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OCENA 
osi^gni^cia naukowego, pozostatych osi^gnif c naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego 

i popularyzatorskiego oraz wspolpracy mif dzynarodowej Pani dr Sylwii Wrotek 
w zwi^zku z wnioskiem o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia 

Recenzja zostata przygotowana na podstawie decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulow, 
przekazanej pismem Dziekana Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikoiaja 
Kopemika w Toruniu z dnia 17 lutego 2017 roku. Dostarczone materiaty spelniaj^ wymogi formalne 
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki z pozniejszymi modyfikacjami (Dz. U. z 22 grudnia 2014, poz. 1852, tekst jednolity) i 
pozwalaj^ na przeprowadzenie oceny: 1. osi^gni^cia naukowego pt. „Glutation jako modulator reakcji 
gorqczkowef \. ogolnej aktywnosci oraz osi^gni^c naukowo-badawczych oraz 3. dorobku 
dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspotpracy mi^dzynarodowej dr Sylwi Wrotek. 

Przebies kariety naukowej 
Pani dr Sylwia Wrotek ukohczyla studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Mikoiaja Kopemika w Toruniu w 2000 roku. W 2004 roku na tej samej uczelni uzyskata stopien doktora 
nauk biologicznych. Promotorem pracy doktorskiej zatytutowanej „Poszukiwame genu przedsionkowego 
peptydu natriuretycznego u Pharbitis niF byl prof dr hab. Andrzej Tretyn. W latach 2004-2006 dr 
Wrotek byla zatrudniona jako asystent w Zakladzie Immunologii Wydziahi Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Mikoiaja Kopemika w Toruniu, a od roku 2006 do chwili obecnej jest adiunktem w tej 
samej jednostce. W miedzyczasie odbyla 7-miesi?czny staz naukowy na University of Georgia w Augusta, 
USA. ,, 

Ocena osiasniecia naukoweso 
Na osiagniecie naukowe zatytuiowane „Glutation jako modulator reakcji gorqczkowef sklada si^ pi^c 
prac eksperymentalnych opublikowanych w latach 2011-2016 w czasopismach z listy JCR o czynniku 
oddzialywania (IF) w zakresie 2,267 - 3,361. L^czny IF (zgodny z rokiem opublikowania) tych prac 
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wynosi 14,303, a l^czna suma punktow MNiSW 125. W przedstawionej dokumentacji nie przedstawiono 
informacji o liczbie cytowah tych prac. Wszystkie prace wieloautorskie, przy czym dr Wrotek jest 
pierwszym autorem w pi^ciu oraz autorem koresponduj^cym w czterech z nich. Wklad Habilitantki w 
powstanie tych prac zostal okreslony na 70 - 80%, co potwierdzaj^ dol^czone oswiadczenia 
wspolautorow. Udzial dr Wrotek w powstaniu koncepcji badah, ich realizacji a takze publikacji jest 
bezsprzeczny, tym bardziej, ze wklad cz^sci wspolautorow byl czysto techniczny i ograniczal si^ np. do 
wykonania analizy statystycznej czy tez opieki nad zwierz^tami laboratoryjnymi. 

Przedstawiony do oceny cykl prac dotyczy okreslenia roll glutationu w indukcji reakcji 
gor^czkowej. W tym celu (1) sprawdzono, czy czynniki moduluj^ce st^zenie glutationu yptywaj^ na 
przebieg goraczki oraz (2) okreslono jak przebiega gor^czka u osobnikow starych, ktore powinny 
charakteryzowac si? obnizonym poziomem glutationu. W badaniach dotycz^cych pierwszego zagadnienia 
stwierdzono, ze zaburzenia homeostazy glutationu wywolane czynnikami farmakologicznymi wplywaj^ 
na obnizenie goraczki. Wykazano takze, ze wiqze si? to z modulacj^ poziomu cytokin pro- oraz przeciw-
zapalnych. W ramach przeprowadzonych badah odnosz^cych si? do zagadnienia drugiego dr Wrotek 
wykazala, ze obnizenie poziomu glutationu u osobnikow starych jest raczej zwi^zane z patologicznymi 
procesami zachodz^cymi w organizmie, a nie jest to cecha zwi^zana ze starzeniem si? organizmu, jak si? 
powszechnie uwaza. Poza tym wykazano, ze gor^czka u osobnikow starych jest wyzsza i wydluzona w 
porownaniu z osobnikami mlodymi i proces ten nie jest powi^zany ze zmianami w st?zeniu IL-6 w osoczu. 
Obserwacje te s^ interesuj^ce, a uzyskane wyniki poszerzaj^ wiedz? i mog^ w przysziosci miec 
zastosowanie praktyczne. 

W mojej ocenie wyniki przedstawione w publikacjach stanowi^cych osiagniecie naukowe mog^ 
bye uznane za istotny wklad w rozwoj uprawianej przez Habilitantk? dyscypliny naukowej i spelniaj^ 
ustawow^ definicj? osi^gni^cia naukowego. 

Ocena dzialalnosci naukowej 
Dorobek naukowy dr Sylwii Wrotek obejmuje ogolem 24 prace, w tym pi?c prac przegladowych. 17 prac 
zostato opublikowanych w czasopismach z listy JCR (o IF w zakresie 0,573 - 3,685). L^czny IF tych prac 
wynosi 39,795, a liczba punktow MNiSW 418. Prace, ktorych wspolautork^ jest dr Wrotek byly cytowane 
56-krotnie (bez autocytowan, wg. WoS), co jest liczb^ raczej skromn^, jak na ten etap kariery naukowej 
(indeks H=5). Udzial dr Wrotek w tych pracach zostal okreslony na 5 - 80%. Dr Sylwia Wrotek jest takze 
wspolautork^ 36 komunikatow zjazdowych, przy czym brala czynny udzial w 12 konferencjach (na 
dwoch z nich wyglosila referaty). 

Poza pracami stanowi^cymi osiagniecie naukowe dr Wrotek opublikowala 19 prac o l^cznym IF 
25,492. Tematyka tych prac skupiala si? na (1) identyfikacji roslinnego homologu przedsionkowego 
peptydu natriuretycznego (badania stanowi^ce rozpraw? doktorsk^ Habilitantki), (2) badaniach goraczki i 
stanu zapalnego w chorobie nowotworowej, (3) badaniach goraczki i stanu zapalnego w chorobach 
neurologicznych, (4) badaniach goraczki behawioralnej. Tematyka badah prowadzonych przez dr Wrotek 
po uzyskaniu stopnia doktora jest bardzo spojna i wskazuje, ze jest ona ekspertem w zagadnieniach stanu 
zapalnego organizmu i goraczki wywolywanej przez rozne czynniki. 

W czasie swojej dzialalnosci naukowej dr Sylwia Wrotek uczestniczyla w realizacji szesciu 
projekt6w badawczych (takze o charakterze mi?dzynarodowym). Na podkreslenie zasluguje fakt, ze 
dr Wrotek jest obecnie kierownikiem grantu OPUS przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, ktorego 
zakohczenie przewidziane jest w biez^cym roku, co wskazuje, ze Habilitantka ma umiej?tnosc 
formulowania hipotez naukowych i pozyskania fiinduszy na ich realizacj?. S^ zatem duze szanse, ze takze 



w przysziosci b^dzie w stanie zapewnic flindusze na badania dla wlasnej grupy badawczej. Dr Wrotek 
dotychczas nie byla Autork^ patentow czy wynalazkow, moze si? to jednak zmienic w przysziosci, gdyz 
prowadzone przez ni^ badania maJ4 cz^sciowo potencjal aplikacyjny. 

Wg przedstawionych informacji Pani dr Sylwia Wrotek prowadzi wspolprac? naukowy z 
osrodkami krajowymi (tj. ze Szpitalem Wielospecjalistycznym w Inowroclawiu, z Regionalnym Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy oraz z Zakladem Bezkregowcow UMK w Toruniu) oraz zagranicznymi 
(University of Georgia, Athens, USA). Od stycznia 2015 roku dr Wrotek jest czlonkiem Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego. 

W przedstawionych do oceny materialach brak jest informacji o dzialalnosci dr )^^rotek jako 
recenzenta publikacji naukowych b^dz grantow. Nie jest ona takze zaangazowana w formalne konsorcja 
oraz sieci badawcze. Niestety swiadczy to stosunkowo malej rozpoznawalnosci Habilitantki w srodowisku 
naukowym. 

Bior^c pod uwag? wszystkie dostarczone dane, dotychczasow^ dzialalnosc naukowy Pani 
dr Sylwii Wrotek oceniam pozytywnie i stwierdzam, ze spelnia Ona wymagania stawiane przed osobami 
ubiegaj^cymi si? o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Ocena dzialalnosci dydaktycznej i orsanizacy/ne/ oraz osiasniec w zakresie popularyzacn wiedzv 
W czasie dotychczasowej pracy w Zakladzie Immunologii Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska 
Uniwersytetu Mikoiaja Kopemika w Tomniu dr Wrotek prowadzila szereg zaj?c dydaktycznych, 
obejmuj^cych zaj?cia laboratoryjne z Immunologii, Immunologii Medycznej, Pracowni Specjalizacyjnej i 
Magisterskiej. Co jest warte podkreslenia prowadzi/la wyklady monograficzne z tematyki Szczepieh 
Ochronnych oraz Immunologii Nowotworow. Sprawowala takze opiek? naukowy nad 10 pracami 
licencjackimi i 20 pracami magisterskimi na kierunku Biologia i Biotechnologia oraz recenzowala 6 prac 
dyplomowych na kiemnku Biotechnologia. Wg przedstawionych informacji dr Sylwia Wrotek byla 
promotorem pomocniczym w dwoch przewodach doktorskich. 

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze poza etatowymi obowi^zkami dydaktycznymi Habilitantka 
prowadzi dzialalnosc na polu popularyzacji nauki. Obejmuje to m.in. wyklady prowadzone w ramach 
Nocy Biologow oraz Festiwalu Nauki. Dr Wrotek brala takze udzial w organizacji konferencji „Swiat bez 
raka - naturalne metody zapobiegania i leczenia" latach 2014 i 2015. Od pazdziemika 2015 roku 
Habilitantka pelni funkcj? opiekuna naukowego w Fundacji Instytut Zdrowie z Natury. 

Podsumowuj^c, dorobek dydaktyczny oraz popularyzatorski dr Sylwii Wrotek w obszarach 
wskazanych przez rozporz^dzenie MNiSW oceniam bardzo pozytywnie. 

Podsumowanie 
Bior^c pod uwag? przedstawione osiagniecie naukowe, a takze ogolny dorobek naukowy i dzialalnosc w 
zakresie dydaktyki i udzialu w ksztalceniu kadry naukowej oraz popularyzacji wiedzy, stwierdzam, ze 
zostaiy spelnione wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego 
zgodnie z artykulem 16 ustawy o stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U. nr 65, 
pozycja 595, z pozniejszymi zmianami). W zwi^zku z powyzszym wnioskuje do Rady Wydzialu Biologii 
i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikoiaja Kopemika w Tomniu o nadanie dr Sylwii Wrotek stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. ;. 


