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SYLWETKA HABILITANTKI 

Pani dr inż. Marta Wanarska jest absolwentką Politechniki Gdańskiej, gdzie na Wydziale Chemicznym 

uzyskała tytuł magistra inżyniera realizując pracę dyplomową pt. ,,Konstrukcja biotechnologicznego 

systemu otrzymywania ludzkiej kalcytoniny", pod opieką prof. dr hab. Józefa Kura. Dr inż. Wanarska 

kontynuowała pracę naukową pod opieką prof. Józefa Kura i w roku 2005 obroniła dysertację 

doktorską zatytułowaną: ,,Termostabilna ~-o- galaktozydaza Pyrococcus woesei - konstrukcja nowych 

systemów ekspresyjnych, oczyszczanie, charakterystyka i immobilizacja enzymu" i uzyskała tytuł 

doktora nauk technicznych. 

Od 14.03.2006 Pani dr inż. Marta Wanarska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze 

Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii na Wydziale Chemiczny Politechniki Gdańskiej. 
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OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Osiągnięcie naukowe Pani dr inż. Marty Wanarskiej pt. ,,Otrzymywanie, charakterystyka i analiza 

potencjału aplikacyjnego rekombinowanych ~-o-galaktozydaz i izomeraz L-arabinozowych 

pochodzących z psychrotolerancyjnych bakterii" to cykl 4 publikacji o sumarycznym IF = 9,973, liczbie 

punktów według listy MNiSW = 110 i liczbie cytowań równej 69 (Web of Science Core Collection) 

wzbogacony w 1 rozdział w książce i 5 udzielonych patentów. Habilitantka jest pierwszą autorką: 

dwóch artykułów - opublikowanego w 2007 w Acta Bochimica Polonica, zatytułowanego „A freeze

thaw method for disintegration of Escherichia coli cells producing T7 lysozyme used in pBAD expression 

systems" i opublikowanego w 2012 w Microbial cell factories o tytule „A method for the production 

of o-tagatose using a recombinant Pichia pastoris strain secreting ~-o-galactosidase from Antarctic 

Arthrobacter chlorophenolicus and a recombinant L-arabinose isomerase from Arthrobacter sp. 22c" 

oraz 4 patentów o numerach: 216681, 217153, 216683 i 225385. Habilitantka jest także autorką 

korespondencyjną dla wspomnianej już pracy z 2007, a także dla artykułu z 2014 r opublikowanego w 

Process Biochemistry i zatytułowanego "A novel cold active ~-o- galactosidase with transglycosylation 

activity from the Antarctic Arthrobacter sp. 32cB - gene cloning, purification and characterization" i 

rozdziału w książce pt. "Cold-active ~-galactosidases: sources, biochemical properties and their 

biotechnological potentia I". Wkład Pani dr inż. Marty Wanarskiej w powstanie artykułów wchodzących 

w skład osiągnięcia habilitacyjnego wynosi od 20% dla rozdziału w książce do 85% w przypadku artykułu 

opublikowanego w czasopiśmie o znaczącym współczynniku oddziaływania wynoszącym IF=3,306 -

Microbial cell factories. Utrudnieniem w ocenie osiągnięcia habilitacyjnego jest fakt, że Autorka w 

każdym przypadku sama ocenia swój udział w powstaniu wymienianych prac, natomiast pozostali 

Współautorzy tylko opisowo charakteryzują swoją część badań. Taki sposób przedstawienia osiągnięcia 

powoduje, że w przypadku, gdy Kandydatka ocenia swój udział na 80% (3 patenty z cyklu prac 

dokumentujących osiągnięcie: 4,2,3,2-4) nie ma punktu odniesienia w oświadczeniach współautorów 

(tych w przypadku których, uzyskanie tych danych było możliwe). Podobnie jest w przypadku 

wspomnianej wyżej, bardzo ważnej dla osiągnięcia, pracy dwuautorskiej w „Microbial cell factories", 

dla której tylko Kandydatka mogła oszacować swój udział i oceniła go na 85%, uzasadniając, że 

planowała i wykonała eksperymenty, napisała manuskrypt i odpowiedziała na recenzje. Taki opis 

powoduje, że trudno znaleźć obszar, w którym swój udział miałby św. pamięci Pan Prof. dr hab. Józef 

Kur. 

Osiągnięcie habilitacyjne Pani dr inż. Marty Wanarskiej to badania obejmujące identyfikację i 

izolację genów kodujących wybrane psychrozymy (~-o- galaktozydazy i izomerazy L- arabinozowe) 

aktywne wobec cukrów, ponadto produkcję rekombinowanych białek w prokariot cznych (f. co/i) i 
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eukariotycznych (Pichia pastoris) systemach ekspresyjnych, a także charakterystykę otrzymanych 

produktów i ocenę ich przydatności przemysłowej. Badania te Habilitantka zapoczątkowała podczas 

realizacji projektu PBZ/021/POG/99/24 (2002-2004), finansowanego przez KBN we współpracy z 

Instytutem Biochemii Technicznej Wydziału Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, skąd też pozyskała 

próbki gleby z okolic Polskiej Stacji Arktycznej im. Henryka Arctowskiego. Z gleby wyizolowała dwa 

interesujące drobnoustroje 32c i 32d, wykazujące aktywność ~-D- galaktozydazy. lzolanty te były 

przedmiotem badań taksonomicznych w oparciu sekwencję 16s rRNA i tak 32c został sklasyfikowany 

jako Arthrobacter sp. 32c. Pani dr inż. Wanarska stworzyła też bibliotekę genomowego DNA tego 

organizmu. Sekwencja zawierająca gen o wielkości 2085 pz, kodujący ~-o- galaktozydazę należącą do 

42 rodziny hydrolaz glikozydowych, została zdeponowana w bazie danych NCBI z numerem dostępu 

FJ609657, co autorka zawarła w jednej z prac należących do osiągnięcia habilitacyjnego i umieszczonej 

pod numerem 4.2.1.2 w spisie. W kolejnych etapach pracy naukowej Habilitantka dopracowała metodę 

otrzymywania rekombinowanego białka - ~-o- galaktozydazy w komórkach E. coli LMG194/plysN, z 

wykorzystaniem faga T7 jako czynnika ułatwiającego dezintegrację komórek bakteryjnych i 

scharakteryzowała otrzymane białko, wskazując jego trimeryczną budowę i określając masę na 76 kDa 

- jest to zawarte w pracach o numerach 4.2.1.21 i 4.2.1.2, stanowiących element osiągnięcia 

habilitacyjnego. Opisane cechy rekombinowanego białka były przesłanką do badań nad jego syntezą w 

systemie ekspresyjnym Pichia pastoris, zdolnych do sekrecji ~-o-galaktozydaz, co pozwoliło na znaczące 

zwiększenie produkcji enzymu. Opracowana przez Habilitantkę procedura ekspresji ~-o- galaktozydazy 

z Arthrobacter sp. 32c w systemie Pichia pastoris jest przedmiotem patentu 217325. Pani dr inż. 

Wanarska scharakteryzowała enzym pod kątem jego cech biochemicznych wobec syntetycznego 

substratu, wykazując, że zachowuje on 20% aktywności wyjściowej w temperaturze l0°C i 15% w temp. 

0°C, jednak enzym cechował się jednocześnie brakiem aktywności wobec naturalnego substratu -

laktozy, ponieważ powstająca po hydrolizie glukoza była silnym inhibitorem enzymu. Problem został 

rozwiązany przez zastosowanie izomerazy glukozowej, konwertującej glukozę do fruktozy. Otrzymane 

wyniki pozwoliły Habilitantce na przejście do kolejnego etapu badań - do opracowania 

biotechnologicznej metody produkcji o-tagatozy z laktozy zawartej w produktach ubocznych 

powstających w przemyśle mleczarskim (serwatka, permeat serwatkowy). Kandydatka wykorzystała 

do tego celu produkowaną przez rekombinowany szczep drożdży P. pastoris ~-D- galaktozydazę oraz 

izomerazę L-arabinozowa, konwertująca galaktozę do tagatozy. Zastosowane drożdże nie są zdolne do 

metabolizowania galaktozy. Jako źródło izomerazy L-arabinozowej, dr inż. Wanarska wytypowała 

szczep Arthrobacter chlorophenolicus DSM 12829 (obecnie Pseudoarthrobacter chlorophenolicus) na 

podstawie dostępnej w bazie NCBI sekwencji, zawierającej operon arabinozowy. Wytypowany system 

ekspresyjny w komórkach E. coli BL21(DE3)plysS okazał się wydajny i pozwolił na otrzymanie 

izomerazy z Arthrobacter chlorophenolicus i jej dalszą charakterystykę bioc~ wykazał: 



że optymalną temperaturą dla aktywności enzymu jest 37 °C, natomiast w 30 °C (optimum dla wzrostu 

P. pastoris) zachowuje on 75% aktywności wyjściowej. Było to powodem dalszych poszukiwań, którymi 

Habilitantka objęła wcześniej wspomniane izolanty glebowe, poszukując aktywnych izomeraz 

arabinozowych i zdefiniowała trzy obiecujące: Arthrobacter sp. 32c oraz kolejne o numerach 22c i 32b. 

Do dalszych, szczegółowych badań wybrała mikroorganizm oznaczony jako 22c cozostało ujęte w 

publikacji o numerze 4.2.1.3 w spisie. Badania taksonomiczne pozwoliły na zaklasyfikowanie tego 

organizmu do rodzaju Arthrobacter sp. i na opracowanie metody pozyskania nieznanej sekwencji genu 

araA oraz kolejno na zsekwencjonowanie tego fragmentu DNA. Habilitantka również w przypadku tego 

enzymu opracowała metodę syntezy zrekombinowanego białka w systemie ekspresyjnym E. coli 

BL21(DE3)plysS. Tak otrzymana izomeraza arabinozowa osiągała maksymalną aktywność w 

temperaturze 52°C, natomiast w 30°C zachowywała około 60% aktywności wyjściowej, ale cechowała 

się też szerokim zakresem tolerancji wobec zmian pH w zakresie od 5 do 9, zachowując aktywność na 

poziomie 90-100%. Te badania są zawarte w pracy o numerze 4.2.1.3 w spisie. Pani dr Wanarska 

wytypowała do dalszych badań izomerazę arabinozową z Arthrobacter sp. 22c ze względu na jej cechy 

biochemiczne jak niewielka wrażliwość na zmiany pH i na obecność kationów wapnia. Enzym ten i 

sposób jego otrzymywania są przedmiotem patentu 216681. Habilitantka porównała też sekwencje 

kodujące dla dwóch (rodzina 2 i 42) ~-o- galaktozydaz pochodzących z A. chlorophenolicus z sekwencją 

kodującą enzymz Arthrobacter sp. 32c, które okazały się być podobne odpowiednio w 88 i 93%. Było 

to podstawą do syntezy wybranego enzymu należącego do rodziny 2-giej galaktozydaz w systemie P. 

pastoris oraz E. coli LMG194. ~-o-galaktozydaza A. chlorophenolicus, należąca do rodziny 2, 

produkowana przez rekombinowane drożdże P. pastoris nie była wydzielana na zewnątrz komórek. W 

celu optymalizacji warunków otrzymywania galaktozy z laktozy Pani dr inż. Wanarska wykorzystała 

rekombinowane szczepy P. pastoris produkujące ~-o-galaktozydazę Arthrobacter sp. 32c i dwie 

galaktozydazy A. chlorophenolicus. Rekombinowane drożdże były hodowane w permeatach 

serwatkowych o różnym stężeniu laktozy (60-300 g/L). Habilitantka określiła, że dla stężeń dwucukru 

do 75 g/L efektywność hydrolizy była podobna dla galaktozydaz Arthrobacter sp. 32c i enzymów A. 

chlorophenolicus. Wyższe stężenia laktozy powodowały spadek aktywności pierwszego enzymu w 

obecności wzrastającego stężenia galaktozy. Powyższa metoda otrzymywania galaktozy jest 

przedmiotem patentu 217153. Kolejny etap to produkcja tagatozy z laktozy permeatu serwatkowego. 

Do tego celu Habilitantka wykorzystała rekombinowane szczepy P. pastoris produkujące ~-o

galaktozydazy A. chlorophenolicus i rekombinowaną izomerazę L-arabinozową Arthrobacter sp. 22c, co 

jest ujęte w patencie 216683 i pracy o numerze 4.2.1.3 w spisie. Otrzymana według procedury 

opracowanej przez Panią dr inż. Wanarską, z wykorzystaniem bakterii, rekombinowana ~-o

galaktozydaza A. chlorophenolicus została wykorzystana do opracowania metody pFGdukcji mleka o 

obniżonej zawartości laktozy, co jest przedmiotem patentu 225385. Cechy róż~ eh rodzin galaktozydaz 
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zostały zebrane w rozdziale, którego współautorką jest Habilitantka i jest on umieszczony w spisie pod 

numerem 4.2.2.1. 

Podsumowując- badania naukowe Pani dr inż. Marty Wanarskiej mają istotną wartość poznawczą oraz 

aplikacyjną . Oceniane osiągnięcie naukowe pozwala ocenić Habilitantkę, jako dojrzałą i samodzielną 

członkinię społeczności naukowej. Stanowi ono również istotny wkład Autorki w rozwój 

reprezentowanej dyscypliny naukowej . 

OCENA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ 

Na aktywność naukową Pani dr inż. Marty Wanarskiej składa się oprócz cyklu prac obejmującego 

osiągnięcie habilitacyjne, 8 artykułów w czasopismach z bazy JCR, monografia z 2005 r pt. ,,~-D

galaktozydazy - źródła , właściwości i zastosowanie" , zrealizowane w 2007 r osiągnięcie projektowe 

pod nazwą „Polimeraza DNA Hypernova" w firmie DNA-Gdańska, dwa patenty 213045 i 209469, 

zgłoszenia patentowe P.407475; P.423047, w tym europejskie zgłoszenie patentowe EP 18460010 oraz 

opracowanie p.t „Antarktyczna ~-galaktozydaza - właściwości i wykorzystanie w hydrolizie laktozy" 

ISBN 83-7317-031-6. Ponadto Habilitantka prezentowała wyniki swoich badań na 33 konferencjach 

krajowych i zagranicznych. Sumaryczny IF dla wszystkich prac Habilitantki wynosi 26,797 i były one 

cytowane 98 razy (bez autocytowań), lh=5 (14.03.2018). Była też recenzentką artykułów dla czasopism 

o zasięgu międzynarodowym (5). Ponadto Pan i dr inż . Wanarska brała udział w real izacji 7 projektów 

badawczych, w tym jednym kierowała i w jednym byłą głównym wykonawcą. Ważnym elementem 

ocenianej aktywności naukowej jest nawiązana i rozwijana współpraca w ramach konsorcjum 

tworzonego przez Politechnikę Gdańską i Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, 

finansowanego przez NCBR (PBS1/A9/7 /2012) oraz uczestnictwo w programach europejskich typu 

POKL.To ostatnie zaowocowało współautorstwem nowoopracowanych ćwiczeń laboratoryjnych 

dostępnych w formie opracowania książkowego i elektronicznego. Pani dr inż. Wanarska należy od 

2012 roku do PTM i jest od 2017 członkinią zarządu i sekretarzem oddziału terenowego PTM w 

Gdańsku. 

Podsumowując, dorobek naukowy Kandydatki świadczy o jej aktywności naukowej w ważnym 

trudnym obszarze ukierunkowanym na poszukiwanie praktycznych rozwiązań, które stanowią 

podstawę do komercja lizacji, sprzyjają temu wysokie umiejętności i dobry warsztat eksperymentalny 

Habilitantki. Z przedstawionych do zaopiniowania dokumentów wynika, że tematyka badawcza Pani dr 

inż . Marty Wanarskiej jest dość monolityczna, zogniskowana na otrzymywaniu aktywnych, 

rekombinowanych białek enzymatycznych i ich praktycznym wykorzystaniu. ~ o jednak bardzo 

wymagający obszar badawczy, a Kandydatka nie ogranicza się tylko do iałek 
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węglowodanów, ale poszukuje też efektywnych systemów ekspresji dla innych, aplikacyjnie istotnych 

białek. 

OCENA DZIALALNOŚCI ORGANIZACYNEJ I DYDAKTYCZNEJ 

Działalność organizacyjna Kandydatki obejmuje udział w komitecie naukowym Ogólnopolskiej 

Konferencji Biotechnologów w 2017 r oraz współprowadzenie sekcji podczas tego wydarzenia. 

Ponadto Habilitantka przygotowywała wnioski do Ministra Środowiska o wydanie zgody na zamknięte 

użycie organizmów genetycznie modyfikowanych na potrzeby badań i zajęć ze studentami. Aktualnie, 

Habilitantka bierze udział w pracach na rzecz Katedry i Wydziału - opracowuje procedury postępowania 

z niebezpiecznymi odpadami i prowadzi ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Bierze 

czynny udział w rozwoju zaplecza dydaktycznego i badawczego poprzez udział w projektowaniu 

nowego Laboratorium Biologii Molekularnej. 

Działalność dydaktyczną Pani dr inż. Wanarskiej oceniam jako wyróżniającą, czego dowodem 

jest fakt uzyskania nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej przyznanej w 2007r. Kandydatka prowadzi 

wykłady, których programy modyfikuje, opierając się na najnowszych doniesieniach literaturowych, 

prowadzi seminaria, zajęcia laboratoryjne oraz inne formy zajęć pozwalające na popularyzację nauki, 

w tym wykłady autorskie o zróżnicowanej tematyce. Ponadto opiekuje się studentami realizującymi 

prace magisterskie i inżynierskie. Kandydatka kształci kadrę naukową jako Promotorka pomocnicza w 

3 przewodach doktorskich. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Otrzymywanie, 

charakterystyka i analiza potencjału aplikacyjnego rekombinowanych 8-o- galaktozydaz i izomeraz L

arabinozowych pochodzących z psychrotlerancyjnych bakterii" oraz dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego stwierdzam, że Pani dr inż. Marta Wanarska spełnia wszystkie 

wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego, określone stosownymi przepisami. 

Posiada znaczący i oryginalny dorobek publikacyjny, ugruntowaną wiedzę i dobre przygotowanie 

warsztatowe. Posiada kompetencje w zakresie kierowania zadaniami badawczymi. Oceniane 

osiągnięcie naukowe prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz aplikacyjny. Ma udokumentowane 

osiągnięcia w działalności organizacyjnej i dydakt~cznej. Biorąc pod uwagę pYwvfsj.e stwierdzenia 

wnoszę do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zywności Politechniki Łó tkiej o cfupuszczenie Pani 

dr inż. Marty Wanarskiej do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 
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