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Ocena osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych 
kręgowców (w warunkach prawidłowych i patologicznych) na przykładzie wybranych gatunków 
modelowych i niemodelowych” oraz ocena dotychczasowego dorobku naukowo-badawczego i 
dydaktycznego dr Magdy Dubińskiej-Magiery w związku z postępowaniem o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego 

Niniejszą recenzję wykonałem jako osoba powołana do funkcji recenzenta na podstawie uchwały Rady 
Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 czerwca 2022 r.. Oceny 
dokonałem według obowiązujących uregulowań prawnych na podstawie przekazanej mi dokumentacji, na 
którą składały się: 

1) autoreferat habilitantki z zestawem publikacji naukowych składających się na osiągnięcie 
habilitacyjne, 

2) wykaz innych osiągnięć naukowo-badawczych oraz osiągnięć w zakresie dydaktyki i popularyzacji 
nauki. 
 

1. Przebieg kariery naukowej 

Doktor Magda Dubińska-Magiera jest absolwentką Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Tytuł zawodowy magistra uzyskała w 2004 roku na podstawy pracy wykonanej w Pracowni 
Białek Jądrowych. Również swój projekt doktorski, poświęcony poznaniu roli białka XLAP2 w tworzeniu 
wrzeciona mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis, zrealizowała w tej 
samej pracowni. Pracę doktorską obroniła w 2009 roku, uzyskując stopień doktora nauk biologicznych w 
zakresie biotechnologii.  Wkrótce potem odbyła również studia podyplomowe uzyskując certyfikat menadżera 
projektu badawczo-rozwojowego, co wynikało z ówczesnych zainteresowań habilitantki w zakresie projektów 
wdrożeniowych. 

W 2010 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta, a rok później na stanowisku adiunkta w 
Zakładzie Biologii Rozwoju, Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuje do 
dzisiaj. W latach 2007-2022, dr Magda Dubińska-Magiera odbyła kilka, najczęściej krótkich, kilku lub 
kilkunastodniowych wizyt studyjnych i szkoleniowych. Nieco dłuższe staże naukowe odbyła w 2007 roku w 
University Durham (Wielka Brytania; 5 miesięcy) oraz w roku bieżącym (4 miesiące) w Genetics Reproduction 
and Development Institute (GReD), Clermont-Ferrand (Francja). Ten ostatni wyjazd zrealizowała w ramach 
własnego projektu finansowanego z Programu im. Bekkera przez NAWA. Wiele z tych wyjazdów związanych 
było z uzyskaniem nowych kompetencji z zakresu biologii rozwoju, oraz tworzenia i analiz fenotypowych 
modelowych organizmów zwierzęcych chorób człowieka tj. D. melanogaster. Jednak jak na okres kariery 
naukowej to nie zbyt wiele okazji na przeprowadzenie szerokich badań realizowanych w nowych obszarach 
badawczych, pozwalających na znaczne udoskonalenie warsztatu badawczego i rozwój szeroko rozumianych 
kompetencji naukowych w zakresie projektowania, realizacji i upowszechniania wyników prowadzonych 
badań oraz zarządzania projektami badawczymi. 
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Podsumowując tę część można stwierdzić, że doktor Magda Dubińska-Magiera posiada stopień doktora 
w określonej dziedzinie nauki wymagany do nadania stopnia doktora habilitowanego, a dotychczasowy 
przebieg kariery naukowej z licznymi wizytami studyjnym i krótkimi stażami można uznać za prawidłowy, 
chociaż w karierze brakuje długookresowego stażu naukowego. 

 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie habilitacyjne dr Magdy Dubińskiej-Magiery stanowi monotematyczny cykl sześciu publikacji 
naukowych pod wspólnym tytułem „Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych kręgowców (w 
warunkach prawidłowych i patologicznych) na przykładzie wybranych gatunków modelowych i 
niemodelowych”. W trzech pracach habilitantka jest pierwszym autorem. Opublikowane zostały w 
International Journal of Molecular Sciences (IF 3,2), Cells (IF 6,6) i Biochimica et Biophysica Acta Molecular and 
Cell Biology of Lipids (IF 4,7). W dwóch innych dzieli pierwsze autorstwo z kolegą z zespołu badawczego. Te 
prace ukazały sie w Protoplasma (2,9) i Development Genes and Evolution (IF 2,2).  Z kolei w jednej, 
opublikowanej w bieżącym roku w Cells, jest ostatnim a zarazem korespondencyjnym autorem. Pięć z tych 
publikacji to prace eksperymentalne, które były zrealizowane w macierzystym zespole kierowanym przez prof. 
Małgorzatę Daczewską. Pomimo, że publikowane w latach 2017-2022 były cytowane jedynie 12 razy. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że dwie prace ukazały się roku bieżącym, co częściowo wpływa na ograniczoną 
cytowalność tych prac eksperymentalnych. Z kolei jedna praca to opracowanie przeglądowe opublikowane w 
2016 wspólnie z prof. Krzysztofem Jaglą z GReD-UMR INSERM, które było już cytowane w literaturze światowej 
aż 35 razy. Stanowi ona kompetentnie przygotowane podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej 
możliwości wykorzystania ryby danio pręgowanego jako modelu zwierzęcego oceny wpływu związków 
bioaktywnych lub ksenobiotyków na prawidłowy rozwój układu nerwowo-mięśniowego. Podsumowując 
parametry naukometryczne można stwierdzić, że wszystkie prace zostały opublikowane w czasopismach 
specjalistycznych o średniej lub niewielkiej rozpoznawalności, a ich cytowalność jest przeciętna, chociaż jak 
wspomniałem jest to częściowo wynikiem krótkiego czasu jaki upłynął od ich publikacji.   

Na podstawie list autorów poszczególnych prac można wywnioskować, że we wszystkich publikacjach 
widoczna jest istotna i wiodąca rola dr Dubińskiej-Magiery. Opis habilitantki jej wkładu w powstanie publikacji 
jest wyczerpujący. Na jego podstawie można stwierdzić, że faktycznie jej udział we wszystkich tych projektach 
był znaczący, a w kilku dominujący.  

Całość osiągnięcia habilitacyjnego obejmuje spójną i zwartą tematykę badawczą. Opisane w nich 
badania doktor Magdaleny Dubińskiej-Magiery koncentrowały się na lepszym poznaniu procesu miogenezy u 
zwierząt modelowych i niemodelowych oraz wpływem na ten proces wybranych związków aktywnych. Danio 
pręgowany, który był obiektem części przedstawionych badań, jest powszechnie stosowanym modelem 
służącym poznawaniu rozwoju mięśni i różnych aspektów ich funkcjonowania. Z drugiej strony habilitantka 
postanowiła scharakteryzować proces miogenezy również u gadów, zwierząt u których proces ten jest 
stosunkowo słabo poznany. W tym przypadku badania skupiły się na rodzimych gatunkach tj. zaskroniec 
zwyczajny i jaszczurka zwinka. 

Badania nad miogenezą zaskrońca (opisane w publikacji H.2 - numeracja z autoreferatu habilitantki) 
wykazały szereg podobieństw do modelu tego procesu opisanego dla ptaków i ssaków zarówno na poziomie 
morfologicznym, jak i profilu ekspresji dwóch wczesnych czynników miogennych - Pax3 i Pax7. Jednocześnie 
badania ujawniły unikatowe dla niektórych gadów cechy związane z dalszymi etapami różnicowania mięśni, a 
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mianowicie występowanie obok zachowawczych strukturalnie włókien mięśniowych klasy pierwszej, 
unikatowej strukturalnie klasy drugiej z nieregularnie rozmieszczonymi miofibrylami w sarkoplazmie 
obwodowej oraz licznymi kropli lipidowymi lokalizującymi w regionie centralnym. Z kolei badania miogenezy 
zawiązka kończyny przedniej jaszczurki (publikacja H.3) wykazały jej podobieństwa do procesu opisanych u 
ptaków i ssaków zarówno na poziomie morfologicznym, jak i molekularnym. Badania pokazały, że 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. Mioblasty znajdujące się w polu miogennym ulegają fuzji tworząc wielojądrowe miotuby, a te 
tworzą z czasem włókna mięśniowe. Podobnie jak u modelowych ssaków również u jaszczurki obserwuje się 
ekspresję czynników miogennych takich jak MyoD i Myf5. Badania nad miogenezą u dwóch przedstawicieli 
gadów opisane w dwóch omówionych pracach miały raczej charakter opisowy i nie zadawały istotnych pytań 
mechanistycznych. Doprowadziły jednak do wskazania pewnych różnic i podobieństw w morfologii i profilach 
ekspresji genów ważnych dla miogenezy u gadów w porównaniu do innych kręgowców, zwłaszcza dotąd 
znacznie lepiej poznanych w tym zakresie ssaków.  Z kolei w następnej pracy (H.5) składającej się na 
osiągnięcie, habilitantka podjęła się badania dotąd nie opisanego dla gadów procesu jakim jest jakościowa i 
ilościowa dynamika dystrybucji kropli lipidowych (LD) w mięśniach szkieletowych.  Podczas rozwoju mięśni 
zaskrońca habilitantka zaobserwowała zmieniającą się liczebność, wielkość i skład lipidowy i białkowy 
utworzonych LD oraz interakcję tych struktur z innymi organellami. Ustalenie składu lipidowo-białkowego LD 
oraz jego zmiany w rozwoju, ale także pewne konkluzje z tego płynące należy uznać za jedno z najważniejszych 
elementów pracy. Tak jak uzyskane wyniki należy uznać za cenne to wszystkie prace nad miogenezą 
prowadzone w modelach gadzich miały głównie charakter opisowy, co częściowo może być wyjaśniane skąpą 
wiedzą odnośnie miogenezy badanych gatunków. 

Dwie publikacje dotyczące modelowej ryby danio pręgowanego (Danio rerio) zadawały już bardziej 
mechanistyczne pytania. W pierwszej z nich (H.4) habilitantka opisała udział białka szoku cieplnego Hspb8 w 
procesie miogenezy. Badania pokazały, że ekspresja hspb8 zachodzi głównie w obszarach przy liniach Z i M 
sarkomeru, wzrasta pod wpływem szoku cieplnego i jest kontrolowana na wczesnych etapach rozwoju. Hspb8 
oddziałuje z różnymi białkami partnerskimi takimi jak Bag3, Hsc70, dyneiną, Hspb1, Ddx20 i synaptogaminą, i 
może regulować autofagię zależną od chaperonów. Badania pokazały, że wyciszenie hspb8 zaburza 
ultrastrukturę mięśni szkieletowych i obniża lokomotorykę larw. Z kolei badania opisane w kolejnej pracy (H.6) 
potwierdziły, że stosowana w leczeniu ludzi lowastatyna może wykazywać działanie miototoksyczne u larw 
danio, a L-karnityna działa osłonowo. Lowastatyna wpływa na rozwarstwienie włókien i zaburzenie organizacji 
włókien sarkomerycznych, podczas gdy L-karnityna neutralizuje te zaburzone fenotypy strukturalne. Ponadto 
u zwierząt poddanych działaniu lowastatyny wzrosła ekspresja jednego z markerów atrofii mięśni - atroginy-1. 
Z kolei L-karnityna nie znosi całkowicie innego zaburzenia wywołanego lowastatyną jakim są nieprawidłowość 
rytmu serca i zmiany skurczowe komory i przedsionka. Praca ta daje więc przesłanki o możliwym, osłonowym 
efekcie L-karnityny u pacjentów poddawanych działaniu statyn, w tym lowastatyny. Jest to bardzo cenne 
badanie pokazujące jednocześnie użyteczność danio pręgowanego jako modelu do badań farmakologicznych. 

Cele badawcze założone przez habilitantkę zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu wieloetapowych 
analiz, wykorzystujących szereg dobrze dobranych metod i modeli badawczych. Rozwiązywanie 
poszczególnych problemów było przeprowadzone w oparciu o różnorodne, często uzupełniające się podejścia 
metodyczne. W swoich badaniach dr Dubińska-Magiera stosowała szereg nowoczesnych technik biologii 
molekularnej i biologii komórki, których wyniki pozwoliły na właściwe opisanie badanych układów 
modelowych. 
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Z analizy ocenianego osiągnięcia naukowego jasno wynika, że dr Dubińska-Magiera przyczynił się w 
znacznym stopniu do lepszego poznania podobieństw i różnic, zwłaszcza morfologicznych, w procesie 
miogenezy u słabo dotąd poznanych w tym zakresie gadów w porównaniu do ssaków, zrozumienia udziału 
białka opiekuńczego Hspb8 w prawidłowej miogenezie modelowej ryby Danio rerio oraz pokazanie 
osłonowego działania L-karnityny u zwierząt poddanych działaniu lowastatyny. Jednym z ważnych elementów 
weryfikacji wyników prowadzonych badań jest ocena umiejętności przyjęcia jak najbardziej racjonalnej 
strategii badawczej.  Habilitantka wykazała się w tym zakresie dużą dojrzałością. Chcąc jak najlepiej zrealizować 
założone cele, zaplanowała logiczny ciąg, konsekwentnie realizowanych etapów badań, nie zapominając o 
przeprowadzeniu szeregu badań kontrolnych. W osiągnięciu habilitacyjnym zabrakło mi jednak chociaż 
jednego projektu zmierzającego w głąb badanych procesów, w kierunku ukazania mechanizmów nimi 
kierującymi. W konkluzji mogę jednak stwierdzić, że opiniowane osiągnięcie naukowe spełnia wymagania 
stawiane w postępowaniach habilitacyjnych, ponieważ uzyskane wyniki stanowią znaczący wkład w rozwój 
dyscypliny naukowej – nauki biologiczne – jaką zajmuje się habilitantka.  

 
3.  Ocena dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta 

Na dorobek naukowy dr Dubińska-Magiera oprócz 6 publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 
składa się aż 33 innych publikacji indeksowanych w bazie JCR, z czego w 8 habilitantka jest pierwszym autorem 
lub dzieli pierwsze autorstwo. To pokazuje dużą aktywność publikacyjną w wymiarze ilościowym. Wiele z tych 
prac to opracowania przeglądowe. Wśród czasopism, w których swoje prace publikowała dotąd habilitantka 
są takie, które należą do dobrych i rozpoznawalnych periodyków z obszaru biologii komórki czy biologii rozwoju 
z IF w zakresie 3-6. Są nimi na przykład Membranes, Molecules, International Journal of Molecular Sciences 
oraz Cells z wydawnictwa APD oraz Cellular and Molecular Life Sciences, Protoplasma, FEBS Letters czy 
Bioelectrochemistry. Łącznie 15 publikacji poza stanowiącymi osiągnięcie habilitacyjne zostało 
opublikowanych w czasopismach z IF powyżej 3. Brak niestety w dorobku naukowym prac opublikowanych w 
solidnych czasopismach naukowych. Sumaryczna wartość IF czasopism dla wszystkich prac habilitantki wynosi 
ponad 120 (włączając prace z osiągnięcia habilitacyjnego). Tematyka tych wszystkich prac jest bardzo 
zróżnicowana, chociaż koncentruje się głównie w obszarze szeroko rozumianej biologii rozwoju, miogenezy i 
chorób nerwowo-mięśniowych. Publikacje były dotąd cytowane około 360 razy, co wpływa na średnią jak na 
etap kariery naukowej wartość indeksu Hirscha habilitantki, wynoszącą 12.  

Umiejętność zdobywania środków finansowych na realizację własnych pomysłów badawczych to ważna 
cecha samodzielnego pracownika naukowego. W latach 2014–2018 habilitantka zrealizowała projekt 
badawczy pt. „Funkcjonalna analiza HSPB8 w organizmach modelowych (Danio rerio i Drosophila 
melanogaster) ze szczególnym uwzględnieniem stanów patologicznych związanych z zaburzeniami ludzkiego 
ortologa”, który uzyskała jako jego kierownik z Narodowgo Centrum Nauki (program Sonata z budżetem 
~450 000 PLN). Jest obecnie również wykonawcą innego projektu badawczego finansowanego przez NCN w 
programie Sonatina. Uzyskała także wspomniany już wcześniej grant wyjazdowy w ramach programu im. 
Bekkera z NAWA (50 000 PLN). Ponadto kierowała kilkoma znacznie mniejszymi projektami wewnętrznymi 
Uniwersytetu Wrocławskiego.   

W swoich pracach naukowych habilitantka prowadziła udokumentowaną publikacjami współpracę z 
partnerami naukowymi spoza uczelni badawczej. Jednym z nich był zespół kierowany przez prof. Jaglę z 
Genetics Reproduction and Development Institute (Francja), gdzie kandydatka odbyła staż naukowy. Ponadto 
prowadziła współpracę z licznymi grupami badawczymi z kraju, między innymi z Instytutu Biochemii i Biofizyki 
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PAN w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i 
Terapii Doświadczalnej PAN oraz Uniwersytetu Śląskiego.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje ponadprzeciętny dorobek dydaktyczny dr Dubińskiej-Magiery. 
Oprócz opracowania autorskich przedmiotów realizowanych na Wydziale Biologii macierzystej uczelni 
przygotowała kilka publikacji traktujących o nowych rozwiązaniach dydaktycznych, ale również prac 
stanowiących opracowania popularyzujące badania naukowe. Była promotorem kilkunastu prac magisterskich 
i licencjackich a raz promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Na rozwój warunków kształcenia 
uzyskała również finansowanie w ramach projektów dydaktycznych, w których aktywnie uczestniczyła lub 
którymi kierowała. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne została nagrodzona nie tylko kilkoma nagrodami rektora 
macierzystej uczelni, ale również została uhonorowana w 2020 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Podsumowując można stwierdzić, że dotychczasowa praca badawcza oraz dydaktyczna dr Dubińskiej-
Magiery zaowocowała wieloma osiągnięciami, realizowanymi często we współpracy krajowej lub zagranicznej, 
mieszczącymi się w obszarze szeroko rozumianych nauk biologicznych, często publikowanymi w dość dobrych 
czasopismach naukowych. Wykazując się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni 
czy instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, kandydatka do stopnia spełnia wymogi stawiane w 
postępowaniach habilitacyjnych.  

 
4.  Wnioski końcowe 
 

W oparciu o analizę osiągnięcia naukowego pt. „Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych 
kręgowców (w warunkach prawidłowych i patologicznych) na przykładzie wybranych gatunków modelowych i 
niemodelowych” oraz całokształtu działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr Dubińskiej-
Magiery stwierdzam, że zarówno dorobek publikacyjny, aktywność dydaktyczna jak i samo osiągnięcie 
naukowe spełniają warunki Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  Osiągnięcie naukowe, pomimo, że 
zostało zawarte aż w sześciu odrębnych publikacjach, jest zwarte i homogenne tematycznie. Ponadto na 
uwagę zasługuje umiejętność zdobywania przez habilitantkę środków na realizację własnych pomysłów 
badawczych oraz znaczne zaangażowanie w kształcenie na poziomie akademickim. Można zatem stwierdzić, 
że kandydatka posiada kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Dlatego też z całym 
przekonaniem zwracam się do Wysokiej Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego o 
nadanie doktor Magdzie Dubińskiej-Magierze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ścisłe i 
przyrodnicze, w dyscyplinie nauki biologiczne.  

 
Krzysztof Sobczak 


