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Ocena dorobku naukowego 
oraz dziatalnosci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej 

Pani dr Katarzyny Roszek z Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu 
w zwiqzku z wszcz^ciem postf powania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

Podstawa prawna 
Recenzja zostala przygotowana na podstawie decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytuiow z dnia 6 marca 2017 r., przekazanej pismem Dziekana Wydzialu Biologii i Ochrony 
Srodowiska (BiOS) Uniwersytetu Mikolaja Kopemika (UMK) w Toruniu z dnia 20 marca 2017 
r. Dostarczone materialy spelniaj^ wymogi formalne Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z pozniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z pozn. zm.) i pozwalaj^ na przeprowadzenie oceny: (1) 
osi^gni^cia naukowego (2) dodatkowego dorobku naukowego oraz (3) dzialalnosci 
dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej Pani dr Katarzyny Roszek. 

Przebies kariery naukowej 
Dr Katarzyna Roszek ukohczyla biologiczne studia magisterskie na Wydziale Biologii i 

Nauk o Ziemi (obecnie Wydzial BiOS) U M K w Toruniu w 1998 r. W tym samym roku zostala 
zatrudniona na etacie asystenta w Zakladzie Biochemii w swojej macierzystej Uczelni. Osiem lat 
pozniej obronila prac^ doktorsk^ pt. „Sterolosulfohydrolaza siarczanu cholesterolu z lizosomow 
lozyska ludzkiego", przygotowan^ pod opiek^ Pani prof dr hab. Jadwigi Gniot-Szulzyckiej. Po 
uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych dolqczyla do zespolu naukowego kierowanego 
przez Pana dr hab. Michala Komoszyhskiego i rozpocz^la badania skupione wokol enzymow 
metabolizujqcych puryny. W 2008 r. otrzymala awans na stanowisko adiunkta w Zakladzie 
Biochemii U M K w Toruniu, gdzie pracuje do chwili obecnej. 

Ocena osiasnlecia naukoweso 
Osiqgni^ciem naukowym dr Katarzyny Roszek jest tematycznie spojny cykl publikacji 

pod wspolnym tytulem „Sygnalizacja purynergiczna w mezenchymlnych komdrkach 
macierzystych i komdrkach zroznicowanych, ze szczegolnym uwzgl§dnieniem udzialu 
ekto-enzymow metabolizujqcych puryny". Cykl zawiera szesc prac eksperymentalnych i jednq 
anglojfzycznq prac? przeglqdowq, opublikowanych w latach 2013 - 2017 w czasopismach z 
listy JCR o wskazniku oddzialywania (IF) w zakresie od 2,350 do 3,446. Lqczny IF oraz Iqczna 
suma punktow wg listy MNiSW tych prac (zgodnie z rokiem opublikowania) wynosi 
odpowiednio: 21,325 IF oraz 175 MNiSW. Wszystkie prace sq wieloautorskie, przy czym dr 
Katarzyna Roszek jest pierwszym autorem w pi^ciu oraz autorem korespondujqcym we 
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wszystkich pubHkacjach stanowiqcych osiqgni^cie naukowe. Wklad Habilitantki w powstanie 
tych prac zostal okreslony na 60 - 75% (w przypadku publikacji, w ktorych jest pierwszym 
autorem) oraz na 20 - 25% (w pozostalych dwoch publikacjach), co potwierdzajq dolqczone 
oswiadczenia wspolautorow. Wiodqcy udzial dr Katarzyny Roszek w powstaniu koncepcji 
badah, ich realizacji oraz publikacji uzyskanych wynikow jest oczywisty w pi^ciu pracach, w 
ktorych jest pierwszym autorem. W przypadku dwoch pozostalych prac Habilitantka opracowala 
koncepcj? badan, brala udzial w ich realizacji oraz w przygotowaniu i ostatecznej korekcie 
wydawniczej manuskryptow, jako autor korespondujqcy. Przedstawione oswiadczenia dr 
Katarzyny Roszek i wspolautorow tych prac, rok ich publikacji (2016) oraz fakt, ze Habilitantka 
pelnila funkcj? promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pierwszego autora jednej z 
tych prac (dr Magdaleny Wujak) pozwalajq przypuszczac, ze rozpocz^la juz formowanie 
wlasnego zespolu naukowego. Jest to niezwykle cenne dla prognozowania mozliwosci dalszego 
rozwoju kariery naukowej dr Katarzyny Roszek. 

Przedstawiony do oceny cykl prac eksperymentalnych dotyczy badan prowadzonych w 
kulturach in vitro nad udzialem ekto-enzymow metabolizujqcych nukleotydy w sygnalizacji 
purynergicznej komorek macierzystych, roznicujqcych si? i zroznicowanych. Celem 
prowadzonych badah byto: (1) okreslenie potencjalnych roznic w poziomie wrazliwosci 
mezenchymalnych komorek macierzystych (MSG), komorek indukowanych w kierunku 
roznicowania i komorek dojrzalych zdolnych do odpowiedzi na sygnaly nukleotydowe, ze 
szczegolnym uwzgl?dnieniem ekto-nukleotydow; (2) analiza profilu ekspresji i aktywnosci 
ekto-enzymow uczestniczqcych w metabolizmie puryn na powierzchni MSG, komorek 
roznicujqcych si? i zroznicowanych; (3) okreslenie zaleznosci profilu sygnalizacji 
purynergicznej badanych komorek od ich cytofizjologii, potencjalu proliferacji i roznicowania. 
Warto podkreslic trafnosc wyboru modelu eksperymentalnego w postaci MSG, ktore pomimo 
heterogennosci w zakresie warunkow hodowli czy tempa proliferacji wykazujq zdolnosci do 
roznicowania w wiele typow komorek, co jest ich niewqtpliwq zaletq. 

Wst?pny etap badan polegal na ustaleniu tzw. kryteriow minimalnych dla prowadzonych 
kultur in vitro, co wymaga duzej wiedzy i zwykle zmudnej pracy doswiadczalnej nad 
optymalizacjq warunkow hodowli komorkowych. Doceniam fakt, ze zamiast tracic czas na 
intuicyjne dzialania, Habilitantka odbyla staz naukowy w Zakladzie Inzynierii Tkankowej na 
Wydziale Lekarskim Collegium Medicum U M K w Toruniu, gdzie dogl?bnie zapoznala si? z 
metodykq pozyskiwania i prowadzenia kultur in vitro komorek macierzystych. Niemal 
rownolegle nawiqzata wspolprac? naukowq z Odzialem Ginekologiczno-Polozniczym 
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, co umozliwilo jej pozyskanie krwi 
p?powinowej i sznura p?powiny (za zgodq Lokalnej Komisji Bioetycznej), z ktorych izolowala 
komorki MSG, a nast?pnie indukowala je do roznicowania w kierunku osteoblastow, 
chondroblastow i komorek neuroprogenitorowych. Dr Katarzyna Roszek nawiqzala takze 
wspolprac? z Polskim Bankiem Komorek Macierzystych w Warszawie, dzi?ki czemu 
udoskonalila swoj warsztat badawczy w zakresie optymalizacji warunkow prowadzenia kultur in 
vitro MSG pozyskiwanych ze sznura p?powiny. Rownolegle prowadzila hodowle mysich MSG 
ze szpiku kostnego, ktore roznicowala glownie do osteoblastow. Zdobyta wiedza, doswiadczenie 
i umiej?tnosci laboratoryjne oraz wykorzystanie w badaniach zwierz?cych i ludzkich komorek 
MSG indukowanych do roznicowania w rozne typy dojrzalych komorek, a takze szerokiego 
spektrum metod biochemicznych, instrumentalnych i technik biologii molekularnej, umozliwily 
Habilitantce uzyskanie wiarygodnych wynikow badah porownawczych. Dr Katarzyna Roszek 
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wykazata nadrz?dnq rol? ekto-enzymow w sygnalizacji purynergicznej, ktore majq 
zroznicowanq aktywnosc i profil ekspresji w porownywanych komorkach o roznym potencjale 
proliferacji i zdolnosci do roznicowania. Ujawnila odmiennq wrazliwosc MSG na sygnal 
nukleotydowy (w szczegolnosci ATP) w porownaniu do komorek zroznicowanych. W 
przypadku MSG, odnotowala wzrost tempa proliferacji i/lub efektywnosci roznicowania w 
lokalnym mikrosrodowisku, co ma wplyw na ich potencjal regeneracyjny. Natomiast w 
przypadku komorek zroznicowanych wykazala, ze ATP generuje efekty cytotoksyczne i hamuje 
proliferacj?. Na podstawie wynikow swoich badah Habilitantka sformulowala wniosfek, ze 
hydroliza ATP i ADP w macierzy zewnqtrzkomorkowej (katalizowana przez odpowiednie 
ekto-enzymy) moze bye mechanizmem obronnym chroniqcym dojrzale komorki przed 
cytotoksycznym dzialaniem nukleotydow. Powyzsze obserwacje sq bardzo interesujqce, a 
uzyskane wyniki badah mogq miec w przyszlosci znaczenie praktyczne w perspektywie 
terapeutycznego wykorzystania roznych ekto-enzymow w przewleklych stanach zapalnych czy 
chorobach neurodegeneracyjnych, zwiqzanych z nieprawidlowym st?zeniem ekto-ATP. 

Wchodzqca w sklad osiqgni?cia naukowego praca przeglqdowa przedstawia aktualny stan 
wiedzy w literaturze przedmiotu oraz prognozy zwiqzane z potencjalnym wykorzystaniem 
terapeutycznym NTPDazy w dysfunkcjach ukladu nerwowego. Warto podkreslic, ze jest to 
publikacja powstaia w odpowiedzi na zaproszenie Zespolu Redakcyjnego Mini Reviews in 
Medical Ghemistry w zwiqzku z wydaniem numeru specjalnego czasopisma w 2015 r. Fakt ten 
swiadczy o rozpoznawalnosci dr Katarzyny Roszek w srodowisku naukowym. 

Podsumowujqc, w mojej ocenie wyniki badan stanowi^ce podstaw^ osiqgni^cia 
naukowego wraz z pracq przegl^dowq, bfdqcq ich wartosciowym uzupetnieniem, wnosz^ 
istotny wklad w rozwoj dyscypliny naukowej uprawianej przez Habilitantkf i tym samym 
spelniajq ustawow^ deflnicj^ osi^gnifcia naukowego. 

Ocena dodatkoweso dorobku naukoweso 
Poza publikacjami stanowiqcymi osiqgni?cie naukowe, dr Katarzyna Roszek 

opublikowala 13 prac w czasopismach z listy JGR (o Iqcznym IF = 21,405) oraz 10 prac spoza 
tej listy; jest takze wspolautorkq jednego opracowania zbiorowego oraz 21 doniesieh 
konferencyjnych. Udzial dr Katarzyny Roszek w tych publikacjach (nie liczqc doniesieh 
zjazdowych) zostal okreslony na 10 - 85%, przy czym w dziewi?ciu pracach jest ona pierwszym 
autorem, a w szesciu autorem korespondujqcym. Tematyka prac eksperymentalnych 
stanowiqcych dodatkowy dorobek naukowy Habilitantki skupiala si? glownie wokol: (1) 
charakterystyki biochemicznej sterolosulfohydrolazy siarczanu cholesterolu z lizosomow 
lozyska ludzkiego (rozprawa doktorska); (2) udzialu MSG w neuroregeneracji (wspolpraca z 
Zakladem Biofizyki U M K w Toruniu); (3) hodowli, charakterystyki i metod roznicowania psich 
MSG z tkanki tluszczowej (wspolpraca z Przychodniq Weterynaryjnq Max-Vet w Toruniu); (4) 
poszukiwania biomedycznych zastosowah dla nowoczesnych materialow nanostrukturalnych 
(wspolpraca z Katedrq Ghemii Materialow, Adsorpcji i Katalizy U M K w Toruniu; Katedrq 
Urologii Collegium Medicum U M K w Toruniu oraz Department of Cellular and Structural 
Biology, University of Texas, USA). Natomiast tematyka publikowanych prac przeglqdowych i 
opracowania zbiorowego byla zwiqzana przede wszystkim z: (1) cytofizjologiq (aktywnosc 
naukowa Habilitantki przed uzyskaniem doktoratu) oraz (2) charakterystykq i potencjalnymi 
mozliwosciami wykorzystania komorek macierzystych w terapii klinicznej, rolq sygnalizacji 
purynergicznej w procesach patologicznych i mozliwosciami praktycznego wykorzystania 
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nanomaterialow (aktywnosc naukowa Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
biologicznych). Dwutorowa tematyka badah i rozwazah teoretycznych prowadzonych przez dr 
Katarzyn? Roszek po uzyskaniu stopnia doktora jest spojna i wskazuje, ze jest ona ekspertem w 
zagadnieniach zwiqzanych z cytofizjologiq i potencjalem biologicznym komorek macierzystych 
oraz entuzjastkq interdyscyplinamych badah nad nanomaterialami w odniesieniu do systemow 
biologicznych. : 

Caly dorobek naukowy dr Katarzyny Roszek obejmuje ogolem 31 prac (w tym 14 prac 
przeglqdowych i jedno opracowanie zbiorowe) oraz 21 doniesieh konferencyjnych;y20 prac 
zostalo opublikowanych w czasopismach z listy JCR (IF w zakresie 0,073 - 5,008). 
Zdecydowana wi?kszosc publikacji ukazala si? po uzyskaniu przez Habilitantk? stopnia doktora 
nauk biologicznych; wsrod nich wszystkie prace opublikowane w czasopismach z listy JCR, 5 
prac spoza tej listy, opracowanie zbiorowe oraz 17 doniesieh konferencyjnych, co swiadczy o jej 
dynamicznym rozwoju naukowym w ostatniej dekadzie. Lqczny IF wszystkich publikacji wynosi 
42,73 a liczba punktow MNiSW 464. Powyzsze wskazniki bibliometryczne przekraczajq istotnie 
wymagania stawiane Habilitantom i zaslugujq na wysokq ocen?. W tym kontekscie niezbyt 
imponujqce sq wskazniki cytowalnosci prac dr Katarzyny Roszek. Lqczna liczba cytowah wg 
bazy Web of Science wynosi 45 (28 bez autocytowan), a indeks Hirscha ma wartosc 4 (na dzieh 
31.03.2017 r.). Jednak 16 sposrod 20 prac opublikowanych w czasopismach znajdujqcych si? w 
bazie JCR ukazalo si? w ciqgu ostatnich pi?ciu lat, co moze oznaczac, ze zainteresowanie nimi 
dopiero nastqpi. 

Dr Katarzyna Roszek jest wykonawcq jednego projektu badawczego finansowanego ze 
zrodel zewn?trznych (grant NCN 2016 - 2019); byla tez kierownikiem dwoch grantow UMK w 
Toruniu (w latach 2010 - 2014). Zgodnie z informacjq zawartq w przedlozonej dokumentacji, 
Habilitantka prowadzila bqdz prowadzi wspolprac? badawczq z osrodkami naukowymi w kraju 
(Zaklad Inzynierii Tkankowej Collegium Medicum U M K w Toruniu; Zaklad Biofizyki UMK w 
Toruniu; Katedra Chemii Materialow, Adsorpcji i Katalizy U M K w Toruniu; Katedra Urologii 
Collegium Medicum U M K w Toruniu) i za granicq (Department of Cellular and Structural 
Biology, University of Texas, USA; Immunology and Rheumatology Lab, Laval University, 
Quebec, Kanada). Za swoje osiqgni?cia w dziedzinie naukowo - badawczej otrzymala 
dwukrotnie nagrod? I l l stopnia i dwa wyroznienia JM Rektora U M K w Toruniu (w latach 2001 -
2016). Brala aktywny udzial w 19 konferencjach naukowych (mi?dzynarodowych i krajowych), 
podczas ktorych czterokrotnie wyglosila referaty. Jest takze czlonkiem Zespolu Redakcyjnego 
Journal of Stem Cells Research, Reviews and Reports i kilkukrotnie recenzowala publikacje w 
czasopismach krajowych i zagranicznych. Dotychczas nie byla autorkq patentow czy 
wynalazkow, co moze si? jednak zmienic w przyszlosci, poniewaz prowadzone przez niq 
badania majq potencjal aplikacyjny. Habilitantka podnosila swoje kwalifikacje zawodowe w 
ramach specjalistycznych kursow i warsztatow, lecz poza jednym krotkim stazem naukowym w 
Zakladzie Inzynierii Tkankowej Collegium Medicum U M K w Toruniu, nie ma na swoim koncie 
diuzszego pobytu w jednostce naukowej poza macierzystq Uczelniq. Jakkolwiek 
diugoterminowy staz nie jest warunkiem obligatoryjnym w post?powaniu kwalifikacyjnym o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwykle ma pozytywny wplyw na rozwoj kariery 
naukowej. 

Biorqc pod uwag? wszystkie dostarczone dane, dotychczasowq aktywnosc naukowy 
Pani dr Katarzyny Roszek oceniam wysoko i stwierdzam, ze spelnia wymagania stawiane 
osobom ubiegajqcym sif o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
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Ocena dzialalnosci dydaktycznej, orsanizacyjnej i popularyzatorskiej 
W okresie dotychczasowej pracy w Zakladzie Biochemii na Wydziale BiOS UMK w 

Toruniu dr Katarzyna Roszek prowadzila szereg zaj?c dydaktycznych, w tym cwiczenia 
laboratoryjne z biochemii strukturalnej, enzymologii, metabolomiki, biochemii medycznej z 
elementami patobiochemii i chemii biomedycznej oraz autorskie wyklady i/lub cwiczenia 
laboratoryjne dotyczqce glownie zwierz?cych kultur komorkowych, podstaw biochemii i 
biotechnologii, organizmow modyfikowanych genetycznie, bialek rekombinowanych i 
cytotoksycznych zwiqzkow chemicznych. Trzykrotnie byla wspotautorkq progi'amow 
dydaktycznych sluzqcych podniesieniu jakosci ksztalcenia na studiach stacjonarnych I i I I 
stopnia Biotechnologii oraz studiach podyplomowych. 

Dr Katarzyna Roszek pelnila funkcj? promotora pomocniczego w jednym przewodzie 
doktorskim (obrona pracy doktorskiej odbyla si? w 2015 r.), sprawowala opiek? naukowq nad 
realizacjq 13 prac licencjackich i 3 magisterskich, pelnila funkcj? dodatkowego opiekuna 
naukowego w kolejnych 17 pracach dyplomowych oraz recenzowala 11 takich prac. W tym 
miejscu pragn? zdecydowanie podkreslic rzadko podejmowanq kwesti? obowiqzkow 
dydaktycznych spoczywajqcych na habilitantach zatrudnionych w wyzszych uczelniach w 
aspekcie czasu, jaki dzielq pomi?dzy prac? badawczq i ksztalcenie studentow. 

Poza obowiqzkami dydaktycznymi, Habilitantka prowadzi dzialalnosc na polu 
organizacyjnym i popularyzacji nauki. Kilkakrotnie uczestniczyla w organizacji konferencji 
naukowych (jako przewodniczqca, sekretarz lub czlonek Komitetow Organizacyjnych), pelni 
funkcj? sekretarza Torunskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz jest 
czlonkiem Podkomisji ds. Efektow Ksztalcenia i Zespolu Programowego ds. Wspolpracy z 
Podmiotaml Zewn?trznymi na Wydziale BiOS U M K w Toruniu. Bierze takze czynny udzial w 
przedsi?wzi?ciach popularyzujqcych nauk?, takich jak ogolnopolska akcja „Noc Biologow" czy 
lokalny „Toruhski Festiwal Nauki i Sztuki". Jej dzialalnosc na tym polu obejmuje takze 
publikacj? licznych prac przeglqdowych w j?zyku polskim i angielskim. 

Podsumowujqc, dorobek dydaktyczny, organizacyjny oraz popularyzatorski dr 
Katarzyny Roszek w obszarach wskazanych przez MNiSW oceniam bardzo dobrze. 

Wniosek koncowy 
Stwierdzam, ze przedstawione do oceny osiqgni?cie naukowe, caly dorobek naukowy, 

dydaktyczny i organizacyjny oraz aktywnosc w zakresie popularyzacji nauki dr Katarzyny 
Roszek spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, zgodnie z artykulem 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 
2003 roku z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z pozn. zm.). W zwiqzku z 
powyzszym, wnioskujf do Rady Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu 
Mikolaja Kopernika w Toruniu o nadanie Pani dr Katarzynie Roszek stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

Toruh, 31.03.2017 r. 


