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Ocena dorobku naukowego dr Katarzyny Potrykus w zwiazku z postepowaniem w

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii

Pani dr Katarzyna Potrykus ukonczyla Miedzyuczelniany Wydzial Biotechnologii

Uniwersytetu Gdanskiego i Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego w 1999 roku. W 2003

roku obronila prace "Regulacja transkrypcji i replikacji bakteriofaga A - rola czterofosforanu

guanozyny (ppGpp) w kontroli aktywnosci promotorów" na Wydziale Biologii, Geografii i

Oceanologii Uniwersytetu Gdanskiego uzyskujac tytul dr. nauk biologicznych w zakresie

biologii. Od tego czasu dr Potrykus jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Biologii

Molekularnej na Wydziale Biologii UG. W latach 2004-2012 przebywala na stazu naukowym

w National lnstitutes ofHealth (NIH, Bethesda, USA).

Ocena osiagniecia naukowego

Podczas pobytu w NIH, w laboratorium dr. Michaela Cashela dr Potrykus

kontynuowala badania nad udzialem wybranych czynników transkrypcyjnych w regulacji

ekspresji genów. Wynikiem jej pracy jest cykl publikacji: czterech prac eksperymentalnych i

jednej pracy przegladowej, prezentowanych jako osiagniecie naukowe pod wspólnym

tytulem "Wplyw (P)ppGpp i czynników transkrypcyjnych GreA, GreB oraz DksA, na

polimeraze RNA i globalna regulacje komórkowa u Escherichia coli." Dr Potrykus jest

pierwszym autorem czterech prac i autorem korespondujacym dwóch publikacji. Jej udzial w

przygotowaniu tych prac byl znaczacy. Potwierdza to deklaracja samej Pani doktor i

oswiadczenia pozostalych wspólautorów. Habilitantka zaplanowala i wykonala wiekszosc

doswiadczen, uczestniczyla równiez w pisaniu wszystkich manuskryptów.

Przedstawione do oceny prace dr Potrykus stanowia tematycznie spójna calosc i

dostarczaja nowych informacji o funkcji wybranych czynników transkrypcyjnych: cztero- i

pieciofosforanu guanozyny (ppGpp/ pppGpp), DksA GreAlB. (p)ppGpp sa

syntetyzowanymi w warunkach stresu i glodu czasteczkami zwiazanymi z tzw. odpowiedzia

scisla. Wiadomo, ze (p)ppGpp oddzialujac z polimeraza RNA na etapie inicjacji moga
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hamowac ekspresje wybranych genów (np. kodujacych tRNA i rRNA) i indukowac ekspresje

innych (np. genów odpowiedzialnych za synteze aminokwasów). Bialko DksA

zidentyfikowano kilka lat temu jako dodatkowy czynnik niezbedny do aktywacji genów

syntezy aminokwasów przez ppGpp. Bialka GreA i GreB o strukturze podobnej do DksA,

lecz odmiennej sekwencji aminokwasowej byly wczesniej znane jako czynniki

transkrypcyjne, które przywracaja aktywnosc polimerazy RNA, wtedy gdy ta zostaje

zablokowana w trakcie elongacji transkrypcji.

W pierwszej prezentowanej publikacji (Journal oj Biological Chemistry, 2006) dr

Potrykus wraz ze wspólpracownikami udowodnila, ze GreA moze dzialac jako czynnik

transkrypcyjny nie tylko podczas elongacji, jak do tej pory sadzono, lecz równiez w trakcie

inicjacji transkrypcji w sposób niezalezny od (p)ppGpp. Wykazala równiez, ze GreA

aktywuje, a DksA hamuje transkrypcje z modelowego promotora rrnB Pl. Stwierdzenie

antagonistycznego dzialania obu bialek bylo punktem wyjscia do dalszych badan, których

wyniki opisano w Journal oj Bacteriology (2012). Efekt dzialania poszczególnych czynników

transkrypcyjnych sprawdzano analizujac wzrost bakterii na podlozu minimalnym

pozbawionym aminokwasów. Poniewaz ppGpp i DksA uczestnicza w aktywacji genów

odpowiedzialnych za synteze aminokwasów, komórki, które nie produkuja ppGpp (ppGppo)

lub DksA nie rosna na podlozu minimalnym. Okazalo sie, ze nadprodukcja DksA lub GreA

przywracala zdolnosc wzrostu bakterii ppGppo na podlozu minimalnym. Spelnione musialy

byc jednak pewne warunki - gdy nadprodukowane bylo DksA, komórki dodatkowo nie

mogly produkowac GreA; gdy nadprodukowane bylo GreA komórki musialy byc pozbawione

DksA. Z drugiej strony nadprodukcja GreA przywracala zdolnosc wzrostu bakterii ppGpp +

dksA- na podlozu minimalnym. Wyniki te wskazaly, ze w niektórych warunkach GreA i

DksA sa antagonistami, a w innych moga dzialac wymiennie. Analiza transkryptornów

odpowiednich szczepów za pomoca mikromacierzy potwierdzila te obserwacje i dodatkowo

wskazala na istnienie wspólzawodnictwa pomiedzy GreA, DksA i GreB o wiazanie z

polimeraza RNA.

Kolejna praca opublikowana w Nuc/eic Acid Research (2009) dotyczy regulacji

ekspresji genu greA. Dr Potrykus wraz ze wspólpracownikami zidentyfikowala dwa silne

promotory Pl i P2 kontrolujace gen greA i wykazala, ze ekspresja greA ulega autorepresji.

Zaskakujacym wynikiem tej pracy bylo wykrycie czasteczek sRNA (short RNA) nazwanych

GraL (gr.e4 leader), które powstaja w wyniku nietypowej terminacji transkrypcji greA.

Odpowiedzialny za to terminator znajduje sie w rejonie promotorowym genu i powoduje

zakonczenie syntezy wiekszosci transkryptów z promotorów Pl i P2. Struktura tego

terminatorajest wyjatkowa- "szpilkedo wlosów"tworzyaz 11par zasad.zamiastnajczesciej
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wystepuj acych 6-7 par. Funkcja fizjologiczna GraL pozostaje do wyjasnienia, ale na

podstawie przedstawionych wyników wiadomo juz, ze w hodowlach mieszanych komórki

nadprodukujace GraL uzyskuja liczebna przewage nad bakteriami z niskim poziomem GraL.

Ponadto wykazano, ze GraL wplywa na ekspresje ponad 100 genów, do których naleza m. in.

geny zwiazane z metabolizmem aminokwasów i zelaza oraz synteza flagelli.

W kolejnej publikacji (Environmental Microbiology, 2011) przedstawiono wyniki

doswiadczen, których celem bylo wyjasnienie czy ppGpp jest czescia mechanizmu, który

koordynuje wzrost komórek z synteza DNA, RNA i bialek. Wykazano, ze w bakteriach

ppGppo przyrost masy komórkowej (RNA i bialek) jest wyzszy niz w szczepie dzikim i

niezalezny od czasu generacji. Dodatkowo stwierdzono zwiekszenie liczby rybosomów w

komórkach ppGppo. Na tej podstawie wysunieto wniosek, ze (P)ppGpp jest jedynym

czynnikiem regulujacym tempo przyrostu masy komórkowej.

Cykl publikacji stanowiacy osiagniecie naukowe dr Potrykus uzupelnia praca

przegladowa opublikowana w Annual Review of Microbiology (2008) i poswiecona glównie

funkcji (p)ppGpp.

Wszystkie te prace niewatpliwie dostarczaja wielu cennych informacji o

mechanizmach regulujacych ekspresje genów i umozliwiajacych przystosowanie sie bakterii

do zmiennych warunków srodowiska. Procesy te sa niezwykle zlozone i ich poznanie

wymaga przede wszystkim doskonalego opanowania warsztatu, precyzyjnego planowania

doswiadczen i wlasciwej interpretacji wyników. Prezentowany cykl prac jest dowodem na to,

ze dr Potrykus posiada te umiejetnosci. O wysokiej wartosci tych publikacji swiadczy

sumaryczny impact factor, który wedlug listy Journal Citation Reports \v)'nosi 33,809.

Natomiast liczba cytowan tych publikacji wedlug bazy Web of Science wynosi 237

(pazdziernik, 2012).

Ocena pozostalych osiagniec naukowo - badawczvch

Poza publikacjami wchodzacymi w sklad osiagniecia naukowego, dr Katarzyna

Potrykus jest wspólautorem osmiu prac opublikowanych w wysoko notowanych

czasopismach (impact factor od 1.3 do 9.5), z których piec ukazaIo sie przed doktoratem, a

trzy po doktoracie w latach 2004-2011. Prace te dotycza replikacji plazmidÓw,transkrypcji

zachodzacej z promotorów bakteriofaga A, funkcji i regulacji ekspresji genów kodt~iacych

czynniki transkrypcyjne; sa wiec przynajmniej czesciowo zwiazane z glównymi

zainteresowaniami dr Potrykus. Pani doktor byla kierownikiem jednego i wykonawca

czterech projektów naukowych finansowanych przez Komitet Badali Naukowych i NIH.
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Wyglosila trzy referaty na konferencji krajowej i konferencjach miedzynarodowych.

watpienia sa to dowody duzej aktywnosci naukowej Habilitantki. O wysokiej ocenie jej

dzialalnosci swiadczy fakt uzyskania po doktoracie stypendium START dla mlodych

naukowcÓw Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Warto dodac, ze sumaryczny impact fÓctor

\vedlug listy JCR dla czasopism, w których habilitantka opublikowala swoje prace wynosi

71.505, liczba cytowan 280, a indeks Hirscha -7.

Ocena dorobku dvdaktvcznego i popularyzatorskiego oraz wspólpracy miedzynarodowej

W trakcie studiÓwdoktoranckich Dr Potrykus sprawowala opieke merytoryczna nad

dwoma magistrantami. Poniewaz National lnstitutes of Health jest instytutem naukowym i nie

prowadzi zajec dla studentÓw, dzialalnosc dydaktyczna Habilitantki w czasie stazu

podoktorskiego byla ograniczona. Do jej dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego

mozna zaliczyc wygloszenie wykladu w National Institutes 01' Ilealth oraz prezentacje

wyników na osmiu, w wiekszosci miedzynarodo\vych, konferencjach naukmvych. O tym, ze

dr Potrykus jest uznanym ekspertem w swojej dziedzinie swiadczy ró\vniez fakt recenzowania

przez nia dwóch projektów badawczych zlozonych w Narodowym Centrum Nauki i The

Hong Kong Research Grant Council oraz czternastu manuskryptów z redakcji prestizowych

czasopism naukowych (m. in. The EMBO Journal, Nucleic Acid Research i Journal of

Biological Chemistry).

Dzialalnosc naukowa Habilitantki w duzej mierze opiera sie na wspÓlpracy

miedzynarodowej. Oprócz wspomnianego juz wieloletniego pobytu na stazu podoktorskim w

NITI, dr Potrykus odbyla trzy dwumiesieczne staze w pracowni dr. Ilernandeza (State

Uniyersity ofNew York, Buffalo, USA). Zagraniczni partnerzy sa wspólautorami 10 sposród

13 publikacji stanowiacych jej dorobek naukowy.

Podsumowanie

Na podstawie \vyzej przedstawionej oceny uwazam, ze osiagniecie naukowe oraz inne

dokonania Pani dr Katarzyny Potrykus po otrzymaniu stopnia doktora stanowia znaczny

wklad w rozwój biologii. Stwierdzam rÓwniez, ze dr Potrykus wykazuje sie istotna

aktywnoscia naukowa, a jej dorobek naukowy uzasadnia nadanie stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii. Wymogi okreslone wart. 16 ustawy

z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki zostaly spelnione.
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