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będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

oraz innych osiągnięć naukowycho organizacyjnych i dydakĘcznych

Dr Magda Dubińska-Magieru jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na kięrunku

Biotechnologia, które ukończyła w 2004 roku na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu

Wrocławskiego. Na §m samym Wydziale w latach 2004-2009 odbyła studia doktoranckie, które

zakończyła obroną pracy doktorskiej pod tytułem ,,Analiza roli białka XLAP2 w tworzeniu wrzeciona

mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis" wykonaną w Pracowni

BiałekJądrowychpodkierunkiemprof. Dr. hab. RyszardaRzepeckiego. Odroku2010 do chwili obecnej

pracuje w Zal<ładzie Biologii Rozwoju Zwierząt Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w dziędzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie nauki biologiczne jest cykl sześciu publikacji w czasopismach indeksowanych pod

wspólnym tytułem ,,Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych kręgowców (w warunkach

prawidłowych i patologiczrrych) naprzykładzie wybranych gatunków modelowych i niemodelowych".

Cykl ten składa się z jednej pracy przeglądowej dotyczącej zastosowń modelu danio pręgowanego w

badarriach nad wpĘwem substancji toksycznych na rozwój i funkcję mięśni oraz pięciu oryginalnych

prac doświadczalnych. dwóch na modelu danio, dwóch zwykotzystaniem zaskrońca i jednej zuĘciem
jaszczurki zwinki.

Publikacja oznaczonajako H.2. (Does the grass snake (Natrtx natrix) (Squamata: Serpentes: Natricinae)

fit the amniotes-specific model of myogenesis? Protoplasma 2017, 254z1507-1516.) jest próbą

wykazania czy miogeneza zaskrońca jest zgodna z modelem tego procesu występujących u

owodniowców. W pracy przedstawiono szczegółowo proces miogenezy od momentu tworzenia

syńetrycznych somitów.
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Pomimo opisanych podobieństw do miogenezy innych owodniowców zaobserwowano po razpierwszy

pewne różrice, pojawiające się dopiero na bardziej zaawansowanych etapach różnicowania komórek

mięśniowych. ZostaĘ one wykazane dzięki zidentyfikowaniu obecności w miotomie tego gatunku

dwóch odmiennych klas włókien mięśniowych: I i II. Budowa morfologiczrra włókien klasy I jest

zbliżona do obserwowanej w prrypńku innych kręgowców (z miofibrylami rozmieszczonymi

równomiernie w całej sarkoplazmie). Włókna klasy II wykazują natomiast cechy nietypowe, ich cechą

charakterysryczną jest nieregularne tozlnieszczenie miofibryli w sarkoplazmie obwodowej oraz

obecność licznych kropli lipidowych w obszarze centralnym sarkoplazmy. Autorzy za7<ładają, że ich

depozycja moze odgrywaó kluczową rolę w przebiegu hibemacji. Na podstawie porównania modelu

miogenezy u ptaków i ssaków z opisanym w tej ptacy Ańorzy uważnją, że zaskłoniec pomimo

unikalnych cech swojej miogenezy, pasuje do specyfic znego dla owodniowca modelu rozwoju mięśni

tułowia.

W publikacji H.5. (Lipid droplets in skeletal muscle during grass snake (Natrix nątrix L.) development.

Biochimica et Biophysica Acta: Molecular and Cell Biologl of Lipids 2022,1867:159086.) po raz

pierwszy opisano dynamikę kropli lipidowych mięśni szkieletowych, przejawiającą się zmianarriw ich

Iiczbię, wielkości i składzie lipidowym, podczas rozwoju zaskrońca. Uwzględnione również ich
kompozycję białkową oruz interakcje z innymi organellami tub strukturami komórkowymi. Praca ta

dostarcza cennych informacji na temat wielofuŃcyjności kropli lipidowych i ich zdolności do interakcji

z ńżmymi organellami. Cechy te znajdują odbicie w ich składzie proteomowym, który obok innych

białek, zawięra białka niezbędne do tworzenia miejsc dokowania do innych struktur. Podobnie jak w

PoPrzedniej pracy Autorzy wnioskują, że powstawanie i funkcjonowanie kropli lipidowych wmięśniach

zaskrońca możebyć rwiryane z unikalnymi cechami, które przejawiają się w okresie Ęciapo wykluciu,

takimi jak strategia oszczędzania energii podczas hibernacji.

Publikacja H.3. (Primary myogenesis in the sand lizard (Lacerta agilis) limb bud. Development Genes

and Evolution2019,229:147-159.) uzupełnia badania miogenezy u gadów. Opisano w niej miogenezę

zawiryka kończyny przedniej jaszczurln zwinki, co pozwoliło na wykazanie po raz pierwsąl, że wzót
rÓżricowania mięśni we wczesnym pąku koircryny przedniej ma wiele cech wspólnych z modęlem

oPisanym dla gryzoni i kury, tak na poziomie morfologic lrrymjak i molekularnym.

W
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Dwie kolejne oryginalne prace doświadczalne zostaĘ wykonarre na modelu danio pręgowanego. W

publikacji H.4. (Characterization of Hspb8 in Zębraflsh. Cells 2020, 9z1562.) po raz pierwszy

przedstawiono charakterystykę Hspb8 danio pręgowanego zarov{no na poziomie mRNA, jak i białka

oraz przeprowadzono przejŚciowe wyciszenie jego ekspresji w celu dokonania charakterystyki

fuŃcjonalnej. Poszerzona zostaŁa wiedza na temat ekspresji hspb8 podczas rozwoju w warunkach

normalneych i szoku cieplnego, atakże na temat lokalizacji tkankowej i subkomórkowej tego białka.

Badania te stanowią celrne źródło informacji na temat potencjalnego wykorzystania danio pręgowanego

jako modelu do badania stanów patologicmychzłłiązanychzzaburzeniami HSPB8.

W publikacji H.6. (Assessment of the Preventive Effect of L-camitine on Post-statin Muscle Damage in

a Zebrafish Model. Cells 2022, t1.1297.) z uĘciem lowastatyny potwierdzono jej dzińanie

miototoksycznę ! larw danio pręgowanego i wykazano dńałanie osłonowe L-karni§ny. Wykazano, że

L-karnityna ma §lko częściowe dzińanie ochronne, pozytywnie łvpływa na skurcze komory i
przedsionka, natomiast nie przywraca rytmu serca do pożiomu normalnego otaznie powoduje poprawy

lokomocji larw. Wskazuje to, że stosowanie L-kami§ny może częściowo ograrńczyć występowanie

skutków ubocznych stosowania lowastatyny u pacjentów.

Kolejną publikacją w przedstawionym osiągnięciu habilitacyjnym jest praca przeglądowa H.1.

(Zebraftsh: A Model for the Study of Toxicants Affecting Muscle Development and Function.

Internątional Journal of Molecular Sciences 2016,17zl941.), w któĘ przedstawiono szeroki ptzegląd

zagadnień z-łviązanych z vlykotrystaniem danio jako modelu w badaniach wpływu substancji

toksyczrrych na rozwój i funkcjonowanie mięśni. Wnastająca liczba substancji chemiczrych
' 

wYkorzYstywanych w rolnictwie, przetwórstwie i medycynie, klóre mogą mieć negatywny wpływ na

orgańzm,wtYm Poprzezzanłeczyszczenie środowiska,shvarzakoniecznośó ich szybkiego przebadania

Pod względem toksycznego wpływu. Danio pręgowany okazał się bardzo przydatnym narzędziem,
głównie zewzględuna szybki wzrost i rozwój, atakżęzdolność wchłanianiacząsteczekrczcieńczonych

w wodzie Przez skórę i skrzela, co potwierdzająprace zawartę w niniejszymprzsglądzie.

lko
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naukową.

Rea§umuiłc" uwaŻam Że przedstawione osiagnięcie habilitacyine stanowi istotnv wklad w rozwói

Dodstawowvch badań nad miogeneza kręgowców. głównie poprzez poszerzenie badań o gatunki
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gadów oraz stanowi wkład w charaktervstvkę danio iako gatunku modelowego w badaniach nad

wpływem czvnników zewnętrznvch na ten proces.

Pozostałe osiągnięcia naukowe

Kandydatka legi§muje się dobrym dorobkiem naukowym, na który obok sześciu prac stanowiących

osiągnięcie hńilitacjne, składają się 33 publikacje w czasopismach indeksowanych, 4 publikacje w

innych czasopismach oraz 4 publikacje popular,nonaukowe. W bazie ORCID przypisanych jest Pani

Doktor 51 publikacji, natomiastbaza SCOPUS wykazuje 43 publikację zIat 2010 do chwili obecnej.

Dobrze prezentuje się też akĘwnośó konferencjna Kandydatki, na którą składa się 46 doniesień, w tym

siedem jako referaty na konferencjach w Polsce i 3 wystąpienia na konferencjachzagranicnrych.

Na podkreślenie zasługuje aktywność Pani Doktor w pozyskiwaniu środków na badania naŃowe.

Ztęalizowńa Ona doĘchczas Q006-2018) cńery niskonakładowe projeĘ ze środowiska lokalnego

oraz projek1 SONATA finansowany w wysokości 447 300,- ńoĘchprzezNarodowe Centrum Nauki.

W trakcie realizacji są dwa projekty, SONATA z NCN w wysokości 821744,- ńoĘch oraz projekt

wyjazdovly z Narodowej Agencji Wymiany Naukowej (50 000,- ńoĘch).

Tematyka badawcza związana z pozostałą działalnością naŃową obejmuje (i) charakterysłkę białek
jądrowych (7 publikacji), (ii) charakterystykę małych białek szoku termicznego (2 publikaje) oraz (iii)

terapii nowotworów (13 publikacji). Prace te były często wykonywane we współpracy z innymi

zespołami i dość dobrze publikowane.

Naleąy zatem podkreślić" że kandydatka jest akĘvwna naukowo. zdob},wa fundusze na badania i

Prowadzi doŚĆ szeroką współpracę badawczą" a temaĘvka badawcza jest aktualna.

Realizacja badań naukowych w więcej nD jednej instytucji naukowej, w tym odbyte staże i wlzyty
naukowe i dydaktyczne

Kandydatka brała udziń w realizacji badń we współpracy zjedenastoma pracowrrikami polskich i
cńęremapracownikami dwóch zagrańcnrych jednostek naukowych (Uniwersytet Durham w Wielkiej
Brytanii i GRoD we Francji).

Dr Dubińska-Magiera odbyła dwa krótkoterminowe pobyty badawczę: (i) na przełomie tat2007 i 2008

cżeromiesięczny pobyt w Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii i (ii) trązmiesięczny poby od

częrwca do wrzeŚniableżącego roku w Centrum Badawczym GRoD w Clermont-Ferrand we Francji.

Kandydatka uczestniczyła ponadto w trzech wyjazdach szkoleniowych (2013 rok pięć dni w
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Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej Brytanii, w 2005 roku 14 dni w uniwersytecie Lund w Szwecji oraz

w 202I roku 5 dni w Uniwersytecie Masaryka w Bmie w Republice Czeskiej) i jednym wyjeździe

badawczym w 2021 roku 11 dni w GReD we Francji oraz odbyła dwie wizłty dydaktyczne (w 2018

roku7dniwUniwersyteciewOstrawiewRepubliceCzeskiejiw2019roku5dniwGReDweFrancji).

Dość szeroką współpracę krajową i krótkoterminowe pobyąv w jednostkach zagraniczn}rch uznaję za

spełniaiące w minimalnym stopniu wymóg wykazania się przez Karrd}rdatkę istotną akĘywnością

naukową realizowaną w więcej niż jednej insĘvtucji naukowej.

Ocena osiągnięć dydaktycznych

W trakcie studiów doktorskich Kandydatka prowadziła cńczeńa z ttzęch przedmiotów, natomiast po

zatrudnieniu w Uniwersytecie liczba tych przedmiotów wzrosła do dziesięciu, w tym w sześciu

prowadziła wykłady. W przypadku cźerech przedmiotów Pani Doktor współtworzyła sylabusy oraz

wprowadzała autorskie treści. W 2018 roku zostńaobroniona pracadoktorska, w której Kandydatka

pełniła funkcj ę promotora pomocniczego.

Przez cał okres Pani Doktor była bardzo akłwna dvdakĘcznie.

Ocena działalności organizacyjnej w obszarze nauki i dydaktyki

Brała czyffiIy ldział w komitetach orgańzacyjnych pięciu konferencji naukowych orazudzielała się w
kilkunastu imprezach promujących naukę. Jak juz wspomniałem, brała udzińw tworzeniu przedmiotów

oraz kierowała lub uczestńczyła w pięciu projektach dydatłycntych i popularyzatorskich. Angażowała

się ponadto w prace komisji i zespołów uczelnianych i wydziałowych. W latach 2018-ż02l wykonała

15 recenzji publikacji dla czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Kandydatki.

Wniosek końcowy

Tematyka publikacji przedstawionych w cyklu habititacyjnym jest istotna pomlawczo oraz wpisuje się

w nowoczesne podejŚcie do zagadńeń aplikacyjnych. Przedstawiony jako osiągnięcie naukowe cykl

Publikacji pod wspólnym tytułem,,Rozwój oraz funkcjonowanie mięśni szkieletowych kręgowców (w

warunkach prawidłowych i patologicznych) na prrykJadzie wybranych gatunków modelowych i

a
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niemodelowych" wskazuje, ile Habilitantka opanowała szeroki wachlaru metod badawczych i
wypracowała wyodrębnioną i spójną tematykę badawczą, stanowiącą istotny, oryginalny i tworczy

wkład w rozwój dyscypliny. Zdobywanie funduszy na badania i umiejętność stosunkowo szerokiej

współpracy naukowej świadczą o przygotowaniu Kandydatki do podjęcia funkcji samodzielnego

pracownika naŃowego.

Biorąc pod uwagę pozyĘvlnąocenę osiągnięcia naukowego (cykl publikacji) orazpozostałego dorobku

naukowego (walory merytoryczne i formalne), a także szerokie doświadczenie dydaktyczne i
orgarizacyjne Pani dr Magdy Dubińskiej-Magiery wtaję, ze spełnia Ona ustawowe wymogi stawiane

kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego zawartę w Art. 219 Ustawy z dnia2}Iipca

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 574, z późniejszymi zmianami) i
wnioskuję o dopuszczenie Jej do dalszych etapów zmierzĄących do nadania stopnia doktora

habilitowanego w dziedzińę nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

P oznań, dnia 20 listopada 20ż2 roku
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