
 

 
 
Międzyuczelniany  
Wydział Biotechnologii  
Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego 

ul. Abrahama 58 
80-307 Gdańsk 
www.biotech.ug.edu.pl 
 

 

  

 

 

 
 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Liberek       
Zakład Biochemii Białek 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed 
ul. Abrahama 58 
80-307 Gdańsk     Gdańsk, 8. 12. 2022 
 
      

Recenzja osiągnięć naukowych Pani dr Anny Szlachcic w związku z postępowaniem o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki 

biologiczne 
 

Pani dr Anna Szlachcic ukończyła Wydział Biotechnologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego w 2008 roku. Po studiach magisterskich realizowała na tym samych Wydziale 
projekt doktorski „Fibroblast growth factor 1 (FGF1) conjugates for the FGFR-targeted cancer 
therapy“ zakończony w 2012 uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych. Następnie w 
latach 2012-2014 odbyła staż podoktorski w grupie badawczej kierowanej przez profesora 
Bernda Bukau w Zentrum für Molekulare Biologie Uniwersytetu w Heidelbergu. W 2015 roku 
powróciła do Polski i została zatrudniona na etacie adiunkta na Wydziale Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
Ocena osiągnięcia naukowego  
 
Podstawą osiągnięcia naukowego „Cząsteczki o potencjale terapeutycznym wiążące 

FGF1/FGFR1” jest cykl sześciu artykułów naukowych opublikowanych w latach 2018-2022. 
Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego są powiązane tematycznie. Opisane w nich 
badania mają na celu analizę możliwości wpływania na przekazywanie sygnału, w 
szczególności wyciszanie sygnalizacji, w której biorą udział czynniki wzrostu fibroblastów 
(FGF) i ich receptory (FGFR). W błonie komórkowej szeregu typów nowotworów występuje 
zwiększona liczba receptorów czynników wzrostu co powoduje wzrost sygnalizacji zależnej 
od czynników wzrostu i wzmożoną proliferację komórek nowotworowych. Zahamowanie 
tego oddziaływania albo ewentualne wykorzystanie takiego oddziaływania do selektywnego 
dostarczania leków do komórek nowotworowych jest jednym z możliwych sposobów 
postępowania w leczeniu nowotworów. Takie podejścia badawcze są aktualnie rozwijane. 
Prace Habilitantki bardzo dobrze wpisują się w ten nurt badań. Za najbardziej interesujące 
recenzent uznaje badania przedstawione w trzech pierwszych publikacjach cyklu (publikacje 
w Cancers (Basel), Frontiers in Pharmacology, Molecular Pharmaceutics). Prace te analizują  
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możliwości wykorzystania tzw. peptibodies, cząstek będących fuzją regionu Fc przeciwciał z 
peptydami, które mają rozpoznawać cele molekularne. Habilitantka analizowała w nich 
możliwości wykorzystania sekwencji peptydowych pochodzących z czynników wzrostu jako 
elementów strukturalnych oddziałujących z dużym powinowactwem z receptorem czynnika 
wzrostu. Analizowane peptibodies były skoniugowane z monometyloaurystatyną E, silnie 
cytotoksyczną substancją blokującą polimeryzację tubuliny. Po internalizacji receptora 
powinno to powodować dostarczenie cytotoksyny do komórek nadeksprymujących receptor 
czynnika wzrostu fibroblastów. Te założenia zostały pozytywnie zweryfikowane w 
eksperymentach biologicznych na dwóch liniach komórkowych. W eksperymentach 
Habilitantka pokazała, że silny efekt cytotoksyczny jednoznacznie można powiązać z 
poziomem ekspresji receptora na powierzchni komórek jak i z obecnością w peptibodies 
odpowiedniego peptydu jako elementu rozpoznającego receptor. W tych trzech pracach, dr 
Szlachcic pełni rolę ostatniego i korespondującego autora, a badania w nich opisane były 
finansowane przez grant Powroty kierowany przez Habilitantkę.  

Pozostałe trzy prace są również ścisłe tematycznie powiązane z problemami 
sygnalizacji FGF-FGFR. Habilitantka i współautorzy w pracy w FEBS Open Bio, przy użyciu 
techniki prezentacji fagowej (ang. phage display), wyselekcjonowali cykliczne peptydy 
oddziałujące z receptorem FGF. Odziaływanie wyselekcjonowanych peptydów z receptorem 
skutkuje brakiem dostępności receptora dla naturalnego liganda FGF, co w konsekwencji 
obniża poziom sygnalizacji pochodzący od receptora. W kolejnej pracy (International Journal 
of Molecular Sciences) zespół przy użyciu tej samej techniki wyselekcjonował z odpowiednich 
bibliotek jednołańcuchowe fragmenty zmienne immunoglobulin o wysokim powinowactwie 
do liganda FGF. Te  fragmenty przeciwciał poprzez odziaływanie z ligandem powodowały, że 
ligand przestawał być dostępny dla oddziaływania z receptorem. W doświadczeniach in vivo 
autorzy pokazali zahamowanie proliferacji komórek o wysokim poziomie ekspresji receptora 
FGFR po dodaniu wyselekcjonowanych fragmentów przeciwciał.  

Prace naukowe składające się na osiągnięcie naukowe dr Anny Szlachcic zostały 
opublikowane w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR: 
Cancers (Basel), Frontiers in Pharmacology, Molecular Pharmaceutics, International Journal 
of Molecular Sciences, FEBS Open Bio oraz w Cells.  

Prace przedstawione przez dr Szlachcic jako wchodzące w skład osiągnięcia 
naukowego są wieloautorskie. Wkład autorów w powstanie prac w naukach biologicznych 
jest w sposób zwyczajowy określony poprzez odpowiednie podanie kolejności nazwisk 
autorów. W trzech spośród sześciu prac oryginalnych dr Szlachcic jest autorem ostatnim oraz 
korespondującym, w dwóch pracach jest drugim autorem a w jednej pierwszym autorem. 
Taki układ autorów prac jednoznacznie pokazuje, że wkład dr Anny Szlachcic w powstanie 
tych prac był bardzo duży. W dokumentacji przedstawiono również oświadczenia 
współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego oraz oświadczenia dr 
Szlachcic dotyczące jej wkładu w powstanie poszczególnych prac (Załącznik 4: Wykaz 
osiągnięć naukowych). Recenzent zauważa, że opis wkładu naukowego poszczególnych 
współautorów publikacji oraz Habilitantki jest spójny i koresponduje on ze zwyczajowym 
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określeniem wkładu naukowego autorów, definiowanym przez odpowiednie uszeregowanie 
nazwisk współautorów.  

Należy zauważyć, że Habilitantka w pracach stanowiących osiągniecie naukowe 
konsekwentnie rozwija badania analizujące możliwości efektywnego hamowania 
oddziaływanie pomiędzy FGF i jego receptorami, a nawet wykorzystujące te oddziaływanie 
do dostarczania do komórek substancji cytotoksycznych. Prowadzi to w konsekwencji do 
zahamowania proliferacji komórek, a nawet śmierci komórek w przypadku dostarczenia leku. 
Przedstawione badania należy uznać za podstawowe jednak mające potencjał aplikacyjny w 
leczeniu nowotworów. Część podejść eksperymentalnych opisanych w przedstawionych 
publikacjach jest albo będzie objęta ochroną patentową. W opinii recenzenta całość 
przedstawionych prac eksperymentalnych stanowi nie tylko wkład w zrozumienie sygnalizacji 
osi FGF-FGFR, ale również przedstawia eksperymentalnie możliwe drogi wyciszenia tej 
sygnalizacji. Recenzent uważa, że badania przedstawione w pracach stanowią osiągniecie 
naukowe w rozumieniu Ustawy.  

 
Ocena pozostałego dorobku naukowym 
  
Poza publikacjami wchodzącymi w skład osiągnięcia naukowego dr Anna Szlachcic 

jest współautorem 8 publikacji, które zostały opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora 
nauk biologicznych oraz 7 opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora. Trzy prace z 
okresu po uzyskaniu stopnia doktora dotyczą problematyki związanej z czynnikami wzrostu 
fibroblastów i ich receptorami, natomiast pięć prac powstało w wyniku odbycia stażu 
podoktorskiego w laboratorium prof. Bukau. Prace te zostały opublikowane w bardzo ? 
prestiżowych czasopismach naukowych takich jak Nature, Molecular Cell, Elife oraz Aging 
Cell. Tematyka realizowana przez dr Szlachcic w trakcie stażu podoktorskiego nie była 
bezpośrednio powiązana z tematyką realizowaną w macierzystym Zakładzie Inżynierii Białka 
UWr. Dotyczyła ona mechanizmu działania białek opiekuńczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem białek z domeną J (Hsp40), w dezagregacji i ponownym fałdowaniu do stanu 
natywnego białek uwięzionych zarówno w amorficznych jak i fibrylnych agregatach. Za 
największe osiągniecie tego okresu działalności naukowej można uznać badania pokazujące, 
że efektywna dezagregacja przez system białek opiekuńczych Hsp70 wymaga 
bezpośredniego oddziaływania pomiędzy dwoma białkami opiekuńczymi z domeną J, które 
współpracują z Hsp70 i dostarczają do tego białka opiekuńczego substrat. Autorzy prac 
pokazali, że jedno z białek z domeną J powinno należeć do klasy A, a drugie do klasy B.  

Prace opublikowane przez dr Szlachcic w toku jej kariery naukowej są dostrzegane 
przez społeczność naukową. Łącznie wszystkie prace dr Szlachcic były cytowane 907 razy 
(718 razy bez autocytowań autorów) (baza Scopus; 5.12.2022). Indeks Hirscha dla wszystkich 
prac dr Szlachcic wynosi 13. Oba te parametry są bardzo dobre jak na etap rozwoju 
naukowego Habilitantki. Analizując te wyniki należy zauważyć, że tak wysokie cytowania są 
przede wszystkim pokłosiem odbycia długoterminowych staży w czołowych światowych 
ośrodkach naukowych (staż podoktorski w ZMBH - praca w Nature 213 cytowań oraz 
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Molecular Cell 230 cytowań; staż na IV roku studiów w University of Chicago - praca w 
Nature 128 cytowań).  

Całość dotychczasowej działalności naukowej dr Anny Szlachcic była dotychczas 
niezwykle pozytywnie oceniana. Świadczy o tym fakt uzyskania przez Habilitantkę szeregu 
prestiżowych stypendiów. Są to: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
wybitnych młodych naukowców (2017), Stypendium podoktorskie Fundacji im. Humbolta 
(2013), Stypendium im. Ludwika Hirszfelda (2011) oraz Stypendium START Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej.  

 
Opinia o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym  
 
Dr Szlachcic pozyskała środki finansowe na prowadzenie badań. W 2018 roku 

uzyskała grant Powroty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "Novel cytotoxic conjugates of 
peptibodies targeting fibroblast growth factor receptors (FGFR)”, który sadząc po tytule 
zbieżnym z tytułem osiągnięcia oraz odniesieniami do grantu w publikacjach w dużej mierze 
finansował badania będące podstawą osiągnięcia naukowego. Dr Szlachcic była i jest również 
wykonawcą kilku grantów realizowanych w Zakładzie Inżynierii Białka.  

Dr Anna Szlachcic jest zatrudniona w Uniwersytecie Wrocławskim na etacie adiunkta i 
w związku z tym ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dr Szlachcic prowadzi 
ćwiczenia laboratoryjne oraz wykłady. Część z przedmiotów, między innymi wykład 
Enzymology, jest realizowana w języku angielskim. Dr Szlachcic była opiekunem siedmiu prac 
licencjackich oraz dwóch magisterskich. Dr Szlachcic była również promotorem pomocniczym 
w jednym zakończonym oraz jest takim promotorem w będącym w toku projekcie 
doktorskim. Habilitantka angażuje się również w popularyzację nauki prowadząc wykłady dla 
licealistów oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.  

 
Wniosek końcowy 
 
Wysoko oceniam osiągnięcia naukowe przedstawione przez dr Annę Szlachcic. W 

moim przekonaniu spełniają one warunki określone w art. 219 Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r i w pełni uzasadniają nadanie Pani dr Annie Szlachcic 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 
nauki biologiczne. 
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