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Ocena osi^gni^cia naukowego ' 

Przedstawiony cykl publikacji pani dr Sylwii Wrotek pt. .,Glutation jako modulator 
reakcji gor^czkowej." stanowi^cy osi^gni^cie naukowe obejmuje pi^c oryginalnych prac 
tworczych, opublikowanych w latach 2011-2017 w czasopismach indeksowanych w bazie 
Journal Citation Reports, ktorych IF wynosil od 2.267 do 3.361 (laczny IF wynosi 14.303, 
liczba punktow MNiSW - 125). Ranga tych czasopism wg bazy JCR jest relatywnie wysoka -
cztery plasuj^ si^ w kwartylu Q2 (jedno z czasopism - International Journal of Hyperthermia 
rownolegle takze w QI), a jedno {Immunology Letters) w Q3. Cztery prace z przedstawionego 
cyklu opublikowane w latach 2015 do 2017 majq zaledwie kilka cytowari (w wi^kszosci 
autocytowania), co cz^sciowo na pewno zwi^zane jest z czasem ich publikacji. Najwczesniej 
opublikowana praca z 2011 roku w Journal of Physiology and Pharmacology doczekala si? 
na razie tylko 12 cytowan, przy czym ŝ  to w wi^kszosci takze autocytowania. Aktualnie nie 
mozna wi^c ocenic jaki odbior mi^dzynarodowy maj^ prace Habilitantki. Dr Wrotek jest 
pierwszym autorem wszystkich artykulow przedstawionego cyklu, ponadto jest takze autorem 
korespondencyjnym czterech prac. Trzy sposrod prac ocenianego cyklu opisuj^ badania, na 
ktore Habilitantka otrzymala fmansowanie z NCN. Udzial Habilitantki w poszczeg61nych 
pracach cyklu wynosi od 70 do 80%. Prace te powstawaty w niewielkich zespolach 
badawczych, wielkosc wkladu Habilitantki nie budzi w^tpliwosci. Wspolautorzy prac zlozyli 
oswiadczenia potwierdzajace udzial kazdego z nich w wykonaniu eksperymentow lub 
przygotowaniu manuskryptow. Autorka szczegolowo opisala, na czym polegal jej wlasny 
wklad pracy w prowadzone doswiadczenia i analizy oraz w przygotowanie manuskryptow. 
Wiod^cy udzial dr Wrotek w przygotowaniu wszystkich prac cyklu, w tym szczegolnie 
zaangazowanie w opracowanie koncepcji badan i ich koordynacja, a takze napisanie 
manuskryptow maj^ szczegolne znaczenie w kontekscie staran o uzyskanie samodzielnosci 
naukowej. 

We wst^pie autoreferatu Habilitantka przyblizyla funkcjonowanie poj^cia gorqczki 
oraz problem utrwalonego powszechnie o niej myslenia. Wyjasnila rol? gor^czki i 
towarzysz^cych jej zmian behawioru w walce o przywrocenie rownowagi organizmu 
zaburzonej na skutek dzialania czynnikow infekcyjnych i urazowych. Wytlumaczyla takze 
znaczenie koniecznosci indywidualnego podejscia terapeutycznego do kazdego pacjenta w 
przypadku stosowania lekow przeciwgor^czkowych. Nastepnie krotko przyblizyla najlepiej 
poznany i opisany w literaturze mechanizm indukcji gor^czki - indukowanej egzogennym 
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pirogenem - lipopolisacharydem izolowanym z E. coli tzw. LPS. Chc^c poprzec hipotez? 
badawcz^ zakladaj^c^, iz glutation jest zaangazowany w indukcj? gor^czki pani dr Wrotek 
powolata si? na dane z literatury naukowej wskazuj^ce na mozliwosc zaangazowania 
glutationu w sekrecj? cytokin pirogermych, regulacji gl6wnego czynnika transkrypcyjnego 
zaangazowanego w regulacji ich syntezy, a takze regulacji aktywnosci enzymu 
katalizuj^cego syntez? prostaglandyny P G E 2 - jednego z glownych mediatorow reakcji 
gor^czkowej. Z kolei chc^c podkreslic znaczenie podejmowanych badan wynyenila 
przypadki schorzen, ktorym towarzyszy niedobor glutationu. 

Na podstawie informacji zawartych w wst^pie podj^cie badan uwazam za 
uzasadnione. 

W celu udowodnienia swojej hipotezy Habilitantka zastosowata z w i ^ k i moduluj^ce 
zawartosc glutationu w organizmie. W badaniach opisanych w czterech pracach 
wykorzystywala szczury, u ktorych wywolywala gor^czk? przy pomocy iniekcji LPS lub 
terpentyny. W pi^tej pracy opisala doswiadczenie z wykorzystaniem szczurow w 
zaawansowanym wieku, u ktorych z zalozenia zawartosc glutationu miala bye obnizona. 

Cykl prac stanowiqcych szczegolne osi^gni^cie naukowe Habilitantki otwiera artykul 
pt.: „Antipiretic activity of N-acetylcysteine" {Journal of Physiology and Pharmacology), w 
ktorym Autorka wykorzystuj^c do badan szczury, analizowala dziaianie aminokwasu - N-
acetylocysteiny (NAC), na gor^czk? wywolan^ dwoma pirogenami: podanym dootrzevraowo 
bakteryjnym lipopolisacharydem (LPS) oraz podan^ podskomie terpentyny. Jak opisuje 
Autorka - NAC posiada wlasciwosci mukolityczne i przeciwzapalne i jest od dawna 
stosowana w leczeniu infekcji drog oddechowych. Ponadto NAC jako prekursor glutationu 
dziala korzystnie w stanach patologicznych, w kt6r>'ch pojawia si? niedobor tego tripeptydu, 
np. w cukrzycy, chorobie Alzheimera, nowotworze jelita grubego, czy AIDS, a takze w 
stanach niedoboru glutationu towarzyszycemu powaznym uszkodzeniom wytroby 
spowodowanym skutkami podawania niektorych srodkow przeciwgoryczkowych np. 
acetoaminofenu. W roku publikacji wynikow badan Habilitantki nie bylo jeszcze znane 
dziaianie NAC na goryczk?. 

Habilitantka wykazala w doswiadczeniu, ze NAC posiada wlasciwosci 
przeciwgoryczkowe u szczurow, ktorym podano LPS i u tych, ktorym podano terpentyn?. 
NAC lagodzila ponadto spadek aktywnosci motorycznej zwierzat po podaniu obu pirogenow. 
Zaobserwowano jednak inne dziaianie aminokwasu na ubytek masy ciala u szczurow, ktorym 
podano LPS (brak reakcji) i tych, ktorym podano terpentyn? (ograniczenie ubytku masy), 
sugerujyc irmy mechanizm warunkujycy ten efekt w obu modelach gorqfczki. Probujyc 
wyjasnic przyczyn? przeciwgoryczkowego dzialania badanego zwiyzku Autorka powolala si? 
na dane wskazujyce mozliwosc oddzialywania NAC na aktywnosc NFKp - czynnika 
transkrypcyjnego majycego decydujyce znaczenie w regulacji ekspresji genow czynnikow 
prozapalnych (ktorego aktywnosc jest zwifkszona pod wplywem LPS), a takze na informacje 
potwierdzajace hamujycy wplyw NAC na ekspresj? cytokin - TNF-a, IL-1(3 i IL-6 na poziome 
mRNA i bialka. Autorka wskazala ponadto mozliwosc ograniczenia gorqczki wywolanej 
przez LPS (ale nie przez terpentyn?) poprzez oddzialywanie NAC na aktywnosc neuronalnej i 
indukowanej syntazy NO (nNOS i iNOS) - enzymow, ktore takze mogy bye zaangazowane 
w indukcj? goryczki po podaniu LPS. 



Szkoda, ze wyjasnienia dotyczyce mechanizmow dzialania NAC zaproponowane 
przez Autork? pozostaly jedynie spekulacjami, poniewaz sama nie przeprowadzila zadnych 
potwierdzajycych je analiz. Ponadto obejmujyc cykl publikacji wspolnym tytulem „Glutation 
jako modulator reakcji goryczkowej", a takze wskazujyc w umieszczonej w autoreferacie 
hipotezie badawczej dla cyklu, ze glutation jest zaangazowany w indukcj? reakcji 
goryczkowej Habilitantka powinna sformulowac inny tytul cyklu. W artykule nie wskazala 
bowiem ani razu na to, ze obserwowane efekty dzialania NAC na goryczk? mogly bye 
skutkiem podwyzszenia ilosci glutationu w organizmach zwierzat. Zawartosc glutationu w 
tkankach, czy komorkach, nie zostala oznaczona. Habilitantka, opisujyc mozliwosc dzialania 
NAC na regulacj? goryczki, powolywala si? na informacje o jej bezposrednich efektach, w 
zadnym miejscu nie akcentujyc roli glutationu. W autoreferacie Habilitantka, piszyc, ze 
istnieJ4 naukowe przeslanki sugerujyce, iz glutation moze bye zaangazowany w regulacj? 
indukcji goryczki zacytowala prac? Haddad i wsp. z 2001 roku (cytowania tego nie ma w 
pierwszym artykule cyklu). W pracy tej (strona 1002, wykres 6) mozna znalezc dowod 
swiadczycy, ze hamujqcy wplyw NAC na sekrecj? cytokin prozapalnych moze bye niezalezny 
odjej roli jako prekursora glutationu. 

Proba wyjasnienia niektorych aspektow przeciwgorqczkowego dzialania NAC podj?ta 
zostala przez Habilitantk? w pracy pt.: "N-acetyl-L-cysteine exacerbates generation of IL-10 
in cells stimulated with endotoxin in vitro and produces antipyresis via IL-10 dependent 
pathway in vivo." {Immunology Letters). Autorka podkreslila wazny rol? w regulacji goryczki 
w organizmie endogennych zwiyzkow antypirogennch m.in. antypirogennych cytokin, do 
ktorych nalezy przeciwzapalna cytokina - IL-10 hamujyca m.in. indukowany LPS produkcj? 
cytokin TNFa, IL-6 oraz IL- lp , a takze hamujyca ekspresj? cyklooksygenazy 2 (COX-2), i 
w konsekwencji produkcj? P G E 2 . Habilitantka postawila wi?c hipotez?, ze 
przeciwgoryczkowy efekt dzialania NAC moze bye nast?pstwem uaktywnienia 
antypirogermej IL-10. Podobnie jak w pierwszej pracy cyklu, wspominajac 0 zaletach 
medycznego stosowania NAC, podkreslila m.in. jej korzystny wplyw w lagodzeniu 
powaznych uszkodzeh wytroby spowodowanych obnizeniem zawartosci glutationu. Ponadto 
zwrocila uwag? na mozliwosc regulacji przez glutation sekrecji cytokin, rowniez tych 
zaangazowanych w indukcj? procesow zapalnych i goryczki. 

W celu weryfikacji hipotezy badawczej Autorka wykonala doswiadczenia in vitro 
wykorzystujyc wyizolowane z krwi komorki jednojydrzaste (PBMC). Przeprowadzila ich 
preinkubacj? z NAC oraz z egzogennym pirogenem - LPS. Po inkubacji metody 
immunoenzymatyczny wykazala istotne zmniejszenie st?zenia prostaglandyny P G E 2 w 
buforze oraz zwi?kszenie IL-10. Nast?pnie przeprowadzila eksperyment in vivo z 
wykorzystaniem szczurow. Po iniekcji dootrzewnowej NAC oraz przeciwcial przeciwko IL-
10 podawala zwierz?tom LPS i rejestrowala zmian? temperatury wykorzystujyc zestaw do 
biotelemetrii. Przeciwciala przeciwko IL-10 ograniczaly przeciwgoryczkowe dziaianie NAC. 
Habilitantka udowodnila, ze IL-10 moze bye jednym z czynnikow, poprzez ktore NAC 
ogranicza indukowany przez LPS goryczk? u szczurow. W dyskusji zwrocila uwag?, ze 
mozliwosci sposobu regulacji goryczki moglo bye jednak wi?cej. 

Uzupelnienie badan w doswiadczeniach dotyczycych dzialania NAC (opisanych w 
obu publikacjach cyklu) moglyby dodatkowo stanowic np. analiza NFxp, a takze zawartosci 
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cytokin oraz P G E 2 i aktywnosci enzymow zaangazowanych w metaboUzm P G E 2 w 
podwzgorzu. 

Podobnie jak w pierwszej pracy ocenianego cyklu, w drugiej publikacji rowniez nie 
wykonano analiz zawartosci glutationu, ktore pozwolily by na stwierdzenie, czy efekt 
dzialania NAC jest bezposredni, czy tez zwiazany jest ze zwi?kszeniem puli glutationu. 
Pewny dodatkowy informacje bylaby analiza zawartosci obu form glutationu - zredukowanej 
(GSH) i utlenionej (GSSH) - wiadomo bowiem, ze w indukcj? procesow zapalnych moga bye 
zaangazowane reaktywne formy tlenu (ROS). Dodatkowych informacji na temat mechanizmu 
dzialania NAC dostarczyloby n.p. wykonanie in v/Vro jednoczesnej inkubacji komorek PBMC 
z obnizajycy pul? GSH sulfoksyminy butioniny (BSO) oraz NAC i oznaczenie w buforze 
cytokin pirogennych. 

W autoreferacie Habilitantka nie wyjasnila jasno, w jaki sposob wyniki dotyczyce 
hamujycego dzialania NAC na goraczk? zainspirowaly jy, aby w dalszej cz?sci badan 
okreslic wplyw na ten proces niedoboru glutationu w organizmie. Dowiadujemy si? jednakze 
0 znaczeniu jednego ze zwiyzkow - BSO jako zwiyzku obnizajycego st?zenie glutationu 
stosowanego u pacjentow onkologicznych m.in. w celu uwrazliwienia ich na terapi?. Autorka 
wyjasnila, ze potencjalne dziaianie regulacyjne BSO na goryczk? jest istotne u pacjentow 
onkologicznych, poniewaz wystypienie goryczki infekcyjnej zwi?ksza ich szanse na powrot 
do zdrowia. 

Prace, w ktorych analizowano wplyw niedoboru glutationu na goryczk? noszy tytuly: 
"Glutathione deficiency attenuates endotoxic fever in rats." (International Journal of 
Hyperthermia) - praca nr 3 oraz "Buthionine sulfoximine, a glutathione depletor, attenuates 
endotoxic fever and reduces IL- ip and IL-6 level in rats." (Cytokine) - praca nr 4. 
Doswiadczenia opisane w obu artykulach byly cz?sciy projektu fmansowanego przez NCN. 
Habilitantka badala efekty dzialania u szczurow dwoch zwiyzkow obnizajycych w 
organizmach ilosc glutationu na regulacj? goryczki. Pierwszym ze zwiyzkow byl foron 
(trzecia praca) - zwi?kszajycy eliminacj? glutationu z organizmu poprzez jego enzymatyczny 
koniugacj? w watrobie i wydalenie z zolciy, a drugim - sulfoksymina butioniny (czwarta 
praca) hamujyca aktywnosc kluczowego enzymu w syntezie tripeptydu - syntetazy y-
glutamylo-cysteiny. Jak dowiadujemy si? z autoreferatu Dr Wrotek przyj?la zalozenie, ze 
jezeli glutation jest istotny dla przebiegu goryczki, to niezaleznie od tego, w jaki sposob 
dojdzie do obnizenia st?zenia glutationu obserwowane efekty jego dzialania powinny bye 
podobne. Moim zdaniem, chociaz foron i BSO obnizajy pul? glutationu, to nie wiadomo 
jednak na pewno, czy we wszystkich tkankach w takim samym zakresie. Oba zwiyzki 
obnizajyce glutation podawane byly zwierz?tom w postaci iniekcji dootrzewnowej na dwie 
godziny przed podaniem LPS. Chcyc sprawdzic jaki wplyw wywolaly na ilosc glutationu w 
organizmie, Habilitantka pobierala od zwierzat wytrob? 3 godziny po podaniu LPS (praca 3) 
lub sledzion? 4 i 7 godzin po podaniu LPS (praca 4) i oznaczala w tych narzydach zawartosc 
glutationu. W autoreferacie nie wytlumaczono jednak, dlaczego glutation oznaczono w 
roznych narzydach. W czwartej pracy cyklu, Autorka wyjasnila, ze oznaczala glutation w 
sledzionie, ze wzgl?du na to, iz jest ona najwi?kszym obwodowym narzqdem limfatycznym, 
ktory pelni wazny rol? we wrodzonej i nabytej reakcji immunologicznej w odpowiedzi na 
endotoksyny bakteryjne, a ponadto w komorkach jednojydrzastych sledziony syntetyzowane 
sy cytokiny pirogerme. Dlaczego wi?c w pracy 3 ilosc glutationu byla oznaczona w watrobie. 
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skoro do indukcji goryczki stosowano ten sam czynnik (LPS)? Kiedy porownamy w obu 
pracach wykresy przedstawiajyce zawartosc glutationu widzimy, ze w watrobie LPS nie 
powodowal zmian zawartosci tripeptydu w stosunku do grupy kontrolnej (praca 3), natomiast 
kiedy parametr ten oznaczany byl w sledzionie (praca 4) widoczne bylo znaczyce obnizenie 
puli glutationu po 4 i 7h od podania LPS. W autoreferacie Habilitantka powinna wyjasnic, 
dlaczego zawartosc glutationu w obu narzydach byla inna pod wplywem LPS w stosunku do 
grupy kontrolnej. Bioryc pod uwag? charakter doswiadczeh wydaje si?, ze lepszym 
rozwiyzaniem bylo oznaczenie zawartosci glutationu w komorkach wydzielajycych cytdkiny 
pirogerme, a jego oznaczenie w sledzionie bylo z pewnosci^ bardziej adekwatne niz w 
watrobie. Ponadto, podanie szczurom zwiyzkow obnizajycych w organizmie pul? glutationu, 
moze wi^ac si? ze zmiany rownowagi oksydoredukcyjnej i uszkodzeniami tkanek dlatego 
mozna bylo wykonac oznaczenia obu form glutationu - zredukowanej i utlenionej lub 
chociazby niebialkowych grup SH. 

W obu doswiadczeniach, niezaleznie od sposobu obnizenia glutationu w organizmach 
zwierzat, zaobserwowano istotne obnizenie temperatury ciala, co udokumentowano na 
wykresach. 

W przypadku doswiadczenia, w ktorym czynnikiem ograniczajycym zawartosc 
glutationu byl foron, Habilitantka - oprocz wplywu glutationu na temperatur? ciala -
okreslala zwiyzek obserwowanych zmian z regulacji st?zenia TNFa. Wzi?la przy tym pod 
uwag? doniesienia wskazujyce, ze w przypadku makrofagow traktowanych LPS, glutation jest 
szczegolnie zaangazowany w regulacj? sekrecji TNFa oraz, ze TNFa jest jedny z 
najwczesniej wydzielanych cytokin podczas goryczki indukowanej przez LPS. Zmierzyla jego 
st?zenie we krwi, a takze wykonala eksperyment, w ktorym wykorzystala grup? zwierzat z 
wywolany goryczky i obnizony zawartosci^ glutationu w celu podania im rekombinowanego 
szczurzego TNFa, aby przekonac si?, czy zmieni to reakcj? goryczkowy. St?zenie cytokiny w 
osoczu krwi bylo znaczyco obnizone u zwierzat z indukowany goryczky, ktorym podawano 
foron. Autorka, powolujyc si? na dane wskazujyce, ze synteza TNFa pod wplywem LPS jest 
wrazliwa na status oksydoredukcyjny i wymaga zaangazowania sciezek sygnalowych 
regulowanych z udzialem glutationu stwierdzila, ze obserwowane w jej doswiadczeniu 
zmniejszone st?zenie TNFa jest prawdopodobnie zwiyzane z niedoborem tripeptydu. Podanie 
rekombinowanego TNFa zwierz?tom skutkowalo cz?sciowym zniesieniem ograniczajycego 
dzialania foronu na goryczk? wywolany przez LPS, co potwierdzilo, ze ta cytokina w pewnym 
stopniu byla w ten proces zaangazowana. 

Zmiany temperatury ciala zwierzat opisane w publikacji stanowiqcej trzeciy pozycj? 
cyklu, przedstawiono na dwoch wykresach - przy czym wi?kszosc wynikow powtarza si? -
roznica polega na tym, ze jeden z wykresow przedstawia dodatkowo zaleznosc goryczki przy 
niedoborze glutationu od rekombinowanego TNFa. Wystarczylby jeden wykres ilustrujycy 
przebieg goryczki we wszystkich grupach. 

Obserwowane ograniczenie goryczki po obnizeniu puli glutationu u szczurow w 
doswiadczeniach opisanych w pracy 3 i 4 przedstawionego cyklu wydaje si? bye 
kontrowersyjne, co rowniez podkreslila Habilitantka - stres oksydacyjny towarzyszycy 
obnizeniu glutationu jest pogl?biony po podaniu LPS, co powinno spowodowac wzrost 
sekrecji cytokin pirogermych i goryczki - efekt byl jednak przeciwny - goryczka zmniejszyla 
si?. Habilitantka, probujyc wyjasnic przyczyn? obnizenia gorqczki pod wplywem dwoch 
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zwiyzkow zmniejszajycych ilosc glutationu - foronu i BSO u szczurow, podala nast?pujqce 
mozliwosci: 

- regulacj? przez glutation aktywnosci N F K P , 

- indukcj? aktywnosci oksygenazy hemowej (HO-1) przez niedobor glutationu, czego 
nast?pstwem moze bye ograniczenie st?zenia TNFa i IL-6, 

- brak aktywnosci syntazy prostaglandynowej mPGES-1 przy niedoborze glutationu. 
Wyjasnienia Habilitantki w tym zakresie pozostajy niestety w przypadku obu doswiadczen 
jedynie nie potwierdzonymi przypuszczeniami, co sprawia wrazenie, ze badania nie zostaly 
dokonczone. 

W doswiadczeniu opisanym w pracy 4, oprocz okreslenia wplywu BSO na reakcj? 
goryczkowy indukowany przez LPS, Habilitantka zdecydowala si? ponadto zbadac st?zenie 
cytokin IL-6 i IL - ip w osoczu krwi szczurow, a takze ich ekspresj? na poziomie mRNA po 4 
i 7 godzinach od podania LPS. W toku doswiadczenia stwierdzila ograniczenie ich st?zenia w 
osoczu oraz ekspresji ich genow, przy czym odnotowala, ze zmiany te roznily si? 
intensywnosciy oraz czasem wystypienia i pozwolily m.in. na stwierdzenie, ze hamowanie 
goryczki po podaniu BSO zwiyzane jest poczytkowo z ograniczeniem st?zenia IL-6, pozniej 
IL- ip . Wykazala ponadto zaleznosc zmian st?zenia analizowanych cytokin od ekspresji ich 
genow na poziomie mRNA. Dzi?ki przeprowadzeniu tej cz?sci badan uzyskala wi?c 
dodatkowe informacje - obnizenie temperatury u szczurow spowodowane iniekcji BSO 
powodowalo czasowe zroznicowanie ekspresji i st?zenia badanych cytokin. Roznice w 
ekspresji udowodnily takze, ze dziaianie BSO nie jest zwiyzane wylycznie ze zmiany regulacji 
sekrecji i st?zenia cytokin. W tym miejscu pragn? podkreslic znaczenie stosowanego w 
doswiadczeniach zestawu do biotelemetrii umozliwiajycego precyzyjne rejestrowanie 
temperatury ciala zwierzyt w roznych punktach czasowych (a takze ich ruchu), stwarzajycego 
szerokie mozliwosci badania m.in. goryczki wywolanej roznymi czynnikami pirogermymi i 
majycej rozny przebieg. Znajomosc obslugi aparatury i mozliwosci jej wykorzystania jest 
niewytpliwie cermy umiej?tnosciy nabyty przez Habilitantk?. Biotelemetria wymagala 
ponadto od dr Wrotek odpowiedniego przygotowania zwierzyt. Nalezalo wykonac zabieg 
chirurgiczny w celu wszczepienia wrazliwych na temperatur? transmiterow do biotelemetrii 
oraz wyselekcjonowac takie zwierz?ta, ktore charakteryzujy si? regulamym i stabilnym 
wzrostem masy ciala. 

W obu doswiadczeniach (praca 3 i 4) goryczka byla wywolywana przez LPS i w obu 
stosowano zwiyzki obnizajyce pul? glutationu w organizmie. Nie jest jednak jasne, dlaczego 
w jednym doswiadczeniu Autorka analizowala w osoczu tylko st?zenie TNFa, a w drugim IL-
6 i IL- ip oraz dlaczego badala ekspresj? IL-6 i I L - l p , a nie analizowala ekspresji TNFa. 
Uwazam, ze zwazywszy na podobiehstwo dzialania czyrmikow doswiadczalnych na 
zawartosc glutationu i wykorzystanie tego samego pirogenu nalezalo w obu doswiadczeniach 
wykonac oznaczenia tych samych cytokin oraz ich ekspresj?, albo przynajmniej wyjasnic t? 
rozbieznosc w autoreferacie. 

Cykl publikacji Habilitantki zamyka pozycj a pt.: "LPS alters pattern of sickness 
behavior but does not affect glutathione level in aged male rats." (Biogerontology). Podobnie 
jak w przypadku dwoch poprzednich prac cyklu, doswiadczenia opisane w tej pracy byly 
rowniez cz?sciy projektu, ktory otrzymal fmansowane z NCN i ktorego kierownikiem byla 
Autorka. Poszukujyc modelu endogennego niedoboru glutationu, dr Wrotek zdecydowala si? 
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wykorzystac szczury w zaawansowanym wieku - 24 miesi?cy, i wybrala te sposrod nich, 
ktore nie wykazywaiy ubytku masy, ani zmian w dobowym rozkladzie temperatury ciala i 
aktywnosci motorycznej i u ktorych ilosc leukocytow miescila si? w normie. Wykorzystujyc 
LPS wywolywala stan zapalny, a nast?pnie oznaczala zawartosc glutationu (w wytrobie), 
st?zenie IL-6 we krwi oraz temperatur? ciala i aktywnosc motoryczny zwierzyt. Pomimo tego, 
ze starzenie organizmu moze wiyzac si? z obnizeniem puli glutationu, w doswiadczeniu dr 
Wrotek nie obserwowano istotnej roznicy w zawartosci glutationu w wytrobie u starzejycych 
si? szczurow w porownaniu do zwierzyt miodych. Nie ma jednak pewnosci, ze w iijhych 
narzydach, czy komorkach np. komorkach jednojydrzastych krwi, zawartosc glutationu u 
starszych zwierzyt tez si? nie zmienila. 

Fizjologiczna temperatura ciala byla obnizona u starszych zwierzyt. Po wywolaniu 
goryczki temperatura ciala starszych osobnikow byla rowniez mniejsza niz w grupie zwierzyt 
miodych, a aktywnosc motoryczna oslabiona. Nie zaproponowano jednak wyjasnienia, co 
moglo bye przyczyny tego efektu, skoro nie bylo to wynikiem zmian puli glutationu w 
organizmie. St?zenie IL-6 we krwi w obu grupach zwierzyt z wywolany goryczky uleglo 
zwi?kszeniu, ale mi?dzy grupami nie bylo roznic istotnych statystycznie, zatem wykazano 
brak zwiyzku obnizenia temperatury starszych szczurow z aktywnosciy IL-6. 

Podsumowanie: 

1. Osi4gni?cie naukowe ma stanowic znaczny wklad autora w rozwoj okreslonej 
dyscypliny naukowej. Habilitantka opublikowala 5 oryginalnych prac w 
czasopismach indeksowanych w JCR i byla w tych pracach wiodycym autorem. 
Prace zawierajy elementy nowatorskie - Autorka udowodnila, ze badane przez niy 
zwiyzki, a takze zaawansowany wiek ograniczajy goryczk? endotoksynowy (w 
przypadku NAC takze aseptyczny) u szczurow i mogy modyfikowac funkcje 
motoryczne. Dotychczas nie badano dzialania tych zwiyzkow na regulacj? 
goryczki endotoksynowej. Dr Wrotek potwierdzila ponadto, ze opisanym zmianom 
temperatury towarzyszy zmiana st?zenia i ekspresji niektorych cytokin i , ze 
dziaianie niektorych z nich jest nieodzowne dla wystqpienia goryczki. Cz?sc 
obserwowanych zmian mogla bye zwiyzana ze zmiany zawartosci glutationu w 
organizmach zwierzyt za posrednictwem tych zwiyzkow. 

2. Trudno zgodzic si? z twierdzeniem zamieszczonym w podsumowaniu osiqgni?cia 
w autoreferacie, ze Habilitantka zbadala mechanizm molekulamy lezycy u 
podstaw zjawiska znacznego zahamowania goryczki przez zaburzenie homeostazy 
glutationu spowodowane czynnikami farmakologicznymi. Chcyc je wyjasnic, w 
publikacjach powolywala si? na literatur?, na podstawie ktorej wytypowala 
mozliwe mechanizmy jednak sama nie podj?la proby ich zbadania. Uwazam, ze 
szczegolnie interesujyce byloby wykonanie eksperymentow, ktore wyjasnilyby 
szlaki, poprzez ktore zwiyzki zmniejszajyce pul? glutationu - foron i BSO obnizaly 
goryczk? endotoksynowy. Ponadto dr Wrotek posiada odpowiedni warsztat 
badawczy by swoje badania poszerzyc. 
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3. Stawiajyc tez?, ze glutation jest istotny dla indukcji i przebiegu goryczki 
Habilitantka podj?la badania goryczki indukowanej przez LPS lub terpentyn? z 
wykorzystaniem zwiyzkow zmieniajycych jego ilosc w organizmie. W przypadku 
dwoch pierwszych prac, gdzie czynnikiem doswiadczalnym byla NAC, nie 
zbadano jednak zawartosci glutationu po podaniu aminokwasu, nie mozna wi?c 
twierdzic, ze obserwowane zmiany byly wynikiem zwi?kszenia jego puli w 
organizmie. Pewne jest to, ze byly efektem dzialania NAC. W takiej sytuacji^tytul 
nadany cyklowi prac stanowiycych szczegolne osiygni?cie nie jest odpowiedni. 

W przypadku pracy 3 i 4 zawartosc glutationu zostala oznaczona, ale w obu 
przypadkach w innych tkankach. Uwazam, ze oznaczenia nalezalo wykonac w 
tych samych tkankach lub komorkach, najlepiej takich, ktore sy glownym zrodlem 
cytokin pirogermych. 

4. Nie mozna zaprzeczyc, ze prace wchodzyce w sklad cyklu sy calkiem dobrze 
opublikowane. Moim zdaniem jednak wyniki prac 1 i 2 mozna bylo zamiescic w 
jednej publikacji, podobnie jak wyniki prac 3 i 4 w drugiej, zwlaszcza, ze jest to 
uzasadnione tematycznie - w pracach tych dziaianie czynnikow doswiadczalnych 
mialo wywolac podobny efekt na zawartosc glutationu w organizmie. Po 
dokladniejszym zbadaniu mechanizmow lezycych u podloza obserwowanych 
efektow mozna by opublikowac bardziej wartosciowe prace, ktore z pewnosciy 
spotkalyby si? w przyszlosci z wi?kszy percepcjy w srodowisku naukowym. 

Ocena istotnej aktywnosci naukowej 

Aktywnosc naukowa przed obrony pracy doktorskiej 
Wczesne lata aktywnosci naukowej Habilitantka poswi?cila badaniom z zakresu 

biotechnologii roslin. W Zakladzie Biochemii Instytutu Bioiogii Ogolnej i Molekulamej 
UMK w Toruniu, dr Wrotek wykonywala prac? magistersky, ktorej celem bylo otrzymanie i 
charakterystyka bialka enzymu regulujycego jedny z roslinnych auksyn, a nast?pnie 
poszukiwanie tego bialka w innych tkankach roslinnych. Prac? magistersky obronila w 2000 
roku otrzymujyc tytul magistra bioiogii. Po uzyskaniu tytulu magistra, badania Habilitantki 
skoncentrowane byly na identyfikacji roslirmego homologu przedsionkowego peptydu 
natriuretycznego (ANP) i staly si? podstawy przygotowania dysertacji doktorskiej. Badania 
dr Wrotek wykluczyly istnienie takiego homologu w roslinach - ich wyniki zostaly 
opublikowane, a ponadto Habilitantka opublikowala jeszcze prac? przeglydowy b?dycy 
podsumowaniem wiedzy dotyczycej izolowanych z roslin peptydow podobnych do ANP, 
takze ich funkcji w roslinach jak i badan nad funkcjy peptydow ANP pochodzycych od 
zwierzyt u roslin. Oba artykuly ukazaly si? juz po obronie pracy doktorskiej i w obu dr 
Wrotek byla pierwszym autorem. 

Rownolegle Habilitantka byla wspolwykonawcy innych badan zwiyzanych z biologiy 
molekulamy roslin dotyczycych opracowania nowej procedury regeneracji Pharbitis nil z 
tkanek wegetatywnych oraz poszukiwania genow za niy odpowiedzialnych. Te badania 
zaowocowaly dwoma publikacjami - Habilitantka byla pierwszym autorem jednej z nich, a 
ponadto byla wspolautorem sekwencji mRNA zdeponowanej w Banku Genow NCBI. 
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Zwazywszy krotki czas realizacji pracy doktorskiej oraz wziywszy pod uwag? 
wczesny etap rozwoj u naukowego, aktywnosc Habilitantki z tego okresu oceniam dobrze -
szkoda tylko, ze wynikow nie opublikowano w indeksowanym czasopismie. 

Aktywnosc naukowa po obronie pracy doktorskiej 
Po obronie pracy doktorskiej Habilitantka zmienila obszar swoich zainteresowah 

naukowych - i w 2004 roku, jako asystent, a od 2006 roku jako adiunkt, podj?la prac? w 
Zakladzie Immunologii macierzystej uczelni, gdzie skoncentrowala si? na badaiiiach 
dotyczycych roznych aspektow regulacji goryczki i stanu zapalnego, w tym takze regulacji 
goryczki u chorych na raka oraz w zwierz?cych modelach chorob neurologicznych. W nowym 
obszarze badawczym opublikowala dotychczas lycznie 15 artykulow poza tymi, kt6re 
stanowiy glowne osi4gni?cie, w tym 12zlistyJCR. 

Dwa lata po rozpocz?ciu nowej dzialalnosci w 2006 roku wraz ze swoim mistrzem, 
profesorem dr hab. Wieslawem Kozakiem opublikowala prac? w czasopismie American 
Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology (13). Zostala 
ona wyrozniona przez Biomedical Library. W mojej opinii nalezy ona do najlepszych w jej 
dorobku, chociaz wklad Habilitantki w jej powstanie nie przekraczal 30%. Jednakze dr 
Wrotek brala udzial nie tylko w eksperymentach, ale takze analizie wynikdw, przygotowaniu 
rycin i pisaniu manuskryptu. Praca cytowana dotychczas 32 razy dotyczyla charakterystyki 
zdolnosci syntetycznego dinukleotydu - CpG-DNA do indukcji goryczki u myszy (uzyto go 
zamiast CpG-DNA bakteryjnego), a takze mechanizmu jej indukcji i porownaniu z goryczky 
wywolywany przez LPS. Syntetyczny pirogen bakteryjny wywolywal goryczk? u myszy. 
Wykorzystujyc zwierz?ta pozbawione genu IL-6, stwierdzono, ze dziaianie nowego pirogenu 
jest cz?sciowo zalezne od IL-6. Doswiadczenia na zwierz?tach pozbawionych N F - K P 

wykazaly, ze jego dziaianie jest zwiyzane z aktywacjy tego czynnika, podobnie jak dziaianie 
LPS. Z kolei badania z wykorzystaniem myszy, ktorym podano inhibitor kinazy 1-KP jak i 
myszy z mutacjy w genie receptora Toll-like 4 wykazaly aktywacj? innych szlakow 
sygnalizacji wewnytrzkomorkowej przez oba porownywane pirogeny, natomiast 
doswiadczenie z farmakologicznymi inhibitorami aktywnosci cyklooksygenaz w obu 
przypadkach goryczki potwierdzilo zaleznosc wystypienia goryczki od prostaglandyn. 
Podejscie badawcze w tym eksperymencie bylo wyjytkowo przemyslane i kompleksowe, co 
pozwolilo na uzyskanie wyjasnienia mechanizmu dzialania nowego pirogenu. 

Ponadto w dorobku Habilitantki nalezy docenic drugy z wyroznionych przez 
Biomedical Library prac, opublikowany w Journal of Physiology and Pharmacology (14). 
Byla ona zwienczeniem projektu fmansowanego przez Komisj? Europejsky, ktorego dr 
Wrotek byla wykonawcy. Wykazano w niej, ze hipoksja u myszy wywoluje obnizenie 
goryczki oraz zmian? behawioru zwierzyt wyrazajycy si? zmniejszonym apetytem i 
aktywnosciy motoryczny, przy czym rowniez dobrze scharakteryzowano mechanizm tych 
efektow. 

Sposrod iimych prac uwag? zwracajy te, w ktorych Habilitantka byla pierwszym 
autorem i w ktorych jej wklad byl bardzo wysoki (70-80%), a ponadto obejmowal stworzenie 
koncepcji, przeprowadzenie badan i analiz oraz napisanie manuskryptu. W dorobku dr 
Wrotek sy 4 takie prace - dwie oryginalne i dwie przeglydowe - niewiele, zwazywszy na 
stopieh, o ktory si? ubiega. 
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Najstarsza praca (20) opublikowana w czasopismie spoza JCR - Journal of Pre
clinical and Clinical Research w 2009 roku to praca, w ktorej podsumowano zebrane przez 
Habilitantk? i wspolautorow dane dotyczyce wyst?powania goryczki w czasie infekcji u 
polskich pacjentow chorujycych na raka. Przeprowadzajyc ankiety u 355 cierpiycych na raka i 
244 bez raka stwierdzono, ze u chorych na raka znacznie rzadziej pojawia si? goryczka w 
czasie infekcji, ponadto znacznie rzadziej chorujy oni na alergie. Praca nie byla calkiem 
nowatorska, ale potwierdzila dawno odkryty zaleznosc u polskich pacjentow. ^ 

Kolejna praca opublikowana w Pharmacotherapy (21) w 2011 roku to praca 
przeglydowa podejmujyca wazny tematyk? goryczki u pacjentow po udarze. Publikacja ta 
byla efektem wspolpracy, ktory dr Wrotek nawiyzala podczas stazu naukowego na Athens 
University (USA). W pracy zasygnalizowano trudny problem walki z goryczky u pacjentow 
po udarze, opisano mechanizm jej indukcji, znaczenie i sposoby zmniejszania. Sposrod prac 
przeglydowych pani Sylwii ta naj bardziej mnie zainteresowala i uwazam, ze dla przyszlych 
lekarzy moze stanowic istotny pozycj? porzydkujycy wiedz?. Szkoda, ze dr Wrotek nie 
wykorzystala w pelni mozliwosci, jakie dalo jej odbycie polrocznego stazu na Athens 
University, podczas ktorego nauczyla si? techniki indukcji niedokrwiennego udaru mozgu. 
Umiej?tnosci te powirmy zostac w^korzystane w praktyce i zaowocowac pracami 
oryginalnymi. 

Druga z prac przeglydowych opublikowana w 2014 roku w czasopismie: Postfpy 
Higieny i Medycyny Doswiadczalnej (24) to podsumowanie literatury dotyczycej 
immunomodulujycych wlasciwosci szeregu stosowanych w onkologii preparatow z jemioly 
oraz 0 zaburzeh, w ktorych ich stosowanie przynosi najlepsze efekty. W pracy zawarto takze 
informacje dotyczyce zmian regulacji ukladu immunologicznego towarzyszycych rozwojowi 
nowotworow. 

Praca opublikowana w 2014 w Autoimmunity (22) poswi?cona zostala zjawisku 
zaburzeh temperatury ciala w stwardnieniu rozsianym o podlozu autoimmunologicznym w 
szczurzym modelu tego schorzenia (w autoreferacie w dwoch miejscach blyd: ^experimental 
allergic (zamiast atoimmune) encephalitis'". Jest to jedyna praca eksperymentalna w dorobku 
Habilitantki opublikowana w czasopismie z JCR (poza glownym osiygni?ciem), w ktorym 
jest ona wiodycym autorem. Wykazata w niej m.in. wzrost temperatury ciala zwierzyt przed 
wystypieniem pierwszych symptomow choroby. Odkryta prawidlowosc pozwala uznac to 
zjawisko, jako wyst?pujyce najwczesniej, za pierwszy wskaznik pojawienia si? choroby w 
modelu zwierz?cym. Bioryc pod uwag? skype informacje co do przyczyn zaburzeh 
termoregulacji w stwardnieniu rozsianym dr Wrotek, dysponujyc systemem do biotelemetrii 
oraz znajyc technik? wywolywania SM u zwierzyt laboratoryjnych moglaby znacznie 
rozszerzyc swoje badania, by to zjawisko wyjasnic. 

Podsumowujyc, calkowity dorobek Habilitantki obejmuje tycznie 24 prace, a 17 
sposrod nich opublikowano w czasopismach indeksowanych w JCR, ktorych sumaryczny IF 
wynosi 39.795 (w tym 7 prac z IF do 2.5, 6 prac z IF mi?dzy 2.5 a 3.0 oraz 4 prace z IF 
powyzej 3.0). Po odj?ciu prac zaliczonych do cyklu stanowiycego szczegolne osiygni?cie, 
ilosc indeksowanych prac stanowiycych pozostaly dorobek wynosi 12 i wszystkie zostaly 
opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora. Calkowita ilosc cytowan prac z udzialem 
Habilitantki wg bazy Web of Science wynosi 86, bez autocytowah - 61, a indeks Hirscha - 5 
(stan na 2017-03-09). 
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12 prac stanowiycych pozostaly dorobek w czasopismach indeksowanych w JCR (w 
tym 3 artykuly przeglydowe) to prace, ktore pomimo tego, ze byly calkiem dobrze 
opublikowane spotkaly si? z niskim zainteresowaniem srodowiska naukowego i byly 
cytowane tylko 45 razy. Chociaz nalezy zauwazyc, ze moze to cz?sciowo wynikac z faktu, ze 
wi?kszosc z nich opublikowana zostala w latach 2011-2015, kiedy to aktywnosc naukowa dr 
Wrotek wyraznie si? zwi?kszyla. Niestety w latach 2007-2010 Habilitantka nie opublikowala 
zadnej pracy indeksowanej w JCR (w tym czasie ukazala si? tylko jedna praca pochodzyca 
spoza bazy JCR). Dr Wrotek byla tylko 3 razy pierwszym autorem publikacji z tej c^?sci 
dorobku i w tych pracach jej udzial byl wysoki - wynosil raz 70% i dwa razy 80%. W 
pozostalych 9 pracach zaangazowanie dr Wrotek bylo duzo mniejsze i miescilo si? w 
granicach 5-30 %. Samodzielny pracownik naukowy powinien legitymowac si? dorobkiem, 
ktory nie musi bye wielki pod wzgl?dem ilosciowym - szczegolnie istotna jest jakosc 
publikowanych prac. Jednym z miemikow tej jakosci jest prestiz czasopisma, w ktorym 
publikuje si? artykul, a drugim, moim zdaniem bardzo waznym, jest odbior mi?dzynarodowy 
pracy naukowej, mierzony liczby cytowan. W tym zakresie dorobek Habilitantki jest, jak na 
razie, bardzo skromny, tylko dwie najstarsze prace, wylyczywszy nalezyce do cyklu, majy 10 
lub wi?cej cytowan (Web of Science). 

W sklad dorobku wchodzi ponadto 7 prac, ktorych nie opublikowano w czasopismach 
indeksowanych w JCR (w tym 2 artykuly przeglydowe), wi?c ich odbior w srodowisku 
naukowym jest ograniczony. Dwie sposrod tych prac opublikowano przed uzyskaniem przez 
dr Wrotek stopnia doktora. Jako pierwszy autor Habilitantka pojawia si? w publikacjach 4 
razy i w tych pracach jej wklad wynosi 80%, w pozostalych nie przekracza 30%. Sposrod 
publikacji skladajycych si? na t? cz?sc dorobku trzy doty czy obecnego obszaru jej naukowych 
zainteresowah. 

Waznym kryterium oceny pracownika naukowego, ktory pragnie uzyskac 
samodzielnosc jest kierowanie projektami badawczymi. Dr Wrotek jest kierownikiem jednego 
takiego projektu - nad roly niskiego poziomu glutationu w regulacji goryczki i stanu 
zapalnego fmansowanego przez NCN (2013-2017), ktorego rezultatem sy trzy sposrod prac 
wchodzycych w sklad jej osiygni?cia naukowego. Byla takze wykonawcy irmego projektu 
fmansowanego przez NCN, ktorego tematyka dotyczyla preferencji termicznych w 
odpowiedzi na infekcj? u zwierzyt bezkr?gowych (2009-2012) i wspolnie z kierownikiem 
grantu opublikowala prac? oryginalny opisujycy to zjawisko. 

W latach 2005-2007 Habilitantka byla wykonawcy w grancie przyznanym przez 
Komisj? Europejsky na badania nad homeostazy w czasie goryczki i procesu zapalnego, w 
ramach ktorego uczestniczyla w badaniach nad hipoksjy u szczurow, czego efektem byla 
dobra i wyrozniona publikacja z jej udzialem. 

Udzial dr Wrotek dwoch grantach fmansowanych w USA - jednym przez National 
Institute of Health (2009-2014) oraz wewn?trznym grancie Veterans Affairs Hospital (2006-
2010) (oba przyznane dr Susan Pagan) - zwiyzany byl najprawdopodobniej (poniewaz 
wspominajyc o stazu w autoreferacie dr Wrotek nie wymieniia tych projektow) z badaniami 
goryczki u pacjentow po udarze mozgu - ukazala si? jedna wspolna praca przeglydowa 
b?dyca owocem tej wspolpracy. 

Ponadto Habilitantka byla kierownikiem dwoch wewn?trznych projektow 
realizowanych w macierzystej uczelni. 
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Dr Wrotek od poczytku swojej pracy w Zakladzie Immunologii byla wykonawcy bydz 
kierownikiem projektow badawczych, lecz troch? szkoda, ze nie znalazlo to odzwierciedlenia 
w opublikowaniu chociaz kilku wi?cej dobrych artykulow oryginalnych. 

Nagrody krajowe za dzialalnosc naukowy Habilitantki to wyroznienie jej pracy 
doktorskiej przez RW Bioiogii i Nauk o Ziemi UMK, a takze przez Prorektora UMK w 2014 
roku. Ponadto w 2011 roku, na arenie mi?dzynarodowej zostaly docenione i wyroznione 
przez Biomedical Library dwie prace oryginalne z jej wspolautorstwem opublikowane w 
2006roku. ^ 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspolpracy 
mifdzynarodowej 

Chcyc zaprezentowac wyniki swoich badan pani dr Sylwia Wrotek brala udzial w 
licznych konferencjach krajowych i mi?dzynarodowych. W dorobku przedstawila 36 
doniesieh konferencyjnych. Wyglosila takze dwa referaty na konferencjach 
mi?dzynarodowych w 2005 i 2010 roku. Od 2015 roku dr Wrotek jest czlonkiem Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego. 

Realizujyc badania i rozwijajyc zainteresowania naukowe Habilitantka 
wspolpracowala z innymi naukowcami z jednostek na wlasnym wydziale, ale takze lekarzami 
ze Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Blazka w Inowroclawiu oraz Regionalnego 
Centrum Onkologii w Bydgoszczy, oraz naukowcami zza granicy - ze Stroke Laboratory na 
University of Georgia w Athens. 

W celu poszerzenia swoich umiej?tnosci warsztatowych dr Wrotek odbyla dwa staze 
w zagranicznych osrodkach naukowych: pierwszy, miesi?czny staz w 2003 roku na Albert-
Ludwig-Universitat (Freiburg, Niemcy), gdzie nauczyla si? technik inzynierii genetycznej, a 
drugi, polroczny na przelomie lat 2009/2010 na University of Georgia (Athens, USA -
College of Pharmacy in Augusta, Stroke Laboratory), gdzie uczyla si? techniki indukcji 
niedokrwiennego udaru mozgu, a takze opracowywala procedur? jednoczesnej analizy wielu 
cytokin. Uwazam, ze zdobyte na stazach umiej?tnosci powinny bye bardziej przez 
Habilitantk? wykorzy sty wane. 

Jako pracownik uniwersytetu pani dr Wrotek byla mocno zaangazowana w dzialalnosc 
dydaktyczny. Przygotowywala i prowadzila zaj?cia dla studentow bioiogii, biotechnologii i 
bioiogii sydowej, a takze dla sluchaczy studiow doktoranckich. Byly to cwiczenia z 
przedmiotow: immunologia, immunologia medyczna, a takze zaj?cia laboratoryjne na 
pracowni magisterskiej i specjalizacyjnej. Ponadto prowadzila wyklady monograficzne z 
przedmiotow Szczepienia ochronne oraz Immunologia nowotworow, oraz wyklady i 
cwiczenia z przedmiotu Zwierz^ta jadowite i alergenne. 

Habilitantka sprawowala opiek? naukowy nad studentami realizujycymi prace 
licencjackie (10 razy) oraz magisterskie (20 razy) na kierunkach biologia i biotechnologia i 
recenzowala 6 prac dyplomowych na kierunku biotechnologia. Byla tez opiekunem 
studentow kierunku biotechnologia. 

W charakterze promotora pomocniczego sprawowala opiek? naukowy nad trojgiem 
doktorantow, z ktorych dwoje obronilo swoje prace w 2013 roku. 
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Od 2015 roku dr Wrotek jest czlonkiem wydzialowej podkomisji ds. efektow 
ksztalcenia na kierunku diagnostyka laboratoryjna. 

Bardzo dobrze oceniam zaangazowanie Habilitantki w dzialalnosc popularyzujqcy 
nauk?. Pani dr Wrotek bardzo aktywnie wlyczala si? w organizowane dla mlodziezy 
przedsi?wzi?cia prowadzyc zroznicowane tematycznie wyklady i warsztaty na „Nocy 
biologow" i „Festiwalu Nauki". Wyglosila takze 2 wyklady dotyczyce przyczyn rozwoju 
nowotworow na zaproszenie stowarzyszen: Akademii Walki z Rakiem i Stowarzyszenia 
Amazonek. Jest autorem jednego artykuiu populamo-naukowego napisanego na zapros l̂enie 
Polskiego Towarzystwa Hipertermii. Ponadto organizowala konferencje popularyzujyce 
nauk? i pelnila na nich rol? przewodniczycej. 

Nieco skromniej prezentuje si? dzialalnosc organizacyjna Habilitantki, chociaz na tym 
etapie nie powinna bye ona nadmiemie rozbudowana, takiego kryterium oceny nie ma takze 
w rozporzydzeniu ministra. Pani Dr Wrotek po zatrudnieniu na stanowisku adiunkta, wraz ze 
swoim mistrzem - profesorem Wieslawem Kozakiem wspoltworzyla Zaklad Immunologii, a 
takze byla tworcy i administratorem zakladowej strony intemetowej. 

Habilitantka nie brala udzialu w zespolach konkursowych, a w niewielkim zakresie 
pelnila rol? eksperta - posiadanie kompetencji eksperckich znalazlo wyraz w powolaniu jej na 
macierzystym wydziale na czlonka komisji ds. dobrostanu zwierzyt, ktorym byla przez 9 
miesi?cy. Potwierdza je ponadto fakt pelnienia od 2015 roku funkcji opiekuna naukowego w 
fundacji Instytut Zdrowie z Natury. Dr Wrotek sporzydzila takze opini? dotyczycy 
wlasciwosci immunostymulujycych oraz innowacyjnosci zmodyfikowanego zabiegu 
hipertermii wydanej dla Fundacji Akademia Bioiogii i Ochrony Srodowiska w 2016 roku. 

Habilitantka nie brala udzialu w konsorcjach i sieciach badawczych i nie pelnila 
kierowniczej roli w projektach realizowanych we wspolpracy z naukowcami z innych 
osrodkow, a takze nie jest czlonkiem komitetu redakcyjnego i rady naukowej zadnego 
czasopisma. Nie recenzowala projektdw mi?dzynarodowych i krajowych, ani publikacji w 
czasopismach krajowych i mi?dzynarodowych. 

Podsumowanie osiygni?c naukowych oraz aktywnosci dydaktycznej, 
popularyzatorskiej i wspolpracy naukowej 

Cykl prac stanowiycych osiygni?cie naukowe jest powiyzany tematycznie, chociaz 
tytul cyklu nie jest odpowiedni. Prace sy dobrze opublikowane i Habilitantka jest wiodycym 
autorem, ale majy na razie slaby odbior w srodowisku naukowym. Na realizacj? trzech 
sposr6d nich pani dr Wrotek uzyskala fmansowanie z NCN. Osiygni?cie wnosi do dyscypliny 
naukowej no we informacje przede wszystkim o hamujycym dzialaniu NAC, foronu, BSO 
oraz zaawansowanego wieku na goryczk? endotoksynowy (w przypadku NAC rowniez 
aseptyczny) u szczurow. Tylko w przypadku foronu i BSO mozna przypuszczac, ze efekty te 
sy prawdopodobnie zwiyzane z obnizony puly glutationu. 

Nie wyjasniono mechanizmow, poprzez ktore badane zwiyzki wywoiujy swoje efekty, 
chociaz udowodniono, ze towarzyszy im zmiana st?zenia (cz?sciowo ekspresji) niektorych 
cytokin pirogennych oraz, ze cz?sc z cytokin jest konieczna do ich wywolania. Skoro przyj?to 
zalozenie, ze efekt NAC zwiyzany jest ze zwi?kszeniem puli glutationu, a pozostalych 
czyimik6w doswiadczalnych z jej zmniejszeniem, a wszystkie wywoiujy obnizenie goryczki 
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endotoksynowej, wyraznie brakuje wyjasnienia tego efektu. Pomimo zastrzezen uwazam, ze 
w podstawowym stopniu, wymogi w zakresie osiygni^cia zostaly spelnione. 

Pozostaly dorobek Habilitantki po doktoracie w ezasopismach z listy JCR poza 
glownym osiygni?ciem oeeniam jako raczej skromny, aie wystarczajycy - 12 prac (i jest 
wsrod nich kilka dobrych). Ich odbior (poza kilkoma wyjytkami) pozostaje na razie niewielki. 
W czterech, dwoch oryginalnych i dwoch przeglydowych, pani dr Wrotek jest pierwszym 
autorem. 

Do dzialalnosci dydaktycznej, popularyzatorskiej i zaangazowania we wspolprac? 
naukowy pani dr Wrotek nie mam zastrzezen. Niezbyt dobrze oceniam wykorzystanie 
mozliwosci, jakie daly Habilitantce staze zagraniczne. Niewielka aktywnosc ekspercka 
wynika, moim zdaniem, z malo rozpoznawalnej dzialalnosci naukowej. 

Stwierdzam, ze przedstawione do oceny osiygni^cie naukowe, istotna aktywnosc 
naukowa oraz aktywnosc dydaktyczna, popularyzatorska i wspolpraca naukowa dr Sylwii 
Wrotek spelniajy wymogi stawiane w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz.'882 ze 
zm.). W zwiyzku z tym pozytywnie opiniuj? wniosek o nadanie pani dr Sylwii Wrotek stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

Wniosek koncowy 
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