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Ocena osiagniec naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego

oraz wspólpracy miedzynarodowej Pani dr Katarzyny Potrykus ubiegajacej sie o nadanie

stopnia doktora habilitowanego.

Pani Katarzyna Potrykus swoja kariere naukowa rozpoczela na Miedzyuczelnianym Wydziale

Biotechnologii Uniwersytetu Gdanskiego i Akademii Medycznej w Gdansku gdzie uzyskala

tytul magistra Biotechnologii. W roku 2003 habilitantka obronila na Uniwersytecie Gdanskim

pracedoktorskapt."Regulacjatranskrypcjii replikacjibakteriofagaA- rolaczterofosforanu

guanozyny (ppGpp) w kontroli aktywnosci promotorów". Po obronie pracy doktorskiej Pani

Katarzyna Potrykus zostala zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii

Molekularnej Uniwersytetu Gdanskiego gdzie dotychczas pracuje. W latach 2004 - 2012

przebywala na dlugoterminowym stazu w National Institutes ofHealth, Bethesda, USA.

l. Ocena osiagniecia naukowego przedstawionego w postaci jednotematycznego cyklu

publikacji

Przedstawione do oceny osiagniecie naukowe Pani Dr Katarzyny Potrykus w formie

jednotematycznegocyklupublikacjiobejmuje5 publikacjinaukowycho sumarycznym

wspólczynniku oddzialywania (Impact Factor-IF) na poziomie 33,81. Cykl ten stanowia 4 prace

eksperymentalne opublikowane w uznanych czasopismach naukowych takich jak JBC, NAR,

Env. Microb., JBac., oraz jedna praca przegladowa opublikowana w Annu Rev Microbiol.

Wszystkie, spójne tematycznie prace, dotycza wplywu (p)ppGpp i czynników transkrypcyjnych

GreA, GreB oraz DksA na polimeraze RNA i globalna regulacje komórkowa u E. coli.

Habilitantka w swoich badaniach zastosowala szereg wyszukanych metod biologii molekularnej

pozwalajacych na wyjasnienie wielu mechanizmów regulacji ekspresji genów zarówno w

warunkach in vitro jak i in vivo. Przeprowadzone badania wykazaly, ze GreAjest czynnikiem
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transkrypcyjnym wplywajacym na inicjacje oraz elongacje transkrypcji. Bialka GreA i DksA

dzialaja antagonistycznie przy regulacji transkrypcji z promotora rrnB. Gen greA podlega

autoregulacji ajego transkrypcja przebiega z dwóch zachodzacych na siebie promotorów

regulowanych przez odmienne czynniki sigma. Autorka zaobserwowala wzajemna regulacje

pomiedzy GreA, GreB i DksA oraz wspólzawodnictwo o wiazanie do polimerazy RNA.

Habilitantka zidentyfikowala równiez w rejonie promotorowym greA sRNA-GraL, którego

nadprodukcja wplywala na poziom ekspresji ponad 100 genów oraz wykazala, ze (p)ppGppjest

jedynym czynnikiem regulujacym tempo przyrostu masy komórkowej. Autorka wykazala, ze

biegle posluguje sie technikami biologii molekularnej w badaniach na poziomie DNA, RNA i

bialka oraz potrafi je wlasciwie wykorzystac dla rozwiazania postawionych przed nia problemów

naukowych. Za duze osiagniecie Habilitantki uwazam takze opublikowanie pracy przegladowej

na temat roli (P)ppGpp, w czasopismie o IF=10,9, która zostala zauwazona w srodowisku

naukowym o czym swiadczyjej wysoka cytowalnosc (168 cytowan).

Niewatpliwie omawiane osiagniecie naukowe Habilitantki swiadczy o znacznym wkladzie

autora w rozwój dyscypliny naukowej.

Nie budzi watpliwosci dominujacy udzial Habilitantki w publikacjach zaliczanych do

jednolitego cyklu, poswiadczony oswiadczeniami wspólautorów opisujacych ich indywidualny

wklad we wspólnie opublikowanych pracach.

2. Ocena aktywnosci naukowej.

Po pominieciu prac stanowiacychjednotematyczny cykl publikacji w dorobku autorki

pozostaje 8 prac eksperymentalnych opublikowanych w prestizowych czasopismach takich jak

JBC, Mol. Microb., PLOS Gen., czy Biochem. J. Sumaryczny Impact Factor tych prac wynosi

37,7. Znakomita wiekszosc prac znajdujacych sie w dorobku Habilitantkijest spójna tematycznie

i dotyczy odpowiedzi scislej i rozluznionej u E. coli. Autorka w wiekszosci prac deklaruje swój

znaczacy wklad w realizacje opisywanych badan. Niezwykle ciekawe wydaje sie opisanie

(p)ppGpp niezaleznego inhibitora promotorów rybosomalnych oraz aktywatora biosyntezy

aminokwasów, bialka TraR.

Prace Habilitantki stanowiace zarówno jednotematyczny cykl jak i pozostaly dorobek sa w

wiekszosci publikowane w prestizowych czasopismach naukowych o wysokim IF a ich zasieg
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miedzynarodowy oceniany w oparciu o wspólczynnik cytowalnosci Hirsha (H=7) oraz calkowita

cytowalnosc na poziomie 280 wydaje sie znaczacy. Pani dr Katarzyna Potrykus byla takze

zapraszana jako referentka na miedzynarodowe konferencje naukowe.

3. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspólpracy

miedzynarodowej.

Habilitantka prezentowala wyniki swoich badan na licznych krajowych i miedzynarodowych

konferencjach naukowych. W 2008 roku wyglosila, na zaproszenie przewodniczacego NIH RNA

Club (National Institutes ofHealth, Bethesda, USA), wyklad na temat GraL. W latach 2001-

2003 sprawowala opieke merytoryczna nad realizacja dwóch prac magisterskich. Habilitantka

recenzowala krajowe i zagraniczne projekty badawcze oraz manuskrypty zglaszane do publikacji

w wielu uznanych czasopismach naukowych. O aktywnej wspólpracy miedzynarodowej

Habilitantki swiadcza staze naukowe odbyte w trakcie studiów doktoranckich oraz po uzyskaniu

stopnia doktora oraz wspólautorskie prace publikowane wspólnie ze wspólpracownikami z

Francji czy USA.

4. Wniosekkoncowy.

Osiagniecie naukowe oraz inne dokonania Habilitantki uzyskane po otrzymaniu stopnia

doktora wykazuja znaczny wklad autorki w rozwój dyscypliny naukowej. Habilitantka

wykazala sie istotna aktywnoscia naukowa a jej dorobek naukowy uzasadnia nadanie

stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzam, ze Pani dr Katarzyna Potrykus

spelnia kryteria rozwazane w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
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