
Prof. dr hab. med. Marek Jakobisiak

Zakład Immunologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1A, budynek F,0Ż-097 Warszawa

Warszawa 4.0I. Ż019

OCENA
osiągnięć naukor'vych w postępowaniu habilitacyjnym dr Magdaleny Zurawek

Dr MagdalenaŻuralnek urodziła się w i977 roku we Włocławku. W roku 200l

ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

otrzymując tytuł magistra biotechnologii. W latach 2000 - 200i pracowała W onkologicznej

Poradni Genetycz,nej oŚrodka Protilaktyki i Epidenliologii Nowotworów w Poznaniu, a od

2002 roku pracuje w Instytucie Genetyki Człowieka Polskie.i Akademii Nauk. obecnie na

stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk meclycznych w d5,scyplinie biologia tnedyczna

otrzymaław tymze instytucie obroniwszy rozprirwę doktorską zatytułowaną: ,.Mutacje i

polimorfizmy w genie GCK i HNF I tł u kobiet z cukrzycą cięzarnych. W latach 20|3'Ż014

odbyła staz naukowy w La Jolla Institute for Allergy a.nd Immunology, La Jolla' USA.

Według oceny pełnomocnika Dyrektora lnstytutu Genetyki Człowieka Polskiei

Akademii Nauk dorobęk naukowy dr Magdaleny Zurarł,ek obejmuje 21 oryginalnych prac

pełnoteksto\\rych opublikowanych w czasopismach posiadaj ących,'Impact Factor" bez

streszczeń zjazdowy_ch i konferencyjnych. prac w suplementach czasopism. listów do redakcji

orazudziału autorki wymienionyln w dodatku jako uczestnika badań wieloośrodkowych' Do

tego dorobku nalezy zaltczyc równiez l pracę oryginalną opublikowaną w czasopiŚmie nie

posiadającym ,.Impact Factol'', 2 prace poglądo'we t 1 rozdziil' w podręczniku krajowym.

Ponadto,jestautorką6streszczenzeĄazdówmiędzynarodowychi7 zęzjazdow krajowych.

Łączna|iczbacytowań jej prac według Web of l]cience wynosi 230 (ŻI4 bez autocytowali)"

pr-rnktacja IF 50,882, punktacja MNiSW 513, a indeks Flirscha wynosi 8.

Spośród publikacji nie będących podstav''ą do ubiegania się o stopień doktora

habilitowanego, a której Kandydatka jest współautorką, na szczegolrlą uwagę zasługuje praca

zręa|łzowana we współpracy z Uniwersytetem w Newcastle i opublikowana w ..Clinical

Endocrinology'' poŚwięcona genetycznym uwarunkowaniom choroby Addisona. W pracy tej

badano pacjentów z Wielkiej Brytanii i Polski i wykazano powiązanie allelu 1858T genu

PTP^I22 z patogenezą tej choroby. Gen ten kodrrje limfoidalną fosfatazę tfTffiy;nyfi



zaznaczyc, ze dotychczasowe badania poŚwięcone temu zagadnieniu nie dały jednoznaczrrych

wyników. W kolejnej batdzo war1ościowej pracy poświęconej czynnikom genetycznym

lezącym u podłoza choroby Addisona jest publil<acja. która ukazała się w '' PLoS oNE". W

pracy tej wykazano powiązanie wariantów allelicznych genów STAT1i GATA3 z rozwojen-l

tej choroby. Choć naieŻy dodać, Że udział Kandydatki w realizacji tej pracy był dosyć

skromny. obydwie te prace cytowane były' juŻ plonad 40 razy. Spośrod publikacji rrie

będących podstawą do ubiegania się o stopieri doktora habilitorvanego' a której Kandydatka

jest wspÓłautorką, na\eŻy wspomnieć, mięclzy ilrnymi, pracę opublikowaną w ,.Scierrtit-rc

Repotts'', w której badano polimorfizmy genów IREB2 i FAM] 3A u pacjentów z przer,vlekłą

obturacyjną chorobą płuc i rakiem płuc. W prac'/ te.j ."łykazano powiązanie polimorfizmu

genu IREB2.ktor''y to gen koduje białko wiążące RNA i regulujące poziom żelazaw

komórkach, z występowaniem raka płuc. Natomiast warianty genu FAML3A wiązały się ze

zwiększonym ryzykiem wystąpienia przewlekłe.i obturacyjnej choroby płuc.

Dr Magdal ęna Zutawek brała udziaŁ w organizacji warsztatólv dla dzieci l młodzieŻ5,

popularyzujących naukę w Poznaniu w roku 2017 oraz warsztatów w trakcie Poznańskiego

Festiwalu Nauki w roku następnym. opiekowałłr się polradto studęntką podczas stazu w

ramach programu ,,Studiujesz - praktykuj" oraz studentką odbywającą pracę rnagisterską. .Test

recenzentką plac publikowanych w 5 czasc'lpismach naukowych' Współpracuje z 4 Klinikarrri

i Katedrami Unirł,ers}.tetu Medycznego w Poznaniu i 3 ośrodkami naukowymi w USA.

Wielkiej Brytanii i r.v Norwegii.

ocena prac zgłoszor'rych jako podstawa do ubiegania się o stopień naukowy doktora

habilitowanego

Dorobek naukowy dr Magdaleny Zurawek, który stanowi osiągnięcie naukowe mające

być podstawą do nadania jej stopnia naukowego doktora habilitowanego obejrnuje 6 prac

oryginalrrych, w których Kandydatka jest pierwszym autorem. osiągnięcie to zatytułowane

jest ..Czynniki genetyczne i epigenetyczne zwią'zane z niesw'oistą odpowiedzią

immunologicznąw cukrzycy typu l i autoimtnunologicznej chorobie Addisona (pierwotnej

niedoczynności kor5' nadnerczy)''. Sumaryczny Wskażnik oddziaływani (Impact Factor)

czasopism, w których ukazały się te prace, wynosi 77,590. a punktacja MNiSW 157 punktórł''



Jednym znajbardziej wartoŚciowych wyników tych badań było stwierdzenie związku

wariantu genu 1/IRP.1 z autoinrmunizacyjrrą chc'roba Addisona. Nalezy zaznaczyć, Że w

ponad 90oń przypadkow choroba Addisona ma tło autoimmunizacyjne. NLR (NoD-like

receptors) czyli ta.k Zwane receptory NoD-podobne to wewnątrzkomórkowe receptory

r ozpo znaj ące wzolce. Ro zpoznaj ą one okreŚlonę skład niki pochod zeni a bakteryj ne go.

W pracy opublikowanej w '.Human Immunology'' wykazano związek allelu ryzyka

(A) wariantu rs12I50220 genu 1/ZPR1 z autoimmunizacyjna chorobą Addisona. Publikacja ta

spotkała się z duzym zainteresowaniem badaczy ibyła jvŻ cytowana ponad 50 razy. Kolejna

bardzcl wafioŚciowapraca poświęcona jest powiązaniem wariantów helikazy MDA5 (IFIH1)

rozpoznającej wirusowe RNA, co prowadzi do syntezy wielu cytokin. z cukrzycą typu 1. W

pracy tej opublikowanej w.,Diabetes Research rrnd Clinical Practice'' wYkazano związek

wariantów genu IFIHL zrozwojem cukrzycy typu 1.

W kolejnej bardzo wartościorvej pracy opublikowanej równiez w.,Diabetes Research

and Clinical Practise'' autorzy stwierdzili, :ze eks;presja microRNA miR-487a-3p korelowaŁa z

rozwojem cukrzycy typu 1' Wiązało się to prawdopodobnie z hamowaniem ekspresji C'TLA-

4, która to cząsteczka jest bardzo waznym receptorem hamującym reaktywnoŚć

immunologiczną iktorej blokowanie przyczyntl;o się do przełomu w immunoterapii

nowotworów' co zostało docenione przyznanienr prof. .I. Allisonowi tegorocznej nagrody

Nobla.

Podsumowanie

IJwaŻam, Że prace dr Magdaleny Zurawek, które stanowią osiągrrięcie naukowe

mające być podst;ewą do nadania jej stopnia natłkowego doktora habilitowanego oraz cały jej

dorobek naukowy odpowiadają warunkom ustarvowym i uzasadniają nadanie jej stopnia

doktora habilitowanego. W związku zpou,yŻszym, mam zaszczyt przedstawiÓ Radzie

Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk wniosek o nadanie jej

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rnedycznych, w dyscyplinie biologia

medyczna.
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