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OCENA OSIĄGNIĘĆ DR MAŁGORZATY HEIDORN-CZARNEJ W ZWIĄZKU Z JEJ
WNIOSKIEM O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE

NAUK ŚCISŁYCH l PRZYRODNICZYCH W DYSCYPLINIE NAUKI BIOLOGICZNE

Pani dr Małgorzata Heidorn-Czarna ukończyła studia magisterskie w zakresie

biologii molekularnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na Wydziale Biologii w
Zakładzie Bioenergetyki uzyskując tytuł magistra w roku 2003. Na tej samej uczelni w
2008 roku otrzymuje nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii stopień doktora nauk

biologicznych na podstawie pracy doktorskiej "Zmiany w funkcjonowaniu mitochondriów

w różnych fazach wzrostu hodowli Acanthamoeba castellanii oraz podczas różnicowania

Dictyostelium discoideum" wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy
Jarmuszkiewicz. W 2008-2009 przebywała jako wizytujący naukowiec w laboratorium

kierowanym przez Prof. Ruperta Mutzel, Institut fur Biologie-Mikrobiologie, Freie
Universitat w Berlinie oraz laboratorium kierowanym przez Prof. Knuda Nierhaus, Max-

Planck-lnstitut fur Molekulare Genetik, w Berlin w Niemczech następnie odbyła dwu letni

staż podoktorski w laboratorium Prof. Ruperta Mutzel w Berlinie finansowany przez
Fundację im. Aleksandra Humboldta. W ramach stażu realizowała projekt "Dictyostelium
discoideum mitochondrial phosphoproteome plasticity during growth and development.
The role of TOR and AMP-dependent protein kinases". Po zakończeniu stażu została

zatrudniona na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie
Biologii Molekularnej Komórki, gdzie pracuje obecnie na etacie adiunkta.

OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO

Osiągnięcie naukowe dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej będącej podstawą do
ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i

l
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przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, obejmuje cykl ośmiu publikacji; pięć

prac eksperymentalnych oraz trzy artykuły przeglądowe. Prace te zostały opublikowane

w latach 2014-2022 i stanowią spójny zbiór prac w temacie określonym w tytule

osiągnięcia to jest "Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach

optymalnych i stresu na przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum."

Prace eksperymentalne zostały opublikowane w dobrych czasopismach o l F od 6,208

do 8, 005, natomiast artykuły przeglądowe od 4, 534 do 6, 627. Łączny IF wszystkich prac

składających się na osiągnięcie naukowe wynosi 46,633, co odpowiada 840 punktom

MEN. Jest to co najmniej dobry wskaźnik bibliometryczny, aby ubiegać się o stopień

doktora habilitowanego zwłaszcza w świetle faktu, że dr Heidorn-Czarna jest pierwszym

autorem w sześciu publikacjach, w czterech z nich autorem korespondencyjnym, a w

dwóch pracach dzieli pierwsze autorstwo z drugim współautorem. Warto podkreślić, że

trzy z wymienionych prac były efektem projektu finansowanego przez Narodowe

Centrum Nauki (OPUS), którego Habilitantka była kierownikiem i głównym wykonawcą,

jedna publikacja powstała jako efekt projektu konsorcjum PRIME-XS (7th Framework

Programme ofthe European Union) natomiast pozostałe publikacje stanowiły rozliczenie

projektów, w których była wykonawcą.

W załączonej dokumentacji znajdują się oświadczenia wszystkich współautorów,

z opisem ich indywidulanego udziału w powstaniu publikacji. Wyjaśnienia Habilitantki co

do jej szczegółowego udziału w powstanie poszczególnych prac znajdują się miejscu, w

którym wymienione są publikacje wchodzące w skład cyklu. Przedstawione

oświadczenia są kompletne i po zapoznaniu się z ich treścią wskazują na znaczny udział

dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej w powstaniu przedstawionego mi do oceny osiągnięcia

naukowego, co nie pozostawia wątpliwości, że dr Małgorzata Heidorn-Czarna jest

dominującym twórcą ocenianego osiągnięcia. Chciałabym jednak stwierdzić, że opis

osiągnięcia naukowego w autoreferacie nie jest dla mnie przejrzysty. Zawiera bowiem

charakterystykę poszczególnych publikacji, co niewątpliwie pomaga zrozumieć ich

problematykę, jednak nie zawsze można wyodrębnić samodzielny wkład Habilitantki w

ich powstanie.

Większość prac przedstawionych w ramach osiągnięcia naukowego dr

Małgorzaty hleidorn-Czarnej dotyczy badań nad mitochondriami roślinnymi rzodkiewnika

A. thaliana, nad rolą systemu proteolitycznego w biogenezie tych mitochondriów, na
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etapie kiełkowania i pozostałych etapach wzrostu rośliny. W swoich badaniach dr

Heidorn-Czarna stosowała wiele nowoczesnych metod proteomicznych, dotyczących
zarówno identyfikacji białek w analizie globalnej jak i celowanej, które często dopełniała
analizą funkcjonalną na izolowanych mitochondriach umożliwiające wyznaczenie
podstawowych parametrów oddechowych tych organelli.

W pierwszej pracy eksperymentalnej wchodzącej w skład niniejszego osiągnięcia
naukowego "Łąck of FTSH4 protease affects protein carbonylation, mitochondrial

morphology, and phospholipid content in mitochondria of Arabidopsis: new insights into
a complex interplay" opublikowanej w Plant Physiolology w 2016 r., habilitantka jest
wymieniona na trzecim miejscu. Praca ta przedstawia analizy proteomiczne i lipidowe

mitochondriów pozbawionych proteazy FTSH2 w warunkach chronicznego stresu to jest
umiarkowanie podwyższonej temperatury. Habiltantka wykonała m. in. analizy
bioinformatyczne, proteomiczne (2-DIGE), oxyblot, a także pomiary ilości ATP i poziomu
degradacji białek karbonylowanych w mitochondriach. Wykazała, że brak proteazy
FTSH2 jest przyczyną stresu oksydacyjnego, który wyraża się w akumulacji
mitochondrialnych białek karbonylowanych, obniżoną ilością i aktywnością m. in. l i V
kompleksu OXPHOS oraz obniżonym poziomem ATP.

W kolejnej pracy eksperymentalnej "AtOMAI affects the OXPHOS system and
plant growth in contrast to other newly identified ATP-independent proteases in
Arabidopsis mitochondria" opublikowanej w Frontiers in Plant Science w 2017 r.,

przedstawiono wyniki dotyczące identyfikacji nowych proteaz niezależnych od ATP w

mitochondriach Arabidopsis w tym OMA1. Praca ta powstała w ramach realizacji
projektu badawczego dr Iwony Migdal, w którym Habilitantka pełniła rolę wykonawcy
uczestnicząc w analizach kompleksów mitochondrialnych techniką BNPAGE oraz

wyznaczając podstawowe parametry bioenergetyczne z wykorzystaniem elektrody
tlenowej Clarka. Pozwoliło to habilitantce na przedstawienie powiązania
charakterystycznej dla roślin roli proteazy OMA1 w aktywności syntazy ATP oraz funkcji
bioenergetycznej mitochondriów.

W pracy "Targeted proteomics approach toward understanding the role of the
mitochondrial protease FTSH4 in the biogenesis of OXPHOS during Arabidopsis seed

germination" w Frontiers in Plant Science z 2018 r., Habilitantka wraz z kierowanym
przez siebie zespołem, zbadała rolę proteazy FTSH2 w procesie biogenezy
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mitochondriów w czasie kiełkowania nasion z wykorzystaniem celowanych metod

proteomicznych (MRM) umożliwiających identyfikację białek mitochondrialnych

obecnych w bardzo niewielkich ilościach (ekstrakty białkowe z nasion suchych). Badania

te wykonane zostały we współpracy z dr Dominikiem Domańskim z Pracowni

Spektrometrii Mas IBB w Warszawie. Habilitantka dowiodła, że brak proteazy FTSH4

opóźnia biogenezę kompleksów OXPHOS i w konsekwencji wymagany jest dłuższy

czas na składanie kompleksów odpowiedzialnych za fosforylację oksydacyjną w czasie

kiełkowania nasion. Wskazała również na dominującą rolę aktywności drogi

alternatywnej nad cytochromową, na tym etapie rozwojowym. Praca jest efektem

projektu OPUS, którego dr Małgorzata Heidorn-Czarna była kierownikiem i głównym

wykonawcą.

Kolejna praca wliczona do osiągnięcia nosi tytuł "FTSH4 and OMA1

mitochondrial proteases reduce moderate heat stress-induced protein aggregation"

została opublikowana w 2021 roku w Plant Physiology jest częścią projektu, w którym dr

Heidorn-Czarna jest głównym wykonawcą, a co za tym idzie pierwszym autorem

niniejszej pracy z równym wkładem w jej powstanie z dr Agatą Maziak. Habilitantka

wykazała obecność agregatów nierozpuszczalnych białek mitochondrialnych

stanowiących odpowiedź mitochondriów pozbawionych proteaz FTSH2 i OMA1

warunkach chronicznie podwyższonej temperatury. Ponadto w nierozpuszczalnych

agregatach białek zidentyfikowała białka chaperonowe, a wśród nich substraty badanych

proteaz. Wykazała więc aktywność proteolityczną obu proteaz oraz ich funkcję

opiekuńczą w ochronie białek mitochondrialnych przed agregacją.

Wśród prac składających się na osiągnięcie naukowe dr hleidorn-Czarnej

znajduje się jedna praca eksperymentalna oparta na modelu jakim jest śluzowiec

Dictyostelium discoideum, organizm jednokomórkowy z rodzaju Protista. Publikacja ta

jest efektem badań w ramach stażu podoktorskiego oraz współpracy nawiązanej w

tamtym czasie z prof. Paulem Fisherem z Discipline of Microbiology, Uniwersytetu La

Trobe w Melbourne w Australii oraz wyniki otrzymane w czasie realizacji projektu

autorstwa Habilitantki "Phosphorylation dynamics of the Dictyostelium mitochondrial

proteome: the role of AMP-dependent protein kinase", wykonanego w Netherlands

Proteomics Centre, w Utrecht, w Holandii, w ramach PRIME-XS Consortium, 7th

Framework Programme ofthe European Union. Punktem wyjścia do prowadzonych
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przez Habilitantkę badań stała się kinaza białkowa zależna od AMP, która uczestniczy w
regulacji homeostazy energetycznej komórki. We współpracy prof. Paulem Fisherem z
Uniwersytetu La Trobe w Australii wykorzystała dostępne linie komórek śluzowca z

nadekspresją AMPK wykazujące bardzo interesujące cechy fenotypowe jak obniżenie

tempa wzrostu hodowli wegetatywnej oraz wzmożoną biogenezę mitochondriów w

postaci zwiększonej ich masy oraz podwyższony poziom ATP. W odpowiedzi na te

przesłanki Habilitantka scharakteryzowała zmiany ilościowe fosfoproteomu
mitochondrialnego D. discoideum w odpowiedzi na stale aktywną AMPK i zaproponowała

model interakcji pomiędzy kinazami AMPK i mTOR, które kontrolują wzrost hodowli

komórek i biogenezę mitochondriów w badanym organizmie śluzowca. W pracy tej dr
Heidorn-Czarna jest pierwszym i korespondencyjnym autorem.

W skład niniejszego osiągnięcia wchodzą również trzy artykuły przeglądowe, w
których dr Małgorzata Heidorn-Czarna jest pierwszym autorem, a w dwóch autorem

korespondencyjnym. Pierwszy opublikowany w 2014 r., w Mitochondhon, drugi dwa lata
później w Proteomes. Trzecia i ostatnia praca przeglądowa opublikowana w Frontiers in

Plant Science przedstawia aktualną wiedzę na temat roli mitochondrialnych proteaz w

procesie ograniczonej proteolizy oraz ich substratów w mitochondriach wybranych linii

rozwojowych. Zwróciłam szczególną uwagę na część poświęconą charakterystyce
wybranych technik z dziedziny proteomiki, a więc warsztatu pracy, w którym Habilitantka

zyskała spore doświadczenie. Ten artykuł przeglądowy kończy cykl publikacji
wchodzących w skład osiągnięcia i stanowi bardzo dobre jej zwieńczenie.

Podsumowując, prace wchodzące w skład osiągnięcia dr Małgorzaty Heidorn-
Czarnej rozszerzyły naszą wiedzę na temat roli proteaz na przykładzie FTSH2 i OMA1 w
biogenezie i funkcjonowaniu mitochondriów roślinnych rzodkiewnika A. thaliana w

warunkach optymalnych oraz stresu umiarkowanie podwyższonej temperatury oraz
wiedzę o mitochondrialnym fosfoproteomie śluzowca D. discoideum w warunkach

zaburzonej homoeostazy energetycznej z wykorzystaniem komórek z nadekspresją
kinazy AMPK. Pragnę podkreślić, że prace wchodzące w skład osiągnięcia
charakteryzuje łączna liczba cytowań 112 co dodatkowo świadczy o ich zasięgu oraz

naukowej istotności. Uważam, że przedstawione mi do oceny osiągnięcie stanowi istotny
wkład w rozumienie homeostazy białkowej i funkcjonowania mitochondriów zarówno

modelu roślinnego A. thaliana \a\<. i śluzowca D. discoideum.
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OCENA POZOSTAYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH l ISTOTNEJ

AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Na osiągnięcie naukowo-badawcze, niewchodzące w skład osiągnięcia

naukowego dr Heidorn-Czarnej składają się cztery prace eksperymentalne przy czym

jedna praca powstała dwa lata po obronie doktoratu i zawiera wyniki uzyskane w ramach

jego realizacji. Łączny IF wszystkich prac z tego zbioru wynosi 22, 018 co odpowiada

470 punktom MEiN, zaś łączna liczba cytowań wszystkich prac tego zbioru wynosi 64.

Wśród tych prac znajduje się publikacja w Plant Celi z 2013 r., w której Habilitantka

wykonała część poświęconą pomiarom aktywności bioenergetycznej mitochondriów

A. thaliana. Dodam, że indeks cytowań tej bardzo dobrej pracy wynosi 44 co wskazuje na

jej istotny zasięg. W dorobku naukowym niewchodzącym w skład osiągnięcia znajduje

się również publikacja powstała w wyniku współpracy z Prof. Waldemarem

Marczewskim (IHAR-PIB, Radzików), w której uczestniczyła w badaniach proteomu

mitochondriów izolowanych z bulw ziemniaka. Do omawianego zbioru zalicza się

również artykuł przeglądowy w języku polskim, który powstał we współpracy z zespołem

prof. Hanny Jańskiej.

Podsumowując, dorobek naukowy spoza cyklu prac wchodzących w skład

osiągnięcia naukowego nie należy do wyróżniających się. Jednak pragnę podkreślić, że

ze względu na jakość i liczbę cytowań prac zawartych w tym dorobku można uznać za

wystarczający.

Pozostała aktywność naukowa także nie budzi moich zastrzeżeń i wyraża się w

czynnym udziale Habilitantki w konferencjach zagranicznych i krajowych, kierowaniem i

udziałem w projektach badawczych, a także recenzowaniem projektów oraz artykułów w

czasopismach o zasięgu międzynarodowym, l tak, Habilitantka wygłosiła pięć wystąpień

ustnych na konferencjach zagranicznych i jedno na konferencji krajowej. Prezentowała

swoje wyniki w formie plakatu na trzech konferencjach krajowych i dziewięciu

konferencjach zagranicznych. Była kierownikiem i głównym wykonawcą w dwóch

projektach badawczych, w tym OPUS oraz wykonawcą w trzech projektach

badawczych. Dr Heidorn-Czarna była również wykonawcą wspomnianego już projektu

europejskiego w ramach działalności PRIME-XS Consortium, 7th Framework

Programme ofthe European Union (Contract No. 262067-PRIME-XS).
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Ponadto recenzowała dziesięć artykułów w czasopismach o zasięgu

międzynarodowym, a także projekt, który został zakwalifikowany do finału Polskiej Edycji
Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for

Young Scientist, EUCYS) (Warszawa, 2017 r. ), autorstwa pani Joanny Chlebuś "Wpływ
wybranych środków powierzchniowo czynnych na żywotność, proliferację oraz migrację
protista Dictyostelium discoideum w stadium wegetatywnym". Dr Heidorn-Czarna jest

redaktorem w Frontiers in Plant Science oraz członkiem prestiżowego Towarzystwa
Naukowego Societas Humboldtiana Polonorum będącego stowarzyszeniem polskich
stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Podsumowując, wymienione wyżej wskaźniki oraz zamieszczone informacje
pokazują, że ogólny poziom dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej jest dobry, a jej aktywność
naukowa na wymienionych obszarach spełnia wymagania jakie stawia się kandydatom
ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego.

OCENA DOROBKU DYDAKPTCZNEGO, POPULARYZATORSKIEGO,

ORGANIZACYJNEGO ORAZ WSPÓŁPRACY IWIĘDZYNARODOWEJ

Doświadczenie w pracy dydaktycznej dr Heidorn-Czarna rozwijała w czasie

odbywania stażu podoktorskiego w Niemczech prowadząc wykłady i zajęcia kursowe pt.:
Microbiology of Eukaryotic Organisms. Pełniła w tym ośrodku naukowym również

funkcję promotora dwóch prac licencjackich i magisterskich. Po powrocie do kraju na
Uniwersytecie Wrocławskim była promotorem pomocniczym dr Renaty Skibior-

Błaszczyk i mgr Agaty Maziak (w trakcie realizacji) oraz promotorem i promotorem

pomocniczym dwunastu prac magisterskich, a także dwudziestu czterech prac

licencjackich. W jej dorobku dydaktycznym znalazło się również opracowanie programu i
prowadzenie wykładów nowych przedmiotów w języku angielskim dla studentów

biotechnologii UW "Metabolism of Nucleic Acids" oraz "Techniques in Molecular

Biology"), a także dla kierunku Medical Biotechnology "Systems Biology". Habilitantka

brała również udział w programie Erasmus (LLP-Erasmus Programme for Teaching Staff
Mobility for Academic Year 2013/2014), w ramach, którego odbyła wyjazd dydaktyczny
do Dani (Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern

Denmark, Odense, Dania), gdzie przekazywała studentom swoje doświadczenie w pracy
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z mitochondriami roślinnymi i śluzowcem prowadząc seminaria naukowe. Za działalność

dydaktyczną otrzymała w 2022 roku nagrodę studentów dla dziesięciu najlepszych

wykładowców wszystkich uczelni miasta Wrocław. Dr Heidorn-Czarna ma również

osiągnięcia z zakresu popularyzacji nauki, wygłaszając wykład dla licealistów z

województwa dolnośląskiego "Wykorzystanie organizmów modelowych w badaniach

chorób człowieka" z cyklu "Biochemiczne podstawy zdrowia".

W dorobku organizacyjnym Habilitantki można wymienić udział w dwóch

komitetach organizacyjnych konferencji o zasięgu międzynarodowym organizowanych

we Wrocławiu: 9th International Conference for Plant Mitochondrial Biology 2015

(ICPMB 2015) oraz 7th Mitochondrion 2018 "Mitochondria in the spotlight".

Pani dr Małgorzata Heidorn-Czarna aktywnie współpracowała z ośrodkami

naukowymi zagranicą, które wymieniłam przy omawianiu osiągnięcia naukowego

dodam tylko, że były to ośrodki w Niemczech, Holandii oraz Australii. Współpraca ta

dotyczyła realizacji projektu w ramach wspomnianego stażu podoktorskiego. Aktualnie

dr Heidorn-Czarna nawiązała współpracę z Dr Francis Impens oraz dr Evy Timmerman,

z którymi realizuje projekt "Identification of protein substrates for the Arabidopsis

mitochondrial FTSH4 and OMA1 metalloproteases by the shotgun proteomics and

COFRADIC-based N-terminomics" w VI B Proteomics Córę (Ghent, Belgia) w ramach

działalności EPIC-XS Consortium, Horizon 2020 Framework Programme of the

European Union (Contract No. 823839). Udział w takim projekcie międzynarodowym

można z powodzeniem uznać za jej wyróżniającą aktywność naukową.

W kraju dr Heidorn-Czama podjęła współpracę z dr Dominikiem Domańskim

(Pracownia Spektrometrii Mas, IBB PAN w Warszawie), dr Iwoną Migdał (Zakład

Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,

Wrocław) oraz kontynuowana współpracę z prof. Wiesławą Jarmuszkiewicz

(Laboratorium Biochemii Mitochondriów, Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii

Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań).

Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie wymienione kontakty naukowe zarówno krajowe

jak i zagraniczne owocowały wspólnymi publikacjami wchodzącymi w skład osiągnięcia

naukowego Habilitantki. Z kolei efektem współpracy z Prof. Waldemarem Marczewskim

oraz dr inż. Katarzyną Szajko (IHAR-PIB) Radzikówjest praca znajdująca się w dorobku

naukowym niewchodzącym w skład ocenianego osiągnięcia.
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W podsumowaniu, z przedstawionych danych wyłania się obraz osoby aktywnej

na różnych obszarach, umiejętnie współpracującej zarówno z ośrodkami w kraju jak i

zagranicą. Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski dr Małgorzaty

Heidorn-Czarnej oceniam pozytywnie, natomiast współpracę międzynarodową za dużo

powyżej przeciętnej w stosunku do wymagań stawianych innym kandydatom do stopnia

doktora habilitowanego.

WNIOSEK KOŃCOWY

Stwierdzam, że przedstawione mi do oceny osiągnięcie naukowe oraz pozostała

istotna aktywność naukowa i dydaktyczna dr Małgorzaty Heidorn-Czarnej spełnia

wymogi określone wart. 219 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. póz. 574, z późn. zm. ). W związku z tym

pozytywnie opiniuję wniosek o nadanie dr Małgorzacie Heidom-Czarnej stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki

biologiczne.

Poznań, dnia 9 marca 2023

dr hab. prof. DAM Małgorzata Wojtkowska


