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OCENA 

dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej p. dr n. biol. Katarzyny Roszek 

z Zaktadu Biochemii, Wydziatu Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu 

Informacje o Habilitantce 

P. dr Katarzyna Roszek jest z wyksztatcenia biologiem, absolwentem Wydziatu 

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikotaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Prac^ 

magistersk^ pt. „Aktywnosc sulfohydrolityczna wzgl^dem siarczanu cholesterolu 

w oczyszczonej frakcji lizosomalnej z tozyska ludzkiego" przygotowata pod kierunkiem 

p. Prof, dr tiab. Jadwigi Gniot-Szulzyckiej. W 1998 r ukoticzyta rowniez 

Mi^dzywydziatowe Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Mikotaja Kopernika 

w Toruniu. W 2006 roku obronita prac^ doktorsk^ pt. „Sterolosulfohydrolaza siarczanu 

ctiolesterolu z lizosomow tozyska ludzkiego". Promotorem pracy doktorskiej byta 

p. Prof, dr hab. Jadwiga Gniot-Szulzycka. 



Od 1998 roku p. dr Katarzyna Roszek pracuje w Zaktadzie Biochiemii UMK 

w Toruniu, w latach 1998-2008 na stanowisku asystenta, od 2008 roku na stanowisku 

adiunkta. W okresie prawie dwudziestu lat od ukoiiczenia studiow Habilitantka odJDyta 

tyiko jeden krotki staz naukowy w Zaktadzie Inzynierii Tkankowej Wydziatu Lekarskiego 

Collegium Medicum w Bydgoszczy. Uczestniczyta ponadto w kilku jedno- lub 

kilkudniowycti szkoleniachi i warsztatachi w roznych osrodkach krajowycti. Wyniki 

otrzymane z Jej udziatem byty prezentowane na jednej konferencji zagranicznej i 

18 krajowychi konferencjacti naukowychi. Wygtosita trzy referaty na zaproszenie 

na lokalnychi spotkaniachi naukowych oraz referowata wyniki badan na Zjezdzie 

Polskiego Towarzystwa Biochiemicznego w Toruniu. Habilitantka byta przewodnicz£(cq 

komitetow organizacyjnychi dwocti tematycznych konferencji „NanoMaterialy - teoria i 

praktyka" oraz cztonkiem (2001 r) i sekretarzem (2013 r) komitetow organizacyjnychi 

zjazdow Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Od 2001 roku p. dr Roszek jest 

cztonkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, od 2009 roku petni funkcj^ 

sekretarza Torunskiego Oddziatu Towarzystwa. Od 2014 roku jest cztonkiem Rady 

Redakcyjnej czasopisma Journal of Stem Cells Research, Reviews and Reports. 

Przygotowata dziewi^c recenzji artykutow naukowych dia czasopism 

mi^dzynarodowych i krajowych. 

P. dr Katarzyna Roszek jest wykonawc^ w jednym projekcie badawczym finansowanym 

przez Narodowe Centrum Nauki. Byta takze kierownikiem dwoch projektow badawczych 

finansowanych przez macierzyst^ Uczelni^. Za dziatalnosc naukowy otrzymata w roku 

2012 i 2014 Nagrody Rektora UMK III stopnia. Ponadto, dwukrotnie praca badawcza 

Habilitantki byta wyrozniana przez Rektora UMK w Toruniu. W przedstawionych 

dokumentach nie ma wzmianki na temat kierowania projektami finansowanymi 

w drodze konkursow krajowych i zagranicznych. 
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Habilitantka jest nauczycielem akademickim. Prowadzi wyktady, specjalistyczne 

kursy i cwiczenia dIa studentow roznych kierunkow Uniwersytetu Mikotaja Kopernika 

w Toruniu. Szereg zaj^c ma charakter autorskich kursow specjalistycznych. W okresie 

od 2009 roku do 2015 roku byta wykonawc^ w trzech projektach finansowanych 

ze srodkow Unii Europejskiej w ramach POKL, ktorych celem byto wzbogacenie oferty 

edukacyjnej i poszerzenie warsztatu badawczego. Habilitantka byta promotorem trzech 

prac magisterskich i trzynastu prac licencjackich, wczesniej opiekunem pi^tnastu 

magistrantow. Zostaty Jej powierzone recenzje szesciu prac magisterskich i pi^ciu prac 

licencjackich. Petnita rowniez rol? promotora pomocniczego w ramach opieki naukowej 

nad jedn^ doktorantk^. 

P. dr Katarzyna Roszek aktywnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach 

popularyzuj^cych nauk^, w tym w warsztatach organizowanych w ramach „Nocy 

Biologow" oraz „Torutiskiego Festiwalu Nauki i Sztuki". Habilitantka byta dwukrotnie 

nagradzana przez Rektora UMK za dziatalnosc organizacyjn^. Jest cztonkiem 

Podkomisji ds. Efektow Ksztatcenia oraz Zespotu Programowego ds. Wspotpracy 

z Podmiotami Zewn^trznymi na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska UMK. 

Dorobek naukowy 

Od poczcitku kariery naukowej (rok 1998), p. dr Katarzyna Roszek opublikowata 

t^cznie 20 artykutow naukowych w czasopismach z bazy JCR, w tym 12 prac 

doswiadczalnych, ktore ukazaty si^ w specjalistycznych czasopismach polskich i 

zagranicznych. ti^czny wspotczynnik wptywu (IF) wynosi okoto 43. Habilitantka 

opublikowata rowniez dziesi^c prac przegl^dowych i doswiadczalnych w czasopismach 

spoza bazy JCR oraz jest wspotautorem rozdziatu w opracowaniu zbiorowym. 

Na podkreslenie zastuguje fakt, ze p. dr Roszek jest pierwszym i/lub 



korespondencyjnym autorem w ponad potowie prac. Artykuty, ktorych wspotautorem 

jest Habilitantka maj^ jednak dose przeci^tn^ liczb^ cytowah, 47 wg bazy \Neb of 

Science, a indeks Hirscha dIa dorobku naukowego Habilitantki wynosi 4. y 

W poczc[tkowym okresie kariery naukowej, p. dr Katarzyna Roszek pracuj^c pod 

kierunkiem p. prof. Jadwigi Gniot-Szulzyekiej zajmowata si^ lizosomami, 

a w szczegolnosci enzymem lizosomalnym, sterolosulfohydrolaz^ siarczanu 

cholesterolu. Byta to kontynuacja badan prowadzonych w okresie przygotowywania 

pracy magisterskiej. Wyniki badan dotycz^ce charakterystyki sterolosulfohydrolazy 

siarczanu cholesterolu zostaty opublikowane w dwoch artykutach oryginalnych oraz byty 

prezentowane na kilku konferencjach. Ponadto, zainteresowania Habilitantki lizosomami 

znalazty odzwierciedlenie w czterech pracach przegl^dowych. Wyniki badati z tego 

okresu staty si? rowniez podstaw^ pracy doktorskiej. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych, p. dr Katarzyna Roszek 

rozpocz^a prac? w zespole p. prof. Michata Komoszyhskiego. Krotki staz podoktorski 

w Zaktadzie Inzynierii Tkankowej Collegium Medicum pozwolit na opanowanie przez 

Habilitantk? metod pozyskiwania i hodowli komorek macierzystych, ktore pozniej 

zaadaptowata do potrzeb wtasnych badan. Mezenchymalne komorki macierzyste staty 

si? podstawowym modelem badawczym wykorzystywanym przez p. dr Katarzyn? 

Roszek. Komorki macierzyste byty rowniez przedmiotem trzech prac przegl^dowych 

w polskich czasopismach oraz rozdziatu w monografii. Mezenchymalne komorki 

macierzyste zostaty uzyte w badaniach profilu ekspresji i aktywnosci enzymow 

uczestnicz^cych w metabolizmie puryn. Publikacje zawieraj^ce wyniki badan w tym 

temacie zostaty zgtoszone jako osiqgni?cie naukowe na stopieti doktora 

habilitowanego. Mezenchymalne komorki macierzyste byty takze wykorzystywane 

w badaniach prowadzonych przez p. dr Katarzyn? Roszek we wspotpracy z Zaktadem 

4 



Biofizyki UMK oraz Przychodni^ Weterynaryjn^ Max-Vet. Wspotpraca ta dotycz^ca 

udziatu macierzystych komorek mezenchymalnych w neuroregeneracji zaowocowata 

publikacje w Journal of Stem Cells Research, Reviews and Reports, w ktorejjto 

publikacji Habilitantka jest pierwszym autorem. Zupe+nie odr?bnym kierunkiem badari, 

w ktorych uczestniczy p. dr Katarzyna Roszek jest zastosowanie materiatow 

nanostrukturalnych. W tym obszarze badan, obejmuj^cych analiz? cytotoksycznosci 

nanomateriatow oraz mozliwosci ich wykorzystania jako nosniki lekow i podtoze do 

immobilizacji enzymow, Habilitantka jest cztonkiem wieloosrodkowego zespotu, na ktory 

sktada si? grupa p. prof. Artura Terzyka z Katedry Chemii Materiatow, Adsorpcji i 

Katalizy UMK w Toruniu, p. prof. Tomasza Drewy z Katedry Urologii CM UMK 

w Toruniu oraz p. prof. Samy Habib z Uniwersytetu Teksanskiego. Dzi?ki tej wspotpracy 

p. dr Katarzyna Roszek jest wspotautorem kilku publikacji, m.in. w Oncotarget. 

Ocena osi^gni^cia na stopieh naukowy doktora habilitowanego 

Osiegni?cie na stopieh naukowy doktora habilitowanego jest zatytutowane 

„Sygnalizacja purynergiczna w mezenchymalnych komorkach macierzystych 1 

komorkach zroznicowanych, ze szczegolnym udziatem ektoenzymow metabolizuj^cych 

puryny". W zakres zgtaszanego osi^gni^cia naukowego wchodzi siedem publikacji, 

w tym szesc artykutow oryginalnych i jeden artykut przegl^dowy. 

L^czny wspotczynnik wptywu dIa czasopism, w ktorych ukazaty si? artykuty 

sktadajqce si? na osiegni?cie naukowe wynosi 21,3, sumaryczna punktacja MNiSW to 

175. Z analizy bibliometrycznej publikacji wynika, ze Habilitantka opublikowata wyniki 

badari w czasopismach o dose dobrym wspotczynniku oddziatywania, od 2,35 do 3,45. 

Wi?kszosc prac zostata opublikowana w Journal of Cellular Biochemistry (IF=3,45) 



Habilitantka jest pierwszym i korespondencyjnym autorem w pi?ciu pracach oraz 

autorem korespondencyjnym w pozostatych dwoch publikacjach, co wskazuje na Jej 

wiod^cq rol? w prowadzonych badaniach. Znajduje to rowniez potwierdz^nie 

w oswiadczeniach wspotautorow publikacji. Jej udziai procentowy w powstawaniu 

publikacji okreslono na od 20 do 75%, w zaieznosci od publikacji. 

CykI prac sktadaj^cych si? na osi^gni^cie naukowe jest spojny tematycznie i 

dotyczy ekto-enzymow zaangazowanych w metabolizm nukleotydow. Zastosowano 

interesuj^cy model doswiadczalny: hodowie in vitro mezenchymalnych komorek 

macierzystych izolowanych z roznych tkanek ludzkich i zwierz?cych oraz komorek 

pochodnych, otrzymanych w wyniku indukowanego roznicowania. Jednak metodyka 

prowadzonych badan, ktore mialy na celu okreslenie roznic we wrazliwosci 

mezenchymalnych komorek macierzystych i ich pochodnych na sygnaty nukleotydowe 

zostala ograniczona do mikroskopowej oceny zmian w morfologii hodowli i liczenia 

komorek w celu oceny zmian w tempie proliferacji. Pozosta+e cele naukowe zostaty 

osiegni?te zasadniczo poprawnymi, aczkolwiek niezbyt wyrafinowanymi metodami. 

Zwraca uwag? bardzo podobne podejscie naukowe w szesciu publikacjach 

oryginalnych sktadaj^cych si? na osiegni?cie naukowe. Niektore wnioski umieszczone 

w autoreferacie s^ stabo uzasadnione opublikowanymi wynikami badan. Poszerzenie 

warsztatu badawczego pozwolitoby na bardziej pogt?bione analiz? badanych zjawisk, 

czego konsekwencje bytby wzrost rozpoznawalnosci badan Habilitantki w srodowisku 

naukowym i wzrost liczby cytowari Jej publikacji. 

Pomimo tych uwag krytycznych, biorqc pod uwag? spojnosc tematyczn^ 

publikacji okreslanych mianem osiegni?cia, kluczow^ rol? Habilitantki 

w przedstawionych do oceny pracach, ale takze aktualnie obowi^zuj^ce kryteria oceny 



osi^gni^c naukowych, pozytywnie oceniam dokonania p. dr Katarzyny Roszek 

w ramach osiqgni^cia na stopieri doktora habilitowanego. 

Wnioski kohcowe 

Podsumowujac, p. dr Katarzyna Roszek jest badaczk^, ktorej kompetencje i 

badania s^ znane gt6wnie w lokalnym Srodowisku naukowym. Staz naukowy w osrodku 

zagranicznym pozwolitby na wzbogacenie metodologii i poszerzenie zakresu 

prowadzonych badaii w uprawianej przez Nig dyscyplinie. Dorobek naukowy okreslony 

przez parametry biblionnetryczne jest dobry, pomimo braku wlasnych projektow 

krajowych lub zagranicznych, a aktywnosc dydaktyczna, popularyzatorska i 

organizacyjna jest roznorodna i wskazuje na znaczne zaangazowanie Habilitantki 

w dzialalnosc Uczeini i lokalnego srodowiska. 

Po zapoznaniu si? z przestanq dokumentacj^ stwierdzam. ze Kandydatka 

spelnia kryteria oraz wymogi okreslone Ustawq o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki w aktualnie obowigzujgcym 

brzmieniu, ktore stawiane pracownikom nauki, ktorzy ubiegaj^ si? o stopieti doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych. Takg opini? przedWadam Wysokiej 

Radzie Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w 

Toruniu. -

Lodz, 14 kwietnia 2017 r 


