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Ocena catoksztattu dorobku naukowego i osiqgniQcia naukowego 

pt. „Sygnalizacja purynergiczna w mezenchymalnych komorkach macierzystych i 

komorkach zroznicowanych ,ze szczegolnym uwzgl^dnieniem udziatu ekto enzymow 

metabolizujgcych puryny" 

dr n. bid. Katarzyny Roszek 

adiunkta Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu 

RecenzjQ przygotowano na podstawie kompletu dokumentow przestanych przez Dziekana 

Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska Prof, dr hab. Wernera Ulricha. 

Dr Katarzyna Roszek jest absolwentkq Wydziatu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikotaja 

Kopernika w Toruniu. W 1998 uzyskata dyplom magistra biologii na podstawie pracy 

magisterskiej „Aktywnosc sulfohydrolityczna wzgl^dem siarczanu cholesterolu w oczyszczonej 

frakcji lizosomalnej z tozyska ludzkiego". W tym samym roku uzyskata dyplom 

Mi^dzywydziatowego Studium Pedagogicznego Przy Uniwersytecie Mikotaja Kopernika. Od 

pazdziernika 1998 czyli zaraz po ukoriczeniu studiow rozpocz^ta pracQ na stanowisku 

asystenta w Zaktadzie Biochemii Instytutu Biologii Ogolnej i Molekularnej, Wydziatu Biologii i 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikotaja Kopernika (UMK). W 2006 roku obronita prac^ doktorskq 

pt. „ Sterosulfohydrolaza siarczanu cholesterolu z lizosomow tozyska ludzkiego „Promotorem 

pracy zarowno magisterskiej jak i doktorskiej byta Prof, dr hab. Jadwiga Gniot-Szulzycka. Od 

2008 roku do chwili obecnej dr Katarzyna Roszek petni funkcje adiunkta w Zaktadzie Biochemii, 

UMK. 

Ocena dorobku naukowego, 



Dorobek naukowy dr Katarzyny Roszek obejmuje w sumie 52 pozycje w tym 20 publikacji 

oryginalnych z listy Journal Citation Reports (JCR), 10 publikacji w czasopismach z poza listy 

JCR 21 komunikatow konferencyjnych opublikowanych w formie streszczeh oraz 1 
opracowanie monograficzne. W 8 publikacjach dr Roszek jest pierwszym autorem a 

przynajmniej w 9 publikacjach jest autorem korespondencyjnym. Wspotczynnik oddziatywania 

(IF)opublikowanych prac wedtug danych przekazanych przez habilitantk^ wynosi 42.73 punkty 

natomiast 472 punkty MNiSW. Wartosc wspotczynnika Hirscha H= 4 i liczba cytowan 4J (nie 

zaznaczono czy z autocytowaniami czy bez) okazuje siq ,ze bez autocytowah liczba cytowani 

wynosi 29. Wszystkie dane sg oczywiscie do sprawdzenia ale powinny bye poswiadczone przez 

Bibliotek^ UMK w Toruniu a tego brakuje (uwaga formalna) W wykazie opublikowanych prac 

naukowych i w oswiadczeniach wspotautorow zatgczono wktad wspotautorow, natomiast 

brakuje ich zgody na wykorzystanie wynikow wspolnych badan do zat^czonego osiqgni^cia 

naukowego (uwaga formalna, bardzo istotna). 

Wszystkie prace oryginalne ukazaty siQ po obronie pracy doktorskiej, nalezy zaznaczyc, ze 

opublikowana w 2008 roku praca w J. Steroid Biochemistry and Molecular Biology pt. 

„Cholesterol sulphate sulphohydrolase of human placenta lysosomal membrane,, byta 

wynikiem kilku lat pracy i zawierata wyniki badan wykonane przed obronq pracy doktorskiej a 

udziat dr Roszek w powstaniu tej publikacji oceniany jest na 85%. W okresie przed doktoratem 

wyniki badari prezentowane byty na konferencjach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 

(PTBioch) i opublikowane w formie streszczen zjazdowych. Praca naukowa Kandydatki do 

stopnia doktora hab. przed obronq pracy doktorskiej koncentrowata si^ na wyizolowaniu, 

oczyszczaniu i charakterystyce kinetycznej sterolosulfohydrolazy siarczanu cholesterolu 

(CHSazy). Enzym ten wowczas nie opisywany w literaturze wyrozniat si^ wysokq 

specyficznosciq z posrod znanych sulfohydroiaz wzgl^dem siarczanu cholesterolu i zostat 

scharakteryzowany w badaniach w ktorych istotny wktad miata wowczas mgr K. Roszek. Przed 

uzyskaniem stopnia doktora Kandydatka byta wspotautork^ pracy opublikowanej w Acta UNC 

Biol w 2001 oraz pierwszym autorem kolejnych czterech prac przegl^dowych w Post^pach 

Biologii Komorki, (w 2000 i 2001 roku)kolejnej w Kosmosie (2003) a nast^pnie w Post^pach 

Biochemii (2005) Wyniki swoich badan przedstawiata na kolejnych Zjazdach PTBioch(w latach 

2001, 2002, 2005 i 2006) i zostaty one opublikowane w Acta Biochimica Polonica (SuppI). 

Po obronie pracy doktorskiej Dr Roszek dotqczyta do Zespotu Profesora Michata 

Komoszyriskiego i po odbyciu stazu w 2007 roku w Zaktadzie Inzynierii Tkankowej Collegium 

Medicum UMK oraz po nawiqzaniu wspotpracy z Oddziatem Ginekologiczno-Potozniczym 

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu rozpoczQta badania nad rolq 

przekaznictwa purynergicznego w mezynchymalnych komorkach macierzystych (MSC) 

izolowanych z krwi p^powinowej i szpiku kostnego i indukowanych do roznicowania oraz w 

komorkach dojrzatych. W okresie po uzyskaniu stopnia doktora nastqpit znaczqcy rozwoj 

naukowy i publikacyjny dr K. Roszek. W latach 2008-2017 opublikowata 20 prac z listy 

filadelfijskiej, 5 publikacji spoza listy JCR oraz 1 monografie jak rowniez przedstawita wyniki 

swoich badari na 17 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Zwraca uwagQ fakt. 



ze dr K Roszek nie odbyta stazu naukowego w zadnym osrodku zagranicznym, bye moze nie 

miata odpowiednich mozliwosci, nie miata tez prawdopodobnie mozliwosci zaprezentowania 

wynikow swoicti badari na szerszym forum mi^dzynarodowym. Wykazata natomiast duzq 

inicjatyw^ w organizowaniu badari i wspotpracy naukowej w kraju o czym wspomniano 

powyzej. Na podkreslenie zastuguje rowniez jej wspotpraca z Zaktadem Biofizyki UMK i z 

Przychodniq Weterynaryjn^ Max-Vet w zakresie izolacji i hodowli mezenchymalnych komorek 

macierzystych z tkanki ttuszczowej psow oraz opracowania metod roznicowania tych kon^orek 

do roznych typow komorek dojrzatych. Wyniki tej wspotpracy znalazty odzwierciedlenie w 

publikacji w J Stem Cells Res 2014 (Roszek K, Czarnecka J)i w kilku prezentacjach 

konferencyjnych, w tym o zasi^gu mi^dzynarodowym. Waznym nurtem zainteresowari 

badawczych Dr Roszek poza gtownym nurtem badawczym jest poszukiwanie biomedycznych 

zastosowari dia nowoczesnych materiatow nanostrukturalnych. W t y m zakresie wspotpracuje 

Ona z dwoma osrodkami krajowymi i jednym w USA a wyniki tej wspotpracy prezentowane 

byty na kilku konferencjach krajowych i mi^dzynarodowych w latach 2013-2015 i zostaty 

opublikowane w Oncotarget 2015 (Nowacki i wsp.) oraz w Inzynieria i Ochrona Srodowiska 

2016 (Wisniewski M i wsp.). W ocenie dziatalnosci naukowej Dr Roszek po doktoracie badania 

nad zastosowaniem materiatow nanostrukturalnych stanowi^ wazny aspekt jej zainteresowari 

naukowych. Dotyczy to rowniez wykorzystania nanomateriatow jako nosnikow lekow, w tym 

lekow przeciwnowotworowych i nalezy zauwazyc, ze Dr Roszek jest wspotwykonawcq grantu 

NCN z 2015r dotycz^cego nowych zwiqzkow w terapii przeciwnowotworowej. 

Ocena osiqgni^cia naukowego 

Osiqgniecie naukowe obejmuje 7 publikacji we wszystkich pracach dr K Roszek jest autorem 

korespondencyjnym a w 5-ciu pierwszym autorem. Wszystkie prace zostaty opublikowane w 

pismach o szerokim zasiQgu oddziatywania i tqcznym IF=21,325. W pi^ciu pracach udziat dr K. 

Roszek wynosit 70-75% w pozostatych dwoch 20i 25 %. Omowienie wynikow wtasnych badari 

w zatqczonym Autoreferacie poprzedzone jest wprowadzeniem na temat ekto-enzymow 

uczestnicz^cych w metabolizmie puryn i w regulacji sygnalizacji purynergicznej. 

Przeprowadzone przez Dr K. Roszek badania umozliwity przedstawienie celu naukowego 

badari przedstawionych w zatqczonym cyklu prac i miesci si^ on w tytule osiqgniQcia. 

„Sygnalizacja purynergiczna w mezenchymalnych komorkach macierzystych i komorkach 

zroznicowanych ze szczegolnym uwzgl^dnieniem udziatu ekto-enzymow metabolizujqcych 

puryny,, 

Cel badawczy obejmuje wymienione ponizej zagadnienia : 

Okreslenie roznic we wrazliwosci na sygnaty nukleotydowe mezenchymalnych komorek 

macierzystych, komorek indukowanych do roznicowania oraz komorek dojrzatych 

zroznicowanych. 

Zbadanie profilu aktywnosci i ekspresji ekto-enzymow zaangazowanych w metabolizm puryn 

w wymienionych komorkach. 



Wykazanie zaieznosci pomiQdzy sygnalizacji purynergicznq komorek a ich potencjatem 

proliferacyjnym i mozliwosciami roznicowania. 

Badania Kandydatki opublikowane w Biochem Cell Biol 2013 r. a prowadzone na 

niezroznicowanych mysich mezenchymalnych komorkach macierzystych ze szpiku kostnego 

oraz na komorkach roznicowanych w kierunku osteoblastow wykazaty, ze roznicowanie in 

vitro zmienia znacz^co profil ekspresji i aktywnosci ekto-enzymow metabolizujqcych puryny. 

Kolejne badania prowadzone na komorkach mezenchymalnych z krwi p^powin'owej 

roznicowanych w kierunku chondrocytow potwierdzity znaczenie ekto-nukleotydow w 

procesie roznicowania i proliferacji. W komorkach indukowanych do roznicowania w 

chondrocyty dr Roszek wykazata wzrost ekspresji i aktywnosci ekto-fosfohydrolazy di i 

trifosfonukleozydow (ekto-NTPDaz) 1 i 3 natomiast stwierdzita obnizenie ekspresji i 

aktywnosci ekto-5'-nukleotydazy. Ponadto rownoczesnie, analogicznie jak w przypadku 

osteoblastow tym zmianom enzymatycznym towarzyszyta stwierdzona przez Habilitantk^ 

hydroliza ATPi ADP i obnizona intensywnosc hydrolizy AMP do adenozyny. Na podkreslenie 

zastuguje dokonana po raz pierwszy charakterystyka ekspresji ekto-enzymow i okreslenie ich 

aktywnosci hydrolitycznej do ekto-nukleotydow w komorkach mezenchymalnych (MSCs) z 

krwi pQpowinowej w tym roznicowanych do chondrocytow. Wyniki badan opublikowano w J. 

Cell. Biochem. w 2015 roku. Badania prowadzone przez Dr K Roszek wykazaty ponadto wzrost 

ekspresji aktywnosci hydrolitycznej btonowych ekto-NTPDaz 1,3,8 w komorkach 

neuroprogenitorowych. Dr K. Roszek w prowadzonych pod jej kierunkiem badaniach 

wykazata, ze obecnosc egzogennego ATP (20,100uM) zwi^ksza wydajnosc roznicowania 

komorek a zjawisku temu towarzyszy rownoczesny znaczqcy wzrost aktywnosci hydrolitycznej 

ekto-enzymow wzglQdem egzogennego ATP. Kandydatka wykazata, ze ATP aktywuje proces 

roznicowania komorek macierzystych, aktywuje ich proliferacji i regeneracj^ uszkodzeh. 

Uzyskane dane mog^ rownoczesnie ttumaczyc stwierdzona niskg aktywnosc hydrolityczng 

wzgl^dem ATP i ADP w niezroznicowanych komorkach macierzystych. Zaobserwowany wptyw 

nukleotydow na proces roznicowania i proliferacji okazat siQ szczegolnie aktywny w 

komorkach indukowanych w kierunku neurogenezy. Wyniki zostaty opublikowane w 2016 r. 

w J. Cell. Biochem. Znaczenie nukleotydow purynowych i sygnalizacji purynergicznej 

przedstawione w wymienionej powyzej publikacji zostato po raz kolejny wykazane w dalszych 

badaniach prowadzonych przez Dr Roszek i zostato udokumentowane w nastQpnych pracach. 

Zblizone wyniki uzyskata Habilitantka w badaniach prowadzonych na psich mezenchymalnych 

komorkach macierzystych wyizolowanych z tkanki ttuszczowej. Dr K Roszek w badaniach na 

komorkach niezroznicowanych oraz indukowanych w kierunku neuralnym wykazata, ze 

rowniez w tym modelu badawczym mikromolowe st^zenia ATP i adenozyny w znaczqcy 

sposob aktywujg proces proliferacji i roznicowania a zjawisku temu towarzyszy istotny wzrost 

aktywnosci ekto-NTP-az. Wyniki badari zostaty opublikowane w J.Cell. Biochem. w 2017. 

Wysokie stQzenie ATP w uktadzie nerwowym spowodowane uszkodzeniem komorek, jak pisze 

Habilitantka, ale rowniez nadmiernym jego uwalnianie moze prowadzic do istotnych zaburzeri 

molekularnych i moze lezec u podtoza przedtuzajqcych siQ stanow zapalnych i 



neurodegeneracji. W komorkach zroznicowanych i dojrzatych jak wykazaty badania dr K 

Roszek ATP wywotuje efekty cytotoksyczne i hamuje proliferacje. Zagadnienie to Habilitantka 

omowita szerzej w pracy poglqdowej napisanej na zaproszenie i opublikowanej w Medicinal 

Chemistry w 2015 roku co swiadczy o dostrzezeniu i docenieniu wynikow Jej badan. Prace 

spotkaty si^ jak na razie z matym zainteresowaniem czytelnikow sqdzqc z ilosci cytowari ale 

mozliwe, ze wynika to z faktu, ze badania majq przede wszystkim charakter poznawczy. 

Dotyczq one bardzo waznej grupy enzymow, dotychczas stabo zbadanych. Ponadto v\̂ azne 

prace Habilitantki zostaty opublikowane w 2016 i 2017 r. i wobec tego nie dotarty bye moze 

jeszeze do szerszego grona badaczy. Zwraca uwagQ fakt, ze liczba cytowari podana przez 

Habilitantka wg. Google Scholar Citation wynosi 86 i wartosc H= 5 co moze swiadczyc o 

wzrastajqeym zainteresowaniu Jej publikacjami. 

Fakt ten nie wptywa na mojq wysok^ ocen^ merytoryczn^ prac prowadzonych przez dr K. 

Roszek. 

Na podstawie uzyskanych wynikow badari Dr K Roszek stwierdzita ze: 

1. Ekto-enzymy zaangazowane w metabolizm nukleotydow purynowych sq odmiennie 

eksprymowane w roznych typach komorek i petniq nadrz^dnq rol^ w determinowaniu jakosci 

sygnatu nukleotydowego i odpowiedzi komorki. Roznice w profilu ekspresji i aktywnosci ekto-

enzymow korelujq z tempem proliferacji oraz z roznicowaniem komorek. Dr Roszek wnioskuje, 

ze enzymy te mog^ bye brane pod uwag^ jako markery potencjatu biologicznego komorek. 

2. Komorki macierzyste cechuje odmienna wrazliwosc na sygnat nukleotydowy w 

szczegolnosci na ATP 

3. Nie zawsze pozqdane jest obnizenie i/lub catkowite usuwanie ATP ze srodowiska 

zewnqtrzkomorkowego. Konieczne jest utrzymanie rownowagi i precyzyjne kontrolowanie 

rownowagi nukleotydowej na zewnqtrz komorki. 

Wniosek pierwszy wskazujqcy na mozliwosc wykorzystania oznaczeri aktywnosci ekto-

enzymow jako potencjalnych biomarkerow okreslajqcych potencjat komorek do proliferacji i 

roznicowania uwazam za bardzo wazny. Istotny jest rowniez wniosek dotyczqcy utrzymania i 

kontrolowania rownowagi st^zeri nukleotydow purynowych przede wszystkim ATP w 

przestrzeni zewnqtrzkomorkowej w procesach roznicowania i proliferacji. 

Nalezy zwrocic uwagQ na bardzo istotny fakt, ze badania prowadzone przez Dr Roszek majq 

charakter nowatorski, dotyczq bowiem ekspresji i aktywnosci ekto-enzymow 

odpowiedzialnych za metabolizm nukleotydow i nukleozydow purynowych i regulacje ich 

st^zeri w przestrzeni zewnqtrzkomorkowej oraz regulacje procesu przekaznictwa 

purynergicznego. 



Uwazam, ze przedstawione w publikacjach wyniki poszerzaj^ nasz^ wiedz^ dotyczqc^ ekto-

nukleotydaz oraz kinazy adenylanowej, znaczenia ATP oraz adenozyny w regulacji proliferacji, 

roznicowania mezenchymalnych komorek macierzystych z krwi p^powinowej (UC MSCs) oraz 

z innych tkanek ludzkich i zwierz^cych. Uzyskane przez Dr K Roszek wyniki majq rowniez 

istotne znaczenie praktyczne dotyczqce mozliwosci wykorzystania ich w celu udoskonalenia 

namnazania i roznicowania mezenchymalnych komorek macierzystych w hodowli i nast^pnie 

do dalszego ich stosowania. Dr K. Roszek zamierza wykorzystac uzyskane wyniki do dalszych 

badari aplikacyjnych uwzgl^dniajqcych modulatory i egzogenne ekto-enzymy metabolizujqce 

nukleotydy. Zwi^zki te w zamierzeniu Habilitantki majq bye dostarczane do komorek za 

pomocq nanostrukturalnych uktadow transportuj^cych i odpowiednio zmodyfikowane 

komorki mogq bye pomoene w terapii chorob neurodegeneracyjnych i przewlektych stanow 

zapalnych. 

Ocena dziatalnosci dydaktyczno- organizacyjnej 

Dr Katarzyna Roszek prowadzita wyktady dIa studentow biotechnologii i biologii dotyczqce 

kultur tkankowych zwierzgt, biochemii zwierzqt, hodowli in vitro komorek zwierz^cych oraz w 

ramach wyktadow ogolnouczelnianych wyktady pt. „Organizmy modyfikowane genetycznie,, i 

„Kuchnia molekularna,,. 

Habilitantka bierze czynny udziat w prowadzeniu kursow szkoleniowych dIa studentow II i III 

roku biotechnologii, biologii i chemii od 2013r do chwili obecnej w wymiarze 30h/semestr 

Tematyka prowadzonych przez niq kursow i cwiczeri dotyczy szerokiego zakresu zagadnieri z 

dziedziny hodowli komorkowych, enzymologii biochemii/patobiochemii i chemii 

biomedycznej. Dr K. Roszek, opracowuje program i instrukcje do cwiczeri oraz prowadzi 

cwiczenia ze studentami. Aktywnie uczestniczy rowniez w popularyzacji nauki od 2002-

2017roku prowadzi wyktady i warsztaty w trakcie Toruriskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w czasie 

„Nocy Biologow,, 

Na podkreslenie zastuguje rowniez Jej aktywny udziat w prowadzeniu prac licencjackich byta 

promotorem 13 prac i promotorem 3 prac magisterskich oraz opiekunem naukowym 15 prac 

magisterskich jak rowniez promotorem pomocniczym, doktoratu Magdaleny Wujak pt. 

„Charakterystyka i ocena roll kinazy adenylanowej w fizjologii i patologii uktadu 

krwionosnego,,. 

Dr Katarzyna Roszek byta przewodniczqcq i cztonkiem komitetow organizacyjnych paru 

waznych konferencji w tym dwukrotnie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w 2001 i 2013 

oraz Konferencji „NanoBioMateriaty". Od roku 2009 do chwili obecnej jest sekretarzem 

Toruriskiego Oddziatu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,,. Jest tez cztonkiem Editorial 

Board J. Stem Cell Res. od 2014 roku. Za dziatalnosc organizacyjna uzyskata dwukrotnie 

wyroznienie Rektora UMK. Byta recenzentk^ prac do wielu pism o zasiQgu mi^dzynarodowym. 



Dr Katarzyna Roszek byta kierownikiem dwoch grantow badawczych Rektora UMK i jest 

wykonawcq grantu NCN (2016-2019) ponadto byta wykonawca i w jednym przypadku 

asystentem koordynatora trzech duzych kilku milionowych projektow finansowanych ze 

srodkow Unii Europejskiej na „Wzbogacenie oferty edukacyjnej I i II stopnia kierunku 

biotechnologia„ i „Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i 

diagnostyce,,. 

Wnioski kohcowe 

Podsumowujgc prac^ naukowy dr Katarzyny Roszek oceniam pozytywnie i stwierdzam, ze Jej 

dorobek naukowy jest merytorycznie bardzo wazny. Prowadzone przez Ni^ badania 

biochemiczne i molekularne na mezenchymalnych komorkach macierzystych indukowanych 

do roznicowania oraz na komorkach dojrzatych a dotyczgce ekspresji i aktywnosci ekto-

enzymow odpowiedzialnych za regulacje metabolizmu, poziomu i przekaznictwa 

purynergicznego maj^ istotne znaczenie poznawcze i znaczenie dIa nauk medycznych i 

klinicznych. 

Osiqgni^cie naukowe, caty dorobek naukowy, dziatalnosc dydaktyczna, popularyzatorska i 

organizacyjna spetniajq wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. A zatem, wnioskujQ do Rady Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu o nadanie dr Katarzynie Roszek stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. 

Prof, dr hab. n. med. Joanna B. Strosznajder 


