowaniem kadry akademickiej do prowadzenia zajęć 
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e-learningowych a efektywnością zdalnej dydaktyki oraz motywacją uczestniczących w niej 

studentów. 

Współpraca powołana na potrzeby tego przedsięwzięcia okazała się na tyle efektywna, że 

postanowiliśmy ją kontynuować. Obecnie, w ramach tego samego zespołu, prowadzimy 

badania nad doświadczeniami zgromadzonymi w trakcie i tuż po pandemii COVID-19  przez 

społeczność akademicką Uniwersytetu Wrocławskiego i wykorzystaniem ich do 

sformułowania założeń katalogu dobrych praktyk, który mógłby pozytywnie wpłynąć na 

rozwój kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym. 

Kolejnym efektem mojej dydaktycznej i popularyzatorskiej działalności była publikacja 

stanowiąca podsumowanie aktywności wynikającej z realizacji autorskich projektów 

popularyzatorskich, z których jeden otrzymał finansowanie w konkursie organizowanym przez 

Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (101/UD/SKILLS/2014), a drugi był wspierany przez WCA 

(Wrocławskie Centrum Akademickie) [D.28.]. W artykule zawarliśmy opis naszych 

doświadczeń, przykładowy sposób postępowania podczas organizacji projektu edukacyjnego 

wraz ze wskazówkami o charakterze ogólnym oraz opis wymiernych korzyści istotnych z 

perspektywy naukowca/popularyzatora. Przedstawione zostały również dane ilościowe 

ilustrujące efektywność procesu edukacyjnego w oparciu o zaproponowane przez nas 

podejście.  

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę lub sztukę. 

 

Działalność dydaktyczna 

Zajęcia dydaktyczne, w charakterze osoby prowadzącej realizowałam już w okresie 

studiów doktoranckich (2004 – 2009) jako doktorantka Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziłam wówczas następujące kursy (skierowane do 

studentów kierunku „Biotechnologia”): 

• Biochemia kwasów nukleinowych; ćwiczenia  

• Organizacja genomów eukariotycznych; ćwiczenia 

• Terapie genowe; ćwiczenia 

 

Wraz z rozpoczęciem pracy w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego na 

Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010 moja działalność 

dydaktyczna objęła następujące kursy (których uczestnikami byli studenci kierunków 
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takich jak: „Biologia” – różne specjalności, „Biotechnologia”, „Biologia człowieka”, 

„Genetyka i biologia eksperymentalna”, „Mikrobiologia” oraz „BSc level studies of 

biotechnology”): 

• Animal Biology; ćwiczenia i wykłady 

• Biochemia dla mikrobiologów; ćwiczenia i wykłady 

• Biologia komórki; ćwiczenia  

• Biologia rozwoju organizmów modelowych; ćwiczenia i wykłady 

• Biologia rozwoju zwierząt; ćwiczenia  

• Podstawy cytopatologii; wykłady 

• Podstawy rozwoju zwierząt; ćwiczenia 

• Techniki badawcze w biologii komórki; ćwiczenia 

• Techniki histologiczne; wykłady 

• Techniki histologiczne w diagnostyce medycznej; wykłady 

 

W przypadku części wymienionych kursów byłam osobą odpowiedzialną za 

wprowadzenie ich do programu studiów i współtworzenie sylabusów oraz autorskich treści 

programowych:  

• „Biochemia dla mikrobiologów” kurs obowiązkowy dla studentów studiów I 

stopnia kierunku Mikrobiologia realizowanych na Wydziale Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (okres realizacji od roku 

akademickiego 2014/2015 do obecnie; od roku akademickiego 2018/2019 

realizowany jako kurs „blended” z wykładami w formie e-learnigowej). 

• „Animal biology” kurs obowiązkowy dla studentów międzynarodowych 

studiów „BSc level studies of biotechnology” realizowanych na Wydziale 

Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (okres realizacji od roku 

akademickiego 2014/2015 do obecnie; od roku akademickiego 2019/2020 

realizowany jako kurs „blended” z wykładami i częścią ćwiczeń w formie e-

learnigowej). 

• „Biologia Rozwoju Organizmów Modelowych” dla studentów studiów I stopnia 

kierunków: Genetyka i Biologia Eksperymentalna oraz Biologia, realizowanych 

na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (wprowadzenie 

do programu studiów w roku akademickim 2020/2021 jako kurs „blended” z 

częścią bioinformatyczną ćwiczeń w formie e-learnigowej) 
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• „Techniki histologiczne”, „Techniki histologiczne w diagnostyce medycznej” 

 

Moja działalność dydaktyczna na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego obejmowała również promotorstwo prac licencjackich (7), magisterskich 

(8) i promotorstwo pomocnicze w jednym przewodzie doktorskim. 

 

Moja działalność dydaktyczna na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzona 

została dwukrotnie: 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne 

uzyskane w 2019 roku; przyznana w roku 2020 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne 

uzyskane w 2020 roku; przyznana w roku 2021 

 

W roku 2020 jako wyraz uznania moich zasług dla oświaty i wychowania został mi 

przyznany Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr legitymacji 172108).  

Jako nauczycielka akademicka nieustannie podnoszę swoje kompetencje w zakresie 

nauczania w języku angielskim i wykorzystania technik kształcenia na odległość.  

Ukończone szkolenia i kursy w zakresie nauczania w języku angielskim: 

• Kurs „Academic English” przeznaczony dla osób, które prowadzą zajęcia w języku 

angielskim lub będą nauczać na nowo otwieranych kierunkach, 2014/2015, w 

wymiarze 36h. 

• Kurs „Academic english dla pracowników dydaktycznych” organizowanego w 

ramach projektu „Dobra kadra” 03.2019 – 02.2020 w wymiarze 40 godzin 

grupowych oraz 20 godzin indywidualnych 

• Szkolenie „Academic Skills in English Summer School (EMI)” 19-23.06.2021, 

Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska; w ramach programu PROM, 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

• Kurs „Academic english dla pracowników dydaktycznych” Refresher Course 

LevelC2 organizowany przez SINJA (Studium Intensywnej Nauki Języka 

Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego), 30h, semestr zimowy 2021/2022 
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Ukończone szkolenia i kursy w zakresie wykorzystania technik kształcenia na 

odległość: 

• Szkolenia w ramach „Szkoły letniej CKO”, Uniwersytet Wrocławski, Multimedia 

w dydaktyce, 8 – 9 lipca, 2021  

• Kursu „E-learning w pracy dydaktycznej” organizowany w ramach projektu „Dobra 

kadra” luty – sierpień 2018; uzyskałam uprawnienia do prowadzenia kursów 

akademickich w formie zajęć e-learningowych oraz wprowadziłam, jako 

współautorka, następujące autorskie kursy e-learningowe dla studentów 

Uniwersytetu Wrocławskiego: 

o „Biochemia dla mikrobiologów” aktywny od roku akademickiego 

2018/2019 jako kurs „blended” z wykładami w formie e-learnigowej; 

największy kurs e-learningowy realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim 

o „Animal biology” aktywny od roku akademickiego 2019/2020 jako kurs 

„blended” z częścią ćwiczeń i wykładami w formie e-learnigowej 

o „Biologia Rozwoju Organizmów Modelowych” wprowadzony do programu 

studiów w roku akademickim 2020/2021 jako kurs „blended” z częścią 

bioinformatyczną ćwiczeń w formie e-learnigowej 

 

W tym miejscu chciałabym podkreślić, że część kursów e-lerningowych, które realizuję 

zostały utworzone jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, a moje zainteresowanie 

tą formą edukacji wyszło poza standardowe ramy i dzięki zainicjowanemu przeze mnie 

interdyscyplinarnemu zespołowi, przerodziło się w działalność obejmującą prowadzenie 

badań nad wykorzystaniem narzędzi e-learningowych w praktyce dydaktycznej, która jest 

udokumentowana publikacjami naukowymi [D.30.]. 

 

Pozostałe ukończone szkolenia i kursy związane z funkcjonowaniem w środowisku 

akademickim i popularyzacją nauki: 

• Szkolenie „Kreatorzy Innowacji” 02 – 06.2013; uzyskanie certyfikatu „Ekspert ds. 

projektów badawczo-rozwojowych”. 

• Projekt szkoleniowy „Naukowiec jutra” dotyczący zarządzania projektami w 

oparciu o prestiżowy model IPMA (International Project Management Association) 

01.2014 – 06.2014 
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• Szkolenie z zakresu negocjacji dla naukowców w ramach Projektu SKILLS 

organizowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, 02.06 – 03.06.2014 

• Szkolenie z zakresu prezentacji wyników badań naukowych w ramach Projektu 

SKILLS organizowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, 14.07 – 

15.07.2014 

• Szkolenie z zakresu upowszechniania nauki w ramach Projektu SKILLS 

organizowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, 14.10 – 15.10.2014 

• Szkoleniu z zakresu zarządzania zespołem naukowym w ramach Projektu SKILLS 

organizowanego przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, 16.03 – 17.03.2015 

• Projekt Coaching organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, którego 

celem jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań 

zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej 01.10.2014 – 

30.04.2015 

• Szkolenie organizowane przez MNiSW „Regular soft- skills course” w ramach 

projektu pt. „Organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowych kursów 

wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu 

przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z 

gospodarką pn. TransFormation.doc”, Lund University, Szwecja 18 – 31.10.2015 

 

Projekty dydaktyczne i popularyzatorskie 

 

• Projekt autorski 

Okres realizacji: styczeń 2015 – październik 2015 

Tytuł: „e-danio. Nurkuj po wiedzę!”; projekt edukacyjny kierowany do 

gimnazjalistów i licealistów 

Funkcja: Kierownik projektu 

Źródło finansowania: finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej na podstawie umowy nr 101/UD/SKILLS/2014 o 

wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Budżet: 45 000 PLN 

 

• Projekt autorski 

Okres realizacji: maj 2018 – grudzień 2018 

Tytuł: „DANiO – Danio Adventure! Nauka i Odkrycia”; projekt badawczo-

edukacyjny kierowany do licealistów 

Funkcja: Współkierownik projektu 



Załącznik 3.A Autoreferat | Magda Dubińska-Magiera 
 

str. 44 
 

Źródło finansowania: Gmina Wrocław, Wrocławskie Centrum Akademickie 

Budżet: 29 950 PLN 

 

• Okres realizacji: grudzień 2018 – październik 2020 

Tytuł: „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju 

kompetencji i pobudzenia aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół 

podstawowych”  

Funkcja: Wykonawca, prowadzenie zajęć „Czy są takie same? Tkanki zwierzęce w 

obiektywie mikroskopu. ” 

Źródło finansowania: POWR.03.01.00-00-T121/18 współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu 

„Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez NCBiR w ramach Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18). 

Budżet: 403 050 PLN 

 

• Okres realizacji: luty 2019 – październik 2021 

Tytuł: „Biologia dla praktyka – program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania 

aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku” 

Funkcja: Wykonawca, autorka programu zajęć oraz prowadząca „Histologia – 

warsztat praktyczny” 

Źródło finansowania: POWR.03.01.00-00-T068/18 współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu 

„Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez NCBiR w ramach Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) 

Budżet: 360 000 PLN 

 

• Okres realizacji:  styczeń 2020 – grudzień 2022 

Tytuł: „Naukowe poznanie świata – program rozwoju kompetencji niezbędnych na 

rynku pracy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” 

Funkcja: Wykonawca, prowadzenie zajęć „Zoologia – Histologia” 

Źródło finansowania: POWR.03.01.00-00-T067/18 współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu 

„Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez NCBiR w ramach Działania 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

(POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) 

Budżet: 419 600 PLN 
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Działalność organizacyjna 

Moja działalność organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje 

następujące aktywności: 

• Koordynator wydziałowy do zadania „Mapowanie i optymalizacja procesów w 

Uniwersytecie Wrocławskim”. Powołanie: 18.02.2014 

• Członkostwo w Zespole ds. Kształcenia przez  Całe Życie, funkcja: Koordynator ds. 

„Oleśnickiej Nocy z Przyrodą”. Powołanie: 01.10.2014; opieka nad edycją 2014 

• Członkostwo w Komitecie Okręgowym Olimpiady Biologicznej, funkcja pełniona 

w latach 2014 – 2015  

• Pełnomocnik Dziekana ds. pozyskiwania funduszy 2015 – 2016 

• Członkostwo w „Zespole do Spraw Zmian Klimatu” Uniwersytety Wrocławskiego, 

2021 – obecnie  

• Członkostwo w Komisji ds. bezpieczeństwa biologicznego GMO i GMM 

(ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 

października 2021), 2021 – obecnie 

 

Za swoje osiągnięcia na polu działalności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu 

Wrocławskiego zostałam nagrodzona dwukrotnie: 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne 

uzyskane w 2014 roku; przyznana w roku 2015 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne 

uzyskane w 2018 roku; przyznana w roku 2019 

 

Działalność popularyzatorska 

Jestem aktywną popularyzatorką nauki. Moja działalność na tym polu jest szeroka i 

obejmuje udział w festiwalach nauki (Noc Biologów, Dolnośląski Festiwal Nauki), organizację 

współautorskich projektów finansowanych ze środków zewnętrznych („e-danio. Nurkuj po 

wiedzę!”, „DANiO – Danio Adventure! Nauka i Odkrycia”). Od 2019 uczestniczę w realizacji 

trzech dużych projektów edukacyjnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego 

2014-2020 w charakterze kierownika zadania i/lub wykonawcy projektu, osoby prowadzącej 

(POWR.03.01.00-00-T068/18; POWR.03.01.00-00-T121/18; POWR.03.01.00-00-T067/18). 
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Moja działalność popularyzatorska i edukacyjna obejmowała również współpracę z 

fundacją Uniwersytet Dzieci i polegała na współautorskim opracowaniu scenariuszy 

warsztatów edukacyjnych oraz ich praktycznej realizacji: 

• 2016 – cykl warsztatów laboratoryjnych w ramach dla kierunku „Mistrz i Uczeń”, 

pt.: „Biologia rozwoju - jak rozwijają się żywe organizmy?” 

• 2017 – cykl warsztatów laboratoryjnych pt.: „Dlaczego naukowcy hodują ryby?” 

• 2019 – cykl warsztatów laboratoryjnych pt.: „Dlaczego naukowcy hodują ryby?” 

 

Brałam udział w dużym projekcie organizowanym przez Akademię Młodych Uczonych i 

Artystów (z którą byłam związana w latach 2015 – 2020) i finansowanym przez Wrocławskie 

Centrum Akademickie, którego rezultatem było wydanie książki pod redakcją Justyny Kajty, 

Adama Mrozowickiego, Magda Dubińskiej-Magiery i Bartłomieja Skowrona, zatytułowanej 

„Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów”, 

Kraków ZW NOMOS, 2020. 

 

Jestem również autorką i współautorką artykułów o charakterze 

popularnym/informacyjnym, które są ściśle związanych z moją działalnością. 

 

Publikacje o charakterze popularnym 

 

[P.1.] „Nauka jest fascynująca“ 

Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera, Józef Krawczyk  

Przegląd Uniwersytecki, nr 3 (208), str. 10-12, 2015 

 

[P.2.] „e-danio. Nurkuj po wiedzę!“  

Magda Dubińska-Magiera, Marta Migocka-Patrzałek  

Przegląd Uniwersytecki, nr 3 (208), str. 13-14, 2015 

 

[P.4.] „Danio do myślenia“  

Małgorzata Daczewska, Joanna Niedbalska-Tarnowska, Magda Dubińska-Magiera, Marta 

Migocka-Patrzałek  

Przegląd Uniwersytecki, nr 5 (215), str. 22-24, 2016 

 

[P.5.] „Ryby nie na niby” 

Marta Migocka-Patrzałek, Joanna Niedbalska-Tarnowska, Magda Dubińska-Magiera, 

Arnold Garbiec 

Przegląd Uniwersytecki,  nr 1 (221), str. 26-28, 2018 
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[P.6.] „DANiO – Danio Adventure! Nauka i Odkrycia” 

Paweł Kowalczyk, Adam Chromiec, Julia Kończak, Agnieszka Naumowicz, Zofia Pukało, 

Karol Sadowski, Magda Dubińska-Magiera, Marta Migocka-Patrzałek, Joanna Niedbalska-

Tarnowska 

Przegląd Uniwersytecki, nr 5 (225), str. 20-23, 2018 

 

[P.7.] „Warsztaty z „Zebrafish”” 

Marta Migocka-Patrzałek, Arnold Garbiec, Katarzyna Ochenkowska, Seweryn Pawlak, 

Magdalena Elias,  Magda Dubińska-Magiera 

Przegląd Uniwersytecki, nr 2-3 (227-228), str. 36-37, 2019 

 

[P.8.] „W jaki sposób muszka owocowa może pomóc diagnozować ludzkie choroby?“ 

Marta Migocka-Patrzałek, Magda Dubińska-Magiera 

Przegląd Uniwersytecki, nr 3 (237), str. 38-41, 2021 

 

[P.9.] „Czy odrobiliśmy lekcję? Kształcenie na odległość na UWr w trakcie pandemii SARS-

CoV-2 “ 

Stefan Nowicki, Magda Dubińska-Magiera, Marta Migocka-Patrzałek, Dawid Krysiński 

Przegląd Uniwersytecki, nr 4 (238), str. 40-43, 2022 

 

Brałam udział w zajęciach popularyzujących naukę, które odbywały się w ramach wydarzeń 

organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim: 

• XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, 20-21.09.2013, organizacji zajęć „Funkcjonalna 

organizacja komórki zwierzęcej”, warsztaty: „Jak zobaczyć to co niewidzialne?” 

• Noc Biologów, 10.01.2014, organizacja zajęć „Biotechnologia na talerzu”  

• Mój Pierwszy Uniwersytet, 08.02.2014, organizacja zajęć „Funkcjonalna organizacja 

komórki” 

• Oleśnicka Noc z Przyrodą, 04.04.2014, organizacji zajęć „Biotechnologia na talerzu”  

• XVII Dolnośląski Festiwal Nauki, 24.09 2014, organizacji zajęć „DNA na talerzu” 

• Noc Biologów, 09.01.2015, organizacja zajęć „Pokaż rybko co masz w  środku”  

• XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki, 18-22.09.2015, organizacja zajęć „Latające mutanty 

atakują”,  

• Noc biologów, 12.01.2018, organizacja wystawy pt. „Profesor Zebra i doktor Rybka, 

czyli zwierzęta w badaniach naukowych” 
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• Noc biologów, 09.01.2019, organizacja zajęć „Czego nie wiecie o rybce danio, 

zaskrońcu i muszce owocowej? - Organizmy modlelowe i niemodelowe w 

laboratorium” 

• Noc biologów, 10.01.2020, organizacja zajęć „Mała rybka akwariowa skarbnicą wiedzy 

- danio pręgowane jako organizm modelowy”. 

• Noc biologów, 14.01.2022, organizacja zajęć „Popularyzacja nauki - po co tłumaczyć 

złożone kwestie w prosty sposób?” 

  

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne 

informacje, ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej.  

n.d. 

 

           

    ……………..……..………………. 

               (podpis wnioskodawcy) 

 

Bibliografia 

[D.l] - [D.41] – wybrane prace niestanowiące osiągnięcia habilitacyjnego, które zostały 

wyszczególnione w Załączniku 4.A „Wykaz osiągnięć”. 

 

1. Al-Tahan, S. i wsp. New family with HSPB 8-associated autosomal dominant rimmed vacuolar 

myopathy. Neurol. Genet. 2019, 5, e349.  

2. Alibardi L. Regenerating tail muscles in lizard contain Fast but not Slow Myosin indicating that 

most myofibers belong to the fast twitch type for rapid contraction, Tissue Cell. 2015 

Oct;47(5):533-40. doi: 10.1016/j.tice.2015.06.002. Epub 2015 Jun 23. 

3. Apostolopoulou, M. i wsp. The role of mitochondria in statin-induced myopathy. Eur. J. Clin. 

Investig. 2015, 45, 745–754. 

4. Bentzinger CF i wsp. (2012) Building muscle: molecular regulation of myogenesis. Cold Spring 

Harb Perspect Biol 4(2) 

5. Bober E i wsp. (1994) Pax-3 is required for the development of the limb muscles: a possible 

role for the migration of dermomyotomal muscle precursor cells. Development 120:603–612  

6. Bohnert M., Tethering fat: tethers in lipid droplet contact sites, Contact, 3 (2020), 

10.1177/2515256420908142  

7. Bosma M. Lipid droplet dynamics in skeletal muscle, Exp. Cell Res., 340 (2) (2016), pp. 180-

186, 10.1016/j.yexcr.2015.10.023 

8. Bouitbir, J. i wsp. Mechanisms of statin-associated skeletal muscle-associated symptoms. 

Pharmacol. Res. 2019, 154, 104201.  

9. Bouhy, D. i wsp. A knock-in/knock-out mouse model of HSPB8-associated distal hereditary 

motor neuropathy and myopathy reveals toxic gain-of-function of mutant Hspb8. Acta 

Neuropathol. (Berl.) 2018, 135, 131–148. 



Załącznik 3.A Autoreferat | Magda Dubińska-Magiera 
 

str. 49 
 

10. Campos, L.M. i wsp. Alterations in zebrafish development induced by simvastatin: 

Comprehensive morphological and physiological study, focusing on muscle. Exp. Biol. Med. 

2016, 241, 1950–1960. 

11. Campos, L.M. i wsp. Structural Analysis of Alterations in Zebrafish Muscle Differentiation 

Induced by Simvastatin and Their Recovery with Cholesterol. J. Histochem. Cytochem. 2015, 

63, 427–437. 

12. Carra, S.; Seguin, S.J.; Landry, J. HspB8 and Bag3: A new chaperone complex targeting 

misfolded proteins to macroautophagy. Autophagy 2008, 4, 237–239. 

13. Carra, S.; Alberti, S.; Benesch, J.L.P.; Boelens, W.; Buchner, J.; Carver, J.A.; Cecconi, C.; 

Ecroyd, H.; Gusev, N.; Hightower, L.E.; i wsp. Small heat shock proteins: Multifaceted proteins 

with important implications for life. Cell Stress Chaperones 2019, 27, 1–14. 

14. Christ B, Brand-Saberi B (2002) Limb muscle development. Int J Dev Biol 46:905–914 

15. Ciechanover A, Kwon YT (2017) Protein Quality Control by Molecular Chaperones in 

Neurodegeneration. Front Neurosci 11:185, doi: 10.3389/fnins.2017.00185 

16. Cox P.G. In vitro myogenesis of promuscle cells from the regenerating tail of the lizard, Anolis 

carolinensis, J Morphol. 1968 Sep;126(1):1-18. doi: 10.1002/jmor.1051260102. 

17. Crippa, V. i wsp. The small heat shock protein B8 (HspB8) promotes autophagic removal of 

misfolded proteins involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Hum. Mol. Genet. 2010, 

19, 3440–3456. 

18. DiNicolantonio, J.J. CoQ10 and L-carnitine for statin myalgia? Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 

2012, 10, 1329–1333. 

19. Duprez D (2002) Signals regulating muscle formation in the limb during embryonic 

development. Int J Dev Biol 46(7):915–925 

20. Echaniz-Laguna, A. i wsp. HSPB8 haploinsufficiency causes dominant adult-onset axial and 

distal myopathy. Acta Neuropathol. (Berl.) 2017, 134, 163–165. 

21. Elicker, K.S.; Hutson, L.D. Genome-wide analysis and expression profiling of the small heat 

shock proteins in zebrafish. Gene 2007, 403, 60–69.  

22. Gupta, R. i wsp. Myopathy Associated With Statins and SGLT2—A Review of Literature. Curr. 

Probl. Cardiol. 2020, 46, 100765. 

23. Ghaoui, R. i wsp. Mutations in HSPB8 causing a new phenotype of distal myopathy and motor 

neuropathy. Neurology 2016, 86, 391–398.  

24. Irobi, i wsp. Hot-spot residue in small heat-shock protein 22 causes distal motor neuropathy. 

Nat. Genet. 2004, 36, 597–601.  

25. Galli LM i wsp. (2008) Identification and characterization of subpopulations of Pax3 and Pax7 

expressing cells in developing chick somites and limb buds. Dev Dyn 237(7):1862–1874 

26. Guzel, N.A. i wsp. Effects of acute L-carnitine supplementation on nitric oxide production and 

oxidative stress after exhaustive exercise in young soccer players. J. Sports Med. Phys. Fit. 

2014, 55, 9–15. 

27. Hanai, J. al. The Muscle-Specific Ubiquitin Ligase Atrogin-1/MAFbx Mediates Statin-Induced 

Muscle Toxicity. J. Clin. Investig. 2007, JCI32741.  

28. Hirsinger E., i wsp. (2000) Somite formation and patterning. I Rev Cytol 198: 1-65 

29. Itabe, H. i wsp. Perilipins: a diversity of intracellular lipid droplet proteins Lipids Health Dis., 

16 (1) (2017), p. 83 

30. Jagla K i wsp. (1995) Mouse Lbx1 and human LBX1 define a novel mammalian homeobox 

gene family related to the Drosophila lady bird genes. Mech Dev 23:345–356Jang, J. i wsp. l-

Carnitine supplement reduces skeletal muscle atrophy induced by prolonged hindlimb 

suspension in rats. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2016, 41, 1240–1247. 

31. Janowska, M.K. i wsp. Mechanisms of Small Heat Shock Proteins. Cold Spring Harb. Perspect. 

Biol. 2019, 11, a034025. 

32. Jevons E.F.P. i wsp. Skeletal muscle lipid droplets are resynthesized before being coated with 

perilipin proteins following prolonged exercise in elite male triathletes, Am. J. Physiol. 

Endocrinol. Metab., 318 (3) (2020), pp. E357-E370 

33. Kahane N, Cinnamon Y, Kalcheim C (1998) The cellular mechanism by which the 

dermomyotome contributes to the second wave of myotome development. Development 

125:4259–4271 



Załącznik 3.A Autoreferat | Magda Dubińska-Magiera 
 

str. 50 
 

34. Kalcheim C, Ben-Yair R (2005) Cell rearrangements during development of the somite and its 

derivatives. Curr Opin Genet Dev 15:371–380. doi:10.1016/j.gde.2005.05.004 

35. Kim, J.H. i wsp. l -Carnitine enhances exercise endurance capacity by promoting muscle 

oxidative metabolism in mice. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2015, 464, 568–573.  

36. Koozehchian, M.S. i wsp. Effects of nine weeks L-Carnitine supplementation on exercise 

performance, anaerobic power, and exercise-induced oxidative stress in resistance-trained 

males. J. Exerc. Nutr. Biochem. 2018, 22, 7–19.  

37. Kusumi K. i wsp. A large-scale view of the evolution of amniote development: insights from 

somitogenesis in reptiles, Curr. Opin. Genet. Dev., 23 (August (4)) (2013), pp. 491-497, 

doi.org/10.1016/j.gde.2013.02.011 

38. Kwok, A.S. i wsp. HspB8 mutation causing hereditary distal motor neuropathy impairs 

lysosomal delivery of autophagosomes. J. Neurochem. 2011, 119, 1155–1161. 

39. Lee ASJ et. al. (2013) Initiation of primary myogenesis in amniote limb muscles. Dev Dyn 

242:1043–1055 

40. Lindon C, i wsp. Cell cycle-regulated expression of the muscle determination factor Myf5 in 

proliferating myoblasts. J Cell Biol. 1998;140:111–118 

41. Liu H.C., Maneely R.B. The development of muscle spindles in the embryonic and regenerative 

tail of Hemidactylus bowringi (Gray), Acta Anat (Basel). 1969; 72(1):63-74, doi: 

10.1159/000143236. 

42. Marvin, M. i wsp. Developmental expression patterns of the zebrafish small heat shock proteins. 

Dev. Dyn. 2008, 237, 454–463. 

43. Mayeuf-Louchart A. i wsp., Glycogen dynamics drives lipid droplet biogenesis during Brown 

adipocyte differentiation, Cell Rep., 29 (6) (2019), pp. 1410-1418  

44. Mitzelfelt, K.A. i wsp. The Human 343delT HSPB5 Chaperone Associated with Early-onset 

Skeletal Myopathy Causes Defects in Protein Solubility. J. Biol. Chem. 2016, 291, 14939–

14953.  

45. Mok G.F., Sweetman D. (2011) Many routes to the same destination: lessons from skeletal 

muscle development. Reproduction 141 (3): 301-312 

46. Murphy M, Kardon G (2011) Origin of vertebrate limb muscle: the role of progenitor and 

myoblast populations. Curr Top Dev Biol 96:1–31 

47. Nagashima H, et. al. (2005) Turtle-chicken chimera: an experimental approach to understanding 

evolutionary innovation in the turtle. Dev Dyn 232:149–161. doi:10.1002/dvdy.20235 

48. Obayashi, H.; Nezu, Y.; Yokota, H.; Kiyosawa, N.; Mori, K.; Maeda, N.; Tani, Y.; Manabe, S.; 

Sanbuissho, A. Cerivastatin Induces Type-I Fiber-, Not Type-II Fiber-, Predominant Muscular 

Toxicity in the Young Male F344 Rats. J. Toxicol. Sci. 2011, 36, 445–452. 

49. Ohya YK, i wsp. Unique features of Myf-5 in turtles: nucleotide deletion, alternative splicing, 

and unusual expression pattern. Evol Dev. 2006;8(5):415–423.  

50. Osaki, Y.; Nakagawa, Y.; Miyahara, S.; Iwasaki, H.; Ishii, A.; Matsuzaka, T.; Kobayashi, K.; 

Yatoh, S.; Takahashi, A.; Yahagi, N.; i wsp. Skeletal Muscle-Specific HMG-CoA Reductase 

Knockout Mice Exhibit Rhabdomyolysis: A Model for Statin-Induced Myopathy. Biochem. 

Biophys. Res. Commun. 2015, 466, 536–540.  

51. Pasha, R.; Moon, T.W. Coenzyme Q10 Protects against Statin-Induced Myotoxicity in 

Zebrafish Larvae ( Danio Rerio ). Environ. Toxicol. Pharmacol. 2017, 52, 150–160. 

52. Plantié E. i wsp. (2015) Model Organisms in the Fight against Muscular Dystrophy: Lessons 

from Drosophila and Zebrafish. Molecules 20 (4): 6237-6253 

53. Rashed, E. i wsp. Heat Shock Protein 22 (Hsp22) Regulates Oxidative Phosphorylation upon 

Its Mitochondrial Translocation with the Inducible Nitric Oxide Synthase in Mammalian Heart. 

PLOS ONE 2015, 10, e0119537. 

54. Rauch, J.N. i wsp. BAG3 Is a Modular, Scaffolding Protein that physically Links Heat Shock 

Protein 70 (Hsp70) to the Small Heat Shock Proteins. J. Mol. Biol. 2017, 429, 128–141 

55. Rosado-Olivieri E. A., Brivanlou A. H. Gastruloids Gain Muscle: Somite Formation in Embryo-

Like Structures, Cell Stem Cell; 2020 Apr 2;26(4):467-468; doi: 10.1016/j.stem.2020.03.011 

56. Russell, J.J. i wsp. Non-model model organisms. BMC Biol 15, 55 (2017). 

https://doi.org/10.1186/s12915-017-0391-5 



Załącznik 3.A Autoreferat | Magda Dubińska-Magiera 
 

str. 51 
 

57. Sanbe, A. i wsp. Phenotype of Cardiomyopathy in Cardiac-specific Heat Shock Protein B8 

K141N Transgenic Mouse. J. Biol. Chem. 2013, 288, 8910–8921.  

58. Scarlato, M. i wsp. A novel heat shock protein 27 homozygous mutation: Widening of the 

continuum between MND/dHMN/CMT2. J. Peripher. Nerv. Syst. 2015, 20, 419–421.  

59. Sun, X.; Fontaine, J.-M.; Rest, J.S.; Shelden, E.A.; Welsh, M.J.; Benndorf, R. Interaction of 

Human HSP22 (HSPB8) with Other Small Heat Shock Proteins. J. Biol. Chem. 2004, 279, 

2394–2402. 

60. Tang, B. i wsp. Small heat-shock protein 22 mutated in autosomal dominant Charcot-Marie-

Tooth disease type 2L. Hum. Genet. 2005, 116, 222–224.  

61. Tarnopolsky M.A. i wsp., Influence of endurance exercise training and sex on intramyocellular 

lipid and mitochondrial ultrastructure, substrate use, and mitochondrial enzyme activity, Am J 

Physiol Regul Integr Comp Physiol, 292 (3) (2007), pp. R1271-R1278 

62. Tatsumi T i wsp. Forced lipophagy reveals that lipid droplets are required for early embryonic 

development in mouse, Development, 145 (4) (2018), p. dev161893 

63. Vicart, P. i wsp. A missense mutation in the αB-crystallin chaperone gene causes a desmin-

related myopathy. Nat. Genet. 1998, 20, 92–95.  

64. Yu J., Li P. The size matters: regulation of lipid storage by lipid droplet dynamics, Sci. China 

Life Sci., 60 (1) (2017), pp. 46-56Zhang, R. i wsp. A novel transgenic mouse model of Chinese 

Charcot-Marie-Tooth disease type 2L. Neural Regen. Res. 2014, 9, 413.  

65. Zhang, Y. i wsp., Proteome of skeletal muscle lipid droplet reveals association with 

mitochondria and apolipoprotein A-I, J. Proteome Res., 10 (10) (2011), pp. 4757-4768 


		2022-05-11T18:38:47+0200
	MAGDA DUBIŃSKA-MAGIERA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MAGDA DUBIŃSKA-MAGIERA, PESEL: 80051819127, PZ ID: MagdaDubinskaMagiera514




