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Ocena

osiągnięć naukowych, aktywności naukowei otaz dorobku dydaktycznego' popu-
laryzatorskiego i współpracy międzynarodowei pani doktor nauk biologicznych
Ęnieszki Dzikiewicz-Yltaulczyk, wykonana na podstawie decyzii Centralnej Ko-
mis|i do Spraw Stopni i Tytułów i przeprowadzona zgodnie z Art. 16.2 Ustawy z
dnia 14 marca 2003, ze ztnianami z dnia 18. 03. 201l otaz z Rozporządzeniem Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia L września 2011t w sprawie kryteriów
oceny osiągnięć osoby ubiegaiącei się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Dt nauk biologicznych w dyscyplinie biologia medyczna, Agnieszka Dzikiewicz-
Krawczyk posiada stopień magistra dwóch kierunków: stopień magistra socjologii uzyskała w
2005 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. MickiewiczawPoznaniu (na podstawie
pfacy pt ,,Genetyka a określanie tożsamości. Rozwói genetyki w społecznei świadomości'' , któ-
rej promotorem był pan ptof. dr hab. Marek Ziółkowski), a stopień magistra biotechnologii w
2OO7na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza'w Poznaniu (t''tuł tozprawy: ,'Me-
chanizm NMD (ang. nonsense_mediated decay) w mutantach Arabidopsis thaliana o obniźonei
ekspresji genów ATCBP20 i ATCBP8O'', której plomotofem był pan prof. dr hab. Attur Jarmo-
łowski). Stopień doktora nauk medycznych dyscyplinie biologia medyczna otrzylrraŁa z wytóżnie'
niem w 2O12t decyzjaRady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiei Akademii Nauk w
Poznaniu, na podstawie dysertacii: ,,Badania funkcionalne hetetozygotycznych mutacii genu

NBN'' . Promototeln pfacy był pan prof. dr hab. Jerzy Nowak.
Dr Dzikiewicz_Kn-wczykkadetę zawodową od początku związaŁa z Instrnrtem Genetyki

Człowieka PAN w Poznaniu, w którym w latach 2008-201'3 pracowała na stanowisku biologa, a
od,2013r na stanowisku adiunkta.

W latach 201,5-201'6 odbyła dwuletrri stazu podoktorski w Uniwetsyteckim Centrum Me_

dycznym Groningen w Holandii.

ocena rrosiągnięcia naukowego''

Przedstawione mi do oceny osiągnięcie naukowe zatytułowane ,,Rola mikroRNA w pato_

genezie nowotv/ofów lrematologicznych'' stanowi monotematyczny cykl publikacji, składaiący się

z ftzech oryginalnych arrykułów, w których Habilitantka podsumowała wyniki swoich pnc do_

świadczalnych oxaz jednego aĘkLrłu pzegĘowego. W ttzech spośtód tych publikacii Habili_

tantka iest pierwszym, a w jednei (przegladowej) iedynym autorem.



Łączny współczynnik wpłylrru (IĘ prac wchodzących w skład szczególnego osiągnięcia
naukowego pani dr Dzikiewicz_Kraviczyk wynosi 29,216;1tczba punktów MNiSW: 185. Udział w
pfzygotowaniu poszcuególnych publikacji Habilitantka określiła na poziomie 100% - B0'/, _ 60'/, i
w jednej publikacii na 15ok.

Współautoruy aftyk:ułów złożyh oświadczenia, w których potwierdzili dominujący i twór-
czy wkład dr Dzikiewicz-Kra-wczyk w opracowanie koncepc1\ rcalŁacie badan i przygotowanie
manuskry1rtów.

W skład dzteŁa wchodziły następujące pface:
1. Dzikiewicz-KnurczykA, Diepstra A, Rutgets B, Kortrnan G, deJong D, KoertsJ,

Bulthuis M, van der Sluis T, Seitz A, Visser L, Kok K, Kluiver J, tan den Berg A. Argonaute 2
RNA ,,Immunoprecipitation Reveals Distinct miRNA Targetomes of Pdmary Burkitt Lympho-
ma Tumors and Normal B Cells". Am J Pathol. 2018; 188(5):1289-1299.IF 4,069; MNiSW 40
(udział pfocentowy Habilitantki około ó07o)

2. Yuan Y, Niu F, Nolte IM, I{oerts J, de Jong D, Rutgers B, Osinga J, Azkanaz M,
Terpstra' M, Bysttykh L, Diepsta A, Visser L' Dzikiewicz_Ktavłczyk A, Kok Ę Kluivet J, 'an
den Berg A. ,,MicroRNA High Throughput Loss-of-Function Screening Reveals an Oncogenic
Role for miR-21-5p in Hodgkin Lymphoma". Cell Physiol Biochem. 201,8; 49(1):744-1,59. IF
5,500; MNiSsf 30 (udział pfocentowy Habilitantki około 15%)

3. Dzikiewicz_Kn-wczyk A' Kok Ę Slezak_Prochazka I, Roberhrs JL, BruiningJ,
Tayan, MM, Rutgers B, de Jong D, I(oerts J, Seitz A, Li J, Tillema B, Guikema JE, Nolte lM,
Diepstra A, Visser L, I(luiverJ, vari den Berg A. ,,ZDHHCI1 and ZDHHC11B ate critical novel
components of the oncogenic MYC-miR-150-NIYB network in Burkitt lymphoma". Leukemia.
20!7;31'(6):1'470-1473. Itr 10,023; MNiS$7 45 (udział pfocentowy Habilitantki około 607o)

4. Dzikiewicz_I(rawczyk A*, Macieia A, Mały E, Januszkiewicz*Lewandowska D,
Mosor M, Fichna M, Strauss E, Nowak J. ,,Polymorphisms in microRNA target sites modulate
risk of lymphoblastic and myeloid leukemias and affect mictoRNA binding". J Hematol Oncol.
2014;7:43.IF 4,812; MN6s7 35,* autor kotespondencyiny, (adznł pIocentowy Habi]itantki oko_
ło 807")

5. Dzikiewicz-Krawczyk A. MicroRNA-binding site polymoqphisms in hematologi-
cal malignancies. J Hematol oncol. 2014;7:83.IF 4,812; MNiSw 35 (udznł procentowy Habili_
tantki około 1007").

w Autoreferacie Habilitantka omówiła podstawy teofetFczfre i przedstawiła merytoryczne
uzasadnienie koncepcii badań oraz omówiła przeprowadzone badania.

Zakxes problematyki poruszonei we wstępie obeimuie z jednei Stfony aktualną wiedzę o etio_

logii molekularnei nowotworów hematologicznych, a z drug1ei wiedzę o miRNA.
Autorka przedstawiła podziaŁ nowotwotóvr hematologicznych ila novrotwory wywodzące się

z komótek hematopoetycznych takie iak nowotwofy mieloida}ne (*. i'. nowotwory mielodyspla_
Styczne i mieloprolifetacy1ne orazbtałaczki szpikowe) oraŻ nowotwory limfoidalne (białaczki lim_
foblastyczne i chłoniaki z komórek B i T). Podkreśliła heterogenność genetyczn:Ą Ęch chorób
otaz za|eżtą od typu i stopnia zaawansowania choroby odmienność tokowania: od bardzo złego
do ponad 90o/o prceżywalności. Podkeśliła również fakt, że obecność niektórych spośród zmnn
genetycznych otwiera możliwości stosowania terapii celowanej, i"k "p. 

dla pacientów u których w
komótkach nov/otwofowych stwietdzono obecność fuzji BCR- BL, podczas gdy - przypaclkąch
obecności innych zmtat genetycznych, jak np. translokacii obejmujących onkogen MYC waĘ
brak skutecznych możliwości terapeutycznych.

omawiaiąc mikroRNA (miRNA) Habiitantka przedstawiła definicje i struktwę, mechanizmy
powstawania otaz funkcje omawianych cząsteczek. Podkreś\tŁa, że spośród zidentyfikowanych
ponad 2500 ludzkich miRNA, szczegółowo schanktefyzowano pod względem funkcji i docelo-
wych transkryptów zaledwie niewielki ich odsetek.



Zsltóitła uwa$€: że ogtomna tóżnorodność funkcji miRNA w organŁmie w warunkach fizio-
logicznych i patologicznych idzie w parze róznorodnoścĘ etiologii zablnzeń funkcii, zarówto ta
poziomie cząsteczek miRNA, jak i ich docelowych genów. ogromna hczba miRNA onz wyrąt_

kowe ich ztóżnicowatie biologiczne sprawiaja' ze stanowią one wcĘ wyzwanie dLabadaczy.
Problematyka miRNA łączy się z problematyka onkohematolog1i, gdyż ,,szereg miRNA zaan_

gażowanych iest we wszystkie kluczowe etapy prawidłowej hematopoezy, kieruiĄc ptzebiegiem
różnicowania i doirzewania w poszczególnych liniach komórek hematopoetycznych. Natomiast
zmnny w ekspresii miRNA powoduia zabutzełia w pfocesie hematopoezy, ptowadząc w konse_

kwencji do szetegu chorób' w tym nowotworów hematologicznych''. Jak wykazano w badaniach
innych autorów, ,,ztóżticowane profile eksptesii miRNA pozslilajana toztóżnienie Ępów nowo-
twolów'' i moga stanowić markery rokownicze. Nadzieie budzi też wykorzystanie miRNA lub ich
genów docelowych jako nowych celów tefapeutycunych''.

W opinii Autorki, dobrze podpartei c}tov/aną literaturą badania interakcii pomiędzy czą_

steczkami miRNA a genami docelowymi tich ztaczeniem w etiologii badanych nowotworów, są

obiecuiącym kierunkiem badań nad nowotworami hematoonkologicznymi.

Nad tymi zagadrrieniami Habilitantka pracowała zalówno w Inst'r,trrcie Genetyki Człowieka
PAN w Poznaniu (w ramach podstawowego zatrudnienia), jak i w University Medical Center
Groningen w Holandii (w ramach 2-letniego stazu podoktorskiego w grupie ptof. Anke van den
B"tg).

Habilitantka sforrnułowała nl swoic}l badań,jako rynieąEąEch do ,,itl'enflfikafi ifunkionalng'charakte-

rysjki ąabarryń ul odd{ałjwaniach miR|{A ągenani doceloujni i ith ęnacrynia w patogene{e nowotwońw

henatokgicTnlch".
Zasadność tego ulu ąostała w pełni udłwodniona prryąHabilitantkę podtąas prąeprowadąoneJ pr<e<Nią

analiryl istnielącel anedry w ln ąakrusie.

W pierwszym etapie pracy badawczej dr Dzikiewicz_Krawczyk podięła się identyfikac)i poli_
motfizmów ,,w mieiscach wiązania miRNA (miRSNP), zsltęanych z ryzyL<embtałaczkr'.

Badania były oparte na założetl:rt1 że ,,miRSNP w 3'UTR genów docelowych mogą zabrtzać
mechanizm regulatorowy miRNA poprzez osłabienie lub wzmocnienie oddziaływań miRNA-
mRNA, co prowadzi do zmian w poziomie ekspresii białek w komórce''. Dziesięć SNPs do ba-
dań Habilitantka wybrała spośród 111 zidentyfikowanych k -ykooystaniem algoqtrrrów mi-
Randa, pITA, Patrocles, PolymiRTS) w regionach 3'UTR genów o znarlyrn pov'iązaniu zbtałacz-
kami. ,,Kfytedum wyboru stanowiły: 1) zgodność przynajmniej dwóch zastosowafrych algoryt-
mów oraz 2) ekspresja przewidywanego miRNA w krwi, szpiku kostnym lub białaczkach i chło-
niakach''. Analizę genotypów Autorka puepronładziła w grupach: chorych z ostIą bnłaczką
Szpikową (AML' 

'=8D, 
przewlekłą bałaczĄ Szpikową (CML' n=140), dzieci z ost{ą białaczką

limfoblastyczną (,\IJ'' n=101) i z&owych osób (n=471). Do badan u:żyła sond TaqMan lub re_

akcii PCR_RFLP. Te, spośród badanych miRSNP, które w przeprowadzonych badaniach były
istotnie powiązane z ryzykiem białaczek, zostały poddane weryfikacji in silico, pfzy pomocy SyS_

temu fepotterowego z tucyferazą.
Uzyskane wyniki wskazały na znaczetie polimorfizmów mieisc'wiązann miRNA )ako czynnt_

ków ryzyka w białaczkach, szczegó]nie w ostrej białaczce limfoblastycznei i przewlekłejbiałaczce
szpikowei. Jednocześnie, wskazały na istotne ,,zttaczeIie zmienności genetycunej w regionie 3'
nieulegaiącym translac)i w rozwoju białaczek i stanowią ptzesłankę do ptowadzetia dalszych ba-
dań w tym kierunku''.

\fyniki zostały opublikovrane w artykule: Dzikiewicz_Ktawczyk A et al., Polymo1phisms in
microRNA target sites modulate dsk of lymphoblastic and myeloid leukemias and affect mi-
croRNA binding. J Hematol Oncol. 2074;7:43.

-



omówione badania były finansowane z ptojektu MNiSw N N401 570740 pt. ,,Analiza poli-
morfizmów miejsc sriąza:ia microRNA (miRSNP) w 3'UTR genów zvłiązanych z bjałaczka:ri
oraz ich wpłi'wu na ekspres)ę białek''' którym kietowała Habilitantka.

Jednocześnie, Habilitantka podjęła się analŁy i usystematyŻowania dotychczas opublikowa_
nych danych dotyczących znaczetia klinicznego polimorfizmów miejsc wiry,ących miRNA w he-
62166nkolos". wy'iki tei pracy opublikowała w pracy ptzegĘdowej: Dzikiewicz_Kn'wczyk A.
MicroRNA-binding site polymoqphisms in hematological malignancies. J Hematol Oncol. 2014;
7:83.

Podczas pobytu na stażu podoktotskim na Uniwenytecie w Groningen w Holandii dr Dzi_
kiewicz_Krawczyk podjęła badatlta nad funkcjonałną charakterysq/ką miR-150 w chłoniaku Bur-
kitta. Badania te opafte były na hipotezie, że do ztIiar;ry poziomu miRNA w nowotworach hema-
tologicznych moze prowadzić detegulacja czyrrników transkrypcy1nych kontrolujących eksptesie
miRNA. Wybór modelu badawczego, jakim był chłoniak Burkitta został podyktowany faktem, że
jego etiologia molekularna 'wiĘe się z nadekspresja onkogenu MYC, v'ynikajaca z translokacji
genu MYC w region enhancera genu koduiącego łńcuch ciężki immunoglobulin (IGH). N7 wy-
niku przeprowadzonych badań wykazato, że ekspresia miR*150 iest hamowana ptzez MYC w
chłoniaku Burkitta, a ektopowa nadeksptesia miR_150 silnie spowalnia wzrost komórek chłonia-
ka Burkitta. Istotnym odĘciem było zidentyfikowanie dwóch nowych' wysoce homologicznych
genów ZDHHC! / i ZDHHCI lB, u|ega"1ących transkrypcii zarówno na mRNA koduiące białko'

)ak i długie niekoduiące RNA (ang. long non-coding RNA, lncRNA). Wykazano, że ZDHHC! l i
ZDHHC| t B wykazu1ą znacztie podwyższoną eksptesię w chłoniakach z komórek B i zasrteĄa
niespotykanie wysoĘ liczbę mieisc w'tązania miR-150, odpowiednio 18 i ó2. Wyciszenie eksptesii
ZDHHC| l t ZDHIfCI /B spowodowało znaczące obnDenie poziomu eksptesji MYB oraz za_

hamowanie wzfostu komórek.
Podsumowuiąc omawiane badania dr Dzikiewicz podkeśhŁa, ze zidentyfikowano nową on_

kogenną sieć stymuĘącą ptoliferacię komórek chłoniaka Butkitta, obejmuiaca MYC, miR_150,
ZDHHC11, ZDHHC!1B i 

^ĘYB: 
MYC indukuje ekspresja MYB w dwóch mechanizmach: po-

przez hamowanie ekspresii miR-150 i/lub indukcje ekspres)i ZDHHC| / i ZDHHCI /8, co za-
pewnia uffzi,lrnarde wysokiego poziomu h|[YB, prawdopodobnie poprzez blokowanie oddziały-
wą.ia pozostałych cząsteczekmiR_150 z mRNA futYB.

wyilk1 omawianych badń zostaŁy opublikowane: Dzikiewicz- I{nwczyk A et al. ZDHHC11
and ZDHHC1lB are critical novel components of the oncogenic MYC-miR-150-N{YB network
in Burkitt lymphoma. Leukemia. 2017 ; 31 (6):1 47 0 -1 47 3.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że uzyskane wyniki dały impuls do dalszych ba-
dań: rozpoczęto badania nad wykorzystaniem uzyskanych vyników dla identyfikacii nowych ce-
lów terapeuĘcznych, a Habilitantka bieze udział w realizacji santu poświęconego tym bada-
niorla (ptuyznanego dr.Joost I{luiver przez fundacie Ly".ph & Co).

W koleinym projekcie, realŁowanym w laboratorium ptof. van den Berg z kluczowym udzia_
łem Habilitantki, przeprowadzono badania nad ,,globalną chatakterystyką genów docelowych
miRNA vr piefwofuym matedale od dwóch chorych z chłoniakiem Bukitta orzrzw ptawidłowych
komórkach B wyizoloqrarrych z migdałków ttzech osób poddajacych się tonsillektomii''. Szcze-
gólna wartość tych badń v7nika z faktu' ze powszechrrie stosowana w celu identyfikacji genów
docelowych oddziału)ących z miRNA' technika immunoprecypitacii RNA przy użyciu ptzeciw_
ctała anty-Aco2 (AGO2-RIP) jest stosowafla z przyczYfi technicznych głóvznie w badaniach na
liniach komórkowych. Ponieważ właściwości biologiczne komórek linii mogą znaczńe różnić się
od właściwości komótek nowotwotu pietwotnego, badania na materiale pochodzącym od pacjen_
tów maja w takich badaniach pfzewagę nad badaniami na liniach komórkowych. Uzyskane wyniki
wskazuia I:.a ),zI1^czl|e róznice w genach oddział$ących z miRNA w materiale od chorych z
chłoniakiem Burkitta i prawidłowych komórkach B. W chłoniaku Burkitta zr.:raczl:La część genów



docelowych miRNA była regulowana ptzez onkogenny k]aster miR-17-92 i były one głównie
zaangażowane w cykl komórkowy I apoptozę" .

\7 opinii Habilitantki szczegóLta wartość omawianej pracy wynika z faktu, że po nz pierwszy
wykazano możliwość wykonania procedury AGO2RIP na mtożottych ptóbkach tkanek gaza> co
wskazuie na nowe perspektywy badania genów regulowanychprzez miRNA w materiale pierwot-
nym.

Wyniki tych badań opublikowano w pfacy: Dzikiewicz-Krawczyk A et al., Argonaute 2 RNA
ImmunopreĘitation Reveals Distinct miRNA Targetomes of Primary Burkitt Lymphoma Tu-
mors and Norrnal B Cells. AmJ Pathol. 2018; 188(5):1289-1299.

ostatrria publikacia w cyklu przedstawia wyniki wysokopzepustowych badań nad identyfika_
cia onkogennych miRNA w chłoniaku Hodgkina. Wykazato, że geny PEI-]/ i BTG2 nająrra1_
'wyższą ekspresje w prawidłowych komórkach B t ztacznje obniżony poŻiom w komótkach
chłoniaka Hodgkina. Wykazzno, że oba geny Są powiązane firnkcjonalnie miR_215p ftlo zaha_
mowaniu miR-21_5p obserwowano znacznie'wyższy poziom białka PELI1 w dwóch liniach
chłoniaka Hodgkina)' a ponadto identyfikowano cztefy miRNA o onkogennej funkcji w chłonia_
ku Hodgkina.

Wyniki badań zostały opublikowane w artykule: Yuan Y, Niu F', Nolte IM, Koerts J, de Jong
D, Rutgers B, Osinga J, Azkanaz M, Telpstra M, Bystrykh L, Diepstra A, Yisser L, Dzikiewicz-
Krawczyk A, Kok K, KluiverJ, van den Berg A. MicroRNA High Throughput Loss*of-Function
Screening Reveals an Oncogenic Role for miR-21-5p i" Hodgkin Lymphoma. Cell Physiol Bio-
chem. 20L8; 49 (1):1 44-1 59.

Podsumowuiac wvniki badń. stanowiacvch oodstawe Dostebowania habilitacvineEo_ & Dzi_
kiewicz-Krawczyk stwierdziłaiŁe za naiwźnieisze osiagniecia przeptovladzonych badań uważa:

1. Zidentyfikowanie pięciu polimotfizmów w miejscach wiązatlta miRNA powiązanych, ,y_
zykiem bnŁaczek. Dla trzech z ńch potwierdzono wpływ na wiązanie miRNA. opisane polimor-
frr^y maią potenciał zastosowania w pfaktyce klinicznei iako markery tyzyka rozwoju bnłaczlą.

2. Zidentyfikowanie nowego' wcześniei nieopisanego onkogenny mechanŁmu w chłoniaku
Butkitta, w którym kluczową tolę w utfzymaniu orrkogennei osi MYC-miR_150_N{YB pełnią geny
ZDT{HCII i ZDHf{C11B. Potencjał terapeutyczny tego odĘcia jest dalej badany w ramach
gnntu pruyzflanego dr. Joost Kluiver pfzez fundacje Lymph & Co, w którym Habi]itantkabierze
:udzuJ iako wykonawca.

3. Wykazanie, po taz pierwszy w literaturze, możliwości wykonania procedury AGO2_RIP
na mrożonych ptóbkach tkanek gaŻ^, co otu'iera nowe petspektywy badania genów tegulowa_
tychptzez miRNA w materiale pierwotnym.

4. Zidentyfikowanie czterech miRNA o onkogerrnei funkcii w chłoniaku Hodgkina: jeden z
nich, miR_21-5p, chroni komórki clrłoniaka Hodgkina ptzed apoptozą a dwa regulowane przez
miR-21-5p geny, PELI1 i BTGZ są prawdopodobnie odpowiedzialne za obserwowany efekt inhi_
bic)i miR-21-5p na wzrost komórek. Zarówno miR_21_5p iak i PELI1 i BTGZ mogą stanowić
potencjalne nowe cele tenpii w chłoniaku Hodgkina.

Po analiĘe publikaqi, stanowiąt7ch ,,dĘeło habilitaryjne" sturierdąam, ry prpdstawioryl do ocery pl7eą
panią dr Agniuąke D{kieułic7Krawtplk, rykl prac stanowi wjnik konsekwentneJ prary badawry1i, ukierwn-
kowane1 na ugiaśnienie jednoęnacąnie {orrłlułowanego prablernu badawąego i stanoai istotnj wkład w raęłt!'
wiedry w t1m ąakrcsie.

BeąwąĘienia uętskane a3łniki naja dury ąnacrynie po7nawc7,e, a wiedąa ta no7e b1ć istotrylrn punk-
ten u1jścia do badań @likaryjnjcb nad terąią nowotwoł'ów bernatobgicąnjlch.



ocena osiągnięć naukowo-badawczych
Dotobek naukowy d-t Agnieszki Dzikiewicz_Kn'wczyk)wtaz z 

^rqklłafii. 
któte weszły

w skład ,,dzieŁa" stanowi 21prac naukowych, w tym: 15 prac oryginalnych (12 opublikowanych
w czasopismach z Itr),5 ptac przegladowych (4 opublikowane w czasopismach z IĄ nz 1 pracy
metodycznei (opublikowanej w czasopiśmie bez IF). Sumaryczny Impact Factot czasopism w
których Habilitantka opublikowała wyniki swojej pracy badawczej (z, włączeniem publikacji z cy_
klu) wyniósŁ 67,651, uzyskany przez Nią IH (wg $7eb of Science) wyniósł 7, ahczba ci.towan (wg
Web of Science) wyniosła 96 @ez autocytowań).

Trzy spośród 21 atĘkułów, oprńlikowanych zostało przed doktoratem. Dr Dzikiewicz_
Krawczyk jest pierwszą autorką w 4 spośród tych publikacii. W jednej publikacii jest autotem ko-
respondencyinym.

Anahza opisu wkładu własnego Habilitantki w powstanie tych publikacii wskazuie na
udziaŁ w ich powstaniu wahajacy się od 5 do B0% 11000^ (w pracach z jednym autorem).

Jak wynika z analizy dotobku publikacyjnego Habilitantki, Jej zainteresowania naukowe koncen-
trowały się wokół zagadtień związanych z miRNA, genetycznymi uwarunkowaniami chorób no-
wotwofowych otaz cuktzycy i choroby Addisona. Dr Dzikowicz -Krawczyk wykazała, że umie
pracować zatónłtto, jako samodzielna badaczka, kierująca zespołem, jak i członkini zespołu bada-
czy' po innym kierownictwem. Swiadczy to dobrze zatówno o Jej umieietrrościach dostosowania
się do gfupy' iak i cechach osobowości takich |ak otwartość, koncyliacyiność, umieiętność współ_
pfacy.

Wyniki badań dr Dzikiewicz_Ktawczyk przedstawiła w ó doniesieniach zjazdawrych ust_
nych i 4 plakatowych, prezentowanych na kongtesach polskich i międzynarodowych.

Ptowadzoneptzez Nią badania były finansowane z 10 projektów naukowych (w Ęm w 5
pełniła funkcje kietownika pro)ektu).

Podsumowuj4c, rtwierdąam, ry publikag'e w których B)a<ł7/m w$ółautorcm jest dr A. DĘkieuncę
Krawtryłk są w więksąości pramni nowatorskimi i wnosą7 istltuu nouy wkład pzznau[4}. Na sryryegilne pod-
kreśIenie ąasługu1e fakt, ry Habilitantka prvwadĘła badania finanszuane ągrantów, a w 5 grantach pełniła
funkĘe kieruwnika.

ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowei

Habilitantka, ze wzg|ędu na fakt, że iest zatrudniona w jednostce naukowo-bada'wcz€1, a nie dy-
daktyczno_naukowej nie prowadzlła rcgalatnych zajęć ze studentami.
Tym niemniei, w miarę możliwości, ptowadziła dzjałalność dydaktyczną: bra'ła udział w otgani-
zac)i watsztatów dla młodzieży Stouraxzyszenie Gen-i-iuż, IGC PAN od 2018r; przeptosladztła
wykład poświęcony metodzie CRISP/Cas9 dla studentów I{oła Naukowego Genetyki Medycznei
w Poznaniu oraz btaŁa udznł w prowadzeńu zajęć praktycznych dla studentów Uniwers1tetu w
Groninegen, Holandia.

1) Kierowanie międzynarodowymi lub lcraiowymi proiektami badawczymi lub udział
w takich proiektach:
Ptoi ekqr mi ę dąvn ato d o we -
Identyfication of MYC-regulated IncRNAs theat are critically involved in the pathogene-
sis of Bukitt lymphorna using a high throughput loss of function screen, grant Stichting
(iako wvkonawca)
Ptoiekykraiowe*
iako kierownik proiektu: cztery (dwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otaz
dwa granty NCN)



iako wykonawca: dwa ganty MNiSW oraz dsta NCN
3) otrzymane nagrody i wyróżnienia;
a. Stypendium Konferenryjne European Society of Human Genetics,2013
b. Nagroda Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka zawytóżniona pface doktotska, 2013
4) Udziałw konsorciach i sieciach badawczych
Brak
5) kierowanie proiektami realizowanymi we współptacy z naukowcami z innych ośrod-
ków polskich i zagtanicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z
przedsiębiorcami1
Brak
6) udziałw komitetach redakryinych i radach naukowych czasopism;
Btak
7) Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
8) Staże w ośrodka ch zagłaticznych;
Dwuletni staż podoktorski w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Gtorringen w Holandii

Q01s-2016)
Wykonane ekspertyzy łub inne opracowania na zamówienie:
Brak
10) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych (Nazwa zespołu, okres udziału ha-
bilitanta, cel lub t}'fuł działania zespołu, cherakter udziału habilitanta (np. przewodni-
człcry, sekretarz, członek' Ę.)
Członek Zespołu Ekspertów trundacii rraRzecz Nauki Polskiej, Program operacyiny Inteligent_
ny Rozwój, 2014_2020, dla działann 4.4
11) Recenzowanie publikacii w czasopismach międzynarodowych i kraiowych oraz re-
cenzowanie proiektów międzynarodowych i kraiowych
Recenzja wniosku w ramach programu ,,Polskie powroty"
Recenzia wniosku w mmach prograrnu im, Bekkera narodowej Agencii Wymiany Akademickiej
(2018)
Recenzowanie cztemastu manuskqrptów w cŻasopismach o zasięgu międzynatodowym.
12) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promoto-
ra pomocniczego:
Opieka nad dwoma doktorantami - w iednym postepowaniu, iako ko-ptomotot.
tt) Opieka naukovra nad studentami i lekarzami w toku specialtzacii
Brak

Podsurnowgąt" ten obsąar d{ałalnośd drAgniesąki DĘkiewicą-IGawtryk ąe dorvbek djdaktjcryg
i ołganiąaE1ryl Habilitantki jut racvg1 słab1. IVjilka to ą@ewne ą dwórh, podstawou1lch caruników: fukta
ąatradnienia w insflłtucie badawcrylm, w któryn nie jest pruwadąona ĄdakĄka oraą drżw ąaangaąowania
Habilitantki w badania naukowe i w ęłiąąku < Uvn nnig'sąego 7aintervsowania Ji dryałakością poąa-

naukową.
(Jwaąarn, jednak ry d{eknie cąasu na prowadąenie nauki i dĘałalność djdaklcąna i oryaniąaEjną bałdąo

cąęsto sprawia, ąe nie osobapńbĘaca sprvstać wsrystkirn $n a1lęuaniarn nie osirya sukusu na ąadnjn <oma-
wiarych pól dĘa łalności.
(}waąarn, ąe osiąnięcia Habilitantki w obsąarąe djdaktjki i d{ałalności oryaniąaryjnej spełruiaja, mimo te1

ocenj, u1lnogi stawiane kandjldatom do uvlskania auailMt naukowego na stopień doktora habilitowanego.

Podsumowuiąc ocenę dorobku pani drAgniesąki DĘkieazcą-Krawtryk stałerdąam, ry jut to darobek

ryró7niEary się konsekweng1a realiąowan1ch badań, icb poĘonem oraąąnaą9niem dla rcęaoju wiedry i otwie-



raJąryn nowe mo?liuzśCi badań, w Url @likaryjrych. I'{a podkreślenie ąasłagu"Je "fnkt, <! dr DĘkiewią
Krawcpl k urylskiwała fnansowanie na pruwadrynie swoith b adań.

Wniosek końcowy

Na podstawie oceny ptzesłanej mi dokumentacji szczególnego osiągnięcia naukowego (w zna-
czeniu artykułu 16.2 ustawy), osiagnięć naukowo-badawczych, dotobku dydaktycznego i popula-

ryzatorskie1o oIaz współptacy międzynarodowej, stanowiących podstawę postępowania o nada_

nie dr Agnieszce Dzikiewicz-Krawczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego, stwierdzam,
że całokształt dorobku upoważnia dr Agnieszkę Dzikiewicz-Krawczyk do ubiegania się o Status

samodzielnego ptacownika naukowego.

Dlatego teź wnoszę do Vysokiej Rady l{aukowej Insqrtutu Genetyki Człowieka PAIV
w Poznaniu o nadanie pani dr n. biol. Dzikiewicz-I{rawczyk stopnia dokto-
n habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscylilina nauki
medyczne.


