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Ocena osiągniecia naukowego i całego dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej Pani dr Marty Wanarskiej ubiegającej
się

o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Panj Marta Wanarska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej , na
którym, w roku 2000, uzyskała stopień magistra inżyniera w zakresie biotechnologii w oparciu o
pracę magisterską wykonaną pod opieką prof. dr hab. Józefa Kura. Pan prof. dr hab. Józef Kur
był również promotorem pracy doktorskiej Habilitantki, obronionej na tym samym Wydziale

Politechniki Gdańskiej w 2005 roku. Wspomniana praca doktorska dotyczyła konstrukcj i
wydajnych systemów ekspresyjnych dla termostabilnej P- D-galaktozydazy archeona Pyrococcus
woesei a także oczyszczenia, charakterystyki oraz immobilizacji enzymu. W 2005 roku Pani dr
Marta Wanarska została zatrudniona jako asystent, w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i
Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej . Od 14 marca 2006 roku do chwili
obecnej jest zatrudniona w tej samej jednostce na etacie adiunkta.

1. Ocena osiągnięcia naukowego przedstawionego w postaci jednotematycznego cyklu
publikacji

Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe Pani Dr Marty Wanarskiej ma formę
jednotematycznego cyklu publikacji obejmuj ącego 4 prace eksperymentalne, rozdział w książce
oraz pięć patentów krajowych. Sumaryczny współczynniku oddziaływania (lmpact Factor-IF)
prac eksperymentalnych stanowiących osiągnięcie naukowe jest na poziomie ok. I O. Wszystkie
prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego zostały opublikowane w latach 2007 - 2016, w
dobrych czasopismach mikrobiologicznych takich jak BMC Microbiol., Microbiol. Cell
Factories, Process Biochemistry oraz Acta Biochemica Polonica. Rozdział współautorstwa
habilitantki ukazał się w książce wydanej przez znaczące wydawnictwo naukowe, Springer.
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Patenty krajowe zaliczane do

osiągnięcia

20 13 - 2016. Wszystkie elementy
tematycznie

całość , dotyczącą

Pani dr Marty Wanarskiej

osiągnięcia

zostały

naukowego Habilitantki

udzielone w latach

stanowią

bardzo

spójną

wydajnej ekspresji, charakterystyki, oczyszczania i wykorzystania

rekombinowanych enzymów pochodzących z organizmów psychrofilnych.
Mikroorganizmy

stanowią

bezcenny rezerwuar aktywnych biologicznie

enzymów, o ogromnym znaczeniu dla

różnych gałęzi przemysłu .

związków,

Enzymy te

w tym

mogą być

izolowane w formie natywnej , bezpośrednio od ich naturalnego producenta lub w formie
rekombinowanej w specjalnie przystosowanych do tego celu systemach ekspresyjnych.
rekombinowane pozyskiwane

są

najczęściej

większą

z

oczyszczaniu a ich proces produkcji jest bardziej

wydajnością,

opłacalny.

Na

są

skalę

Białka

łatwiejsze

w

przemysłową,

rekombinowane enzymy stosowane są jako składniki środków czystości oraz w przemyśle
spożywczym. Większość

obecnie

z

organizmów

wykorzystywanych biotechnologicznie enzymów jest pozyskiwana
mezofilnych

choć

potencjał

psychrotolerancyjnych pod tym względem wydaje się
są

Przedmiotem zainteresowania Habilitantki
mogłyby znaleźć

zastosowanie w

przemyśle

organizmów

również

psychrofilnych

oczywisty.

psychrozymy aktywne wobec cukrów, które

spożywczym.

Celem prowadzonych

badań

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego Pani Marty Wanarskiej była identyfikacj a i

ekspresja f3-D-galaktozydaz oraz izomeraz L-arabinozowych organizmów psychrofilnych ich
oczyszczenie, charakterystyka molekularna i biochemiczna oraz ocena

możliwości

ich

zastosowań w przemyśle. Źródłem poszukiwanych enzymów o potencjale biotechnologicznym
były

mikroorganizmy izolowane z gleby pobranej w okolicach Polskiej Stacji Antarktycznej

położonej

na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandy

zostały

pozyskanych izolatów psychrotolerancyjnych wybrano drobnoustroje o

aktywności

~-O-galaktozydazy, które na podstawie analizy sekwencji 16S rRNA

zaklasyfikowane do rodzaju Arthrobacter. Habilitantka poprzez

genomowego DNA w komórkach E. coli
następnie

uzyskując

zidentyfikowała

z wykorzystaniem odpowiedniego wektora

gen

poddała

kodujący

konstrukcję

biblioteki

badany enzym, który

ekspresji w komórkach E. coli

z 1 litra hodowli 27 mg rekombinowanej ~- O-galaktozydazy. Niewielka masa

cząsteczkowa

enzymu

w Zachodniej

Spośród

Antarktyce.
wysokiej

Połudn i owe

enzymu

również

zachęciła Habilitantkę

w komórkach

drożdży

do

podjęcia

prób uzyskania rekombinowanego

P. pastoris. Zastosowanie dwóch systemów
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różniących się

ekspresyjnych

wykorzystanym promotorem

wysoką wydajnością przekraczającą pięciokrotnie

zostały

na pozyskanie

białka

z

poziom ekspresji w E. coli. Uzyskane wyniki

opublikowane w BMC Microbiology (2009) w postaci pracy eksperymentalnej.

Habilitantka

opracowała także

oraz j ego oczyszczania z
etapem

pozwoliło

badań

Habilitantki

wobec O-galaktozy
nadprodukcją
aktywności

białka

warunki wytwarzania rekombinowanego

płynu
było

stało się

pohodowlanego co

w bioreaktorze

przedmiotem patentu. Kolejnym

poszukiwanie izomerazy L-arabinozowej o wysokiej

gromadzącej się

pożywce

w

aktywności

podczas hodowli rekombinowanych

drożdży

z

P- 0-galaktozydazy. Zidentyfikowano szczep Arthrobacter spp. o wysokiej

poszukiwanego enzymu, a na matrycy jego genomowego DNA, z wykorzystaniem

zdegenerowanych sekwencji starterowych, oraz systemu „GenomeWalker" powielono i
następnie

sklonowano odpowiedni gen , który
pozwoliło

na uzyskanie

białka

z

poddano ekspresji w komórkach E. coli, co

wydajnością

48 mg na 1 litr hodowli. Uzyskany

wykazywał pożądane właściwości

rekombinowany enzym

biochemiczne. Zgromadzone dane

opublikowano w postaci pracy eksperymentalnej w Cell Factories (2012) a sposób otrzymania
stał

enzymu

się

zidentyfikowała

przedmiotem patentu. W genomie A.

2 geny

kodujące białka

i 42 hydrolaz glikozydowych.
Ważnym

pastoris.

Białka

etapem pracy

o

te

aktywności
pozyskała

było także

chlorophenolicus Habilitantka

P-0-galaktozydazy

należące

do rodziny 2

w formie rekombinowanej w systemie P.

ustalenie optymalnych warunków wytwarzania O-

galaktozy z laktozy przez rekombinowane szczepy P. pastoris

produkujące P-D- galaktozydazę

w roztworach permeatu serwatkowego. Metoda otrzymywania O-galaktozy z laktozy zawartej w
ubocznych produktach

przemysłu

mleczarskiego

została

Opracowana i opatentowana

równi eż

wykorzystaniem rekombinowanych szczepów
Rekombinowana P-D-galaktozydaza
mleka o

obniżonej zawartości

doświadczeniem

badań

drożdży

Biorąc

pod

osiągnięcie

rozdziału

uwagę

do

powyższe

opatentowana.

oraz izomerazy L-arabinozowej.

do opracowania metody wytwarzania

P-0-galaktozydaz

książki dotyczącej

wszystkie

habilitantk ę

stanowiło również podstawę

psychrofilnych i psychrotolerancyjnych Habilitantka
przygotowanie

przez

metoda produkcji D-tagatozy z laktozy z

posłużyła także

laktozy co

dotyczącym

została

patentu.

pochodzących

podzieliła się

Swoją wiedzą

z

i

organizmów

z czytelnikami poprzez

biotechnologii ekstremofilów (2016).

prace oraz uzyskane patenty

naukowe Habilitantki stanowi znaczny

wkład

uważam, że

omawiane

autorki w rozwój dyscypliny
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naukowej. Nie budzi

wątpliwości dominujący udz i ał

Habilitantki w publikacjach i patentach

poświadczony oświ adczeniam i współautorów opisujących

zaliczanych do jednolitego cyklu,

ich

indywidualny wkład we wspólnie opublikowanych pracach. Należy również podkreślić fakt, że
we wszystkich eksperymentalnych pracach wchodzących w

skład osiągnięcia

4 z 5 patentów Habilitantka jest pierwszym autorem, co

podkreśla

jej

naukowego oraz w

dominujący wkład

w

opublikowane prace i uzyskane patenty.

2. Ocena a ktyw noś ci naukowej.
pominięci u

Po

prac

stanow i ących

jednotematyczny cykl publikacji w dorobku Autorki

pozostaje 9 prac eksperymentalnych i przeg lądowych opubl ikowanych w dobrych czasopismach
naukowych w tym w BMC Molecular Biology, Microbial Cell Factories, JBC. W 4 z tych prac
Habilitantka jest pierwszym autorem, a w wielu jej
znaczący.

udział

Habili tantkę

Tematyka prac publikowanych przez

większości

w ich powstawaniu

dotyczy uzyskiwania rekombinowanych

białek

można uznać jako

jest spójna i w znakomitej

organizmów ekstremofilnych w

systemach ekspresyj nych E. coli oraz P. pastoris. Zainteresowania Habilitantki

dotyczyły

kalcytoniny, P- D-galaktozydazy, proteinazy K, RecA i in. Myślą przewodnią prowadzonych
przez dr Wanarską badań jest potencj alne zastosowanie uzyskanych wyników. Taki charakter ma
równ i eż

realizowany przez

Habilitantkę

projekt

zmierzający

drożdżach

ekspresyjnego opartego na psychrotolerancyjnych
Przewodni

ceł

podstawowej

aplikacyjny

dotyczącej

badań

nie wyklucza

badanych

zagadn ień,

do konstrukcj i unikalnego systemu

dążenia

Deba,yomyces macquariensis.
uzupełnienia

wiedzy

podjęcia współpracy

w celu

dr Wanarskiej do

tak jak w przypadku

analizy krystalograficznej j ednej z P-D-galaktozydaz.
Tematyka
Łączna

badań

realizowanych przez

Habilitantkę

nie gwarantuje wysokiej

cytowal nośc i

prac.

liczba cytowań wszystkich prac Habilitantki (po pominięciu autocytowań) to 98, a 5 prac

uzyskało liczbę cytowań

~5 (H=5). Nie ulega wątpli wości,

Panią

dr

Martę Wanarską mają duży potencjał

jakość

prowadzonych prac,

mają wpływ

że

prace naukowe prowadzone przez

aplikacyjny, a uzyskane wyniki, ze

względu

na

na rozwój dziedzi ny naukowej.

Samodzielny pracownik naukowy musi posiadać umi ejętność zdobywania środków finansowych
na swoje projekty. Pani dr Marta Wanarska

była

dotychczas kierownikiem j ednego grantu

finansowanego przez NCN a także wykonawcą w 6 innych projektach finansowanych przez
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MNiSW, KBN, NCN i in. Habilitantka

wygłaszała

referaty na

mi ędzynarodowych

i krajowych

konferencjach naukowych.

3. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego.
Habilitantka prezentowała wyniki swoich badań na licznych krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych. Pani dr Marta Wanarska była promotorem 31 prac magisterskoinżynierskich, i nżynierskich

i magisterskich. Habilitantka

pełniła także obowiązki

promotora

pomocniczego w trzech pracach doktorskich realizowanych na Wydziale Chemicznym PG. Jako
pracownik dydaktyczny Habilitantka
studentami PG
szczepionek

swoją w i edzą

czy

wykonywała obowiązki wykładowcy dzieląc się

m. in. z zakresu mikrobiologii
źródeł

biotechnologicznych

dydaktycznego Habilitantki

było

także

energn.

współautorstwo

przemysłowej ,

Ważnym

ze

nowoczesnych

elementem

dorobku
Inżynierii

skryptu „Podstawy

Genetycznej. Ćwiczenia laboratoryjne", oraz instrukcj i „on line" do ćwiczeń dla studentów.
Dorobek dydaktyczny Habilitantki
stopnia

przyznaną

za

został

zespołową nagrodą

III

była również zaangażowana

w

doceniony przez Rektora PG,

działalność dydaktyczną.

Habilitantka

przygotowanie ogólnopolskiej konferencji BioMillenium w 2017 roku. W ramach
popularyzatorskich Pani Marta Wanarska

wygłaszała wykłady

dla

młodzieży

licealnej a

działań

także

w

ramach cyklu wykładów otwartych.

4.0cena w zakresie współpracy
W

aktywności

międzynarodowej.

naukowej Habilitantki

współpraca międzynarodowa

elementem. Wynika to w znacznym stopniu z braku zrealizowanego

jest najskromniejszym

długoterminowego stażu

w

zagranicznym lub krajowym ośrodku naukowym. Opublikowane prace Habilitantki wskazują na
aktywną współpracę

z niektórymi

ośrodkami

międzynarodowymi. Nawiązani e współpracy

powinno

stać

się

krajowymi (np. Politechnika

z dobrym międzynarodowym

Łódzka) ,

zespołem

lecz nie

naukowym

priorytetem Pani Marty Wanarskiej po uzyskaniu stopnia doktora
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pewnością

habilitowanego, a z
p rzyszłości śro dków

przyczyni

si ę

to

także

łatwi ej szego

do

pozyskiwania w

na badania naukowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

5.Wniosek końcowy .
Osiągnięcie

naukowe oraz inne dokonania Habilitantki uzyskane po otrzymaniu stopnia

wykazują

znaczny

dorobek naukowy

spełnia

doktora

wkład

Autorki w rozwój dyscypliny naukowej. Przedstawiony

kryteria stawiane kandydatom

stopnia doktora habilitowanego

określone

ubiegającym s ię

o nadanie

w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( z
późniejszymi

zmianami) i

może sta nowić pod s tawę

do nadania Kandydatce stopnia

doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologia.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzam,
kryteria

rozważane

w

postępowaniu

że

Pani Marta Wanarska

spełnia

o nadanie stopnia doktora habilitowanego i wnoszę o

nadanie Jej stopnia naukowego doktora ha bilitowanego.

