Radzików, 23.09. 2012 r.

Protokół nr 2
z posiedzenia Zespołu do prowadzenia czynności w przewodzie habilitacyjnym
dr Kaźarzyny Miko łai czyk,
adiunkta w ZaWadzie GeneĘki i Hodowli RoślinoleisĘch.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, oddział w Poznaniu,
Zespoł powołany zostałptzęz Radę Naukową IHAR - PIB w dniu l8.l2.2012r. w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Zimny
Członkowie: prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska
prof. dr hab. Józef Adamczyk
stwierdza, co następuje:

Dokumentaeja dotycząca przewodu habilitacyjnego dr Katarzyny Mikołajczyk, jest
skompletowana zgodnte Z przepsami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i omówiona w
protokole Zespołu.
Rozprawa habilitacyjna pt.: ,,Markery genetyczne w programach hodowli rzepaku"
zostaŁa wydana

-

i rozpowszechniona w cyklu ,,Monografie i Rozprawy Naukowych'' IHAR-

PIB nr 4012012,

ł

Pracahabilitacyjna otaz dorobek Habilitantki zastały ocenione pTzez recenzentów

Prof. dr hab. Iwonę Szarejko - Uniwersytet Sląski w Katowicach
Prof. dr hab. Elwirę Śtiwinstą

_

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

w Bydgo szczy

Prof. dr hab. Piotra Masojcia - Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologtczny

Dr hab. Pawła Czembora prof. nnv. - IHAR- PIB Radzików
Recenzenci wnikliwie
habilitacyjną

i

i krytycznie przeanalizowali dorobek naukowy oraz

Tozprawę

pozytywnie ocenili przebieg kariery naukowej. Batdzo wysoko ocenili osią-

gnięcia aplikacyjne Habilitantki i wartośó rozpraw habilitacyjnej.

Ocena dorobku:

Dorobek naukowy dr Katarzyny Mikołajczyk, poza publikacjami v'ryŁączonymi, jako rczprawa habilitacyjna, jest raczej skromny pisze Pani prot-. Iwona Szarejko. Pani prof. E. Sliwińska

i prof. P. Masojć piszą, ze dorobek publikacyjny składa się z 16 publikacji w tym: 8 prac oryginalnych, gdzie Habilitantka jest pierwszym autorem w 7

z nich,

szeŚciu prac przeglądo-

wych, dwóch rozdziałow w monografiach i 34 doniesień konfęrencyjnych. Łączna punktacja

dorobku dt Katarzyny Mikołajczak to według punktacji MNisW 339 pkt, Iiczba łączna |F
9,38, Nowoczesny warsztat badawczy

i pionierskie

badania upoważniałyby Habilitantkę do

zaistnienia na łamach wysokoimpaktowanych czasopism zagranicznych * pisze prof. E. Sliwińska.

Wszyscy Recenzenci docenili szerokie spektrum tematyki badawczej i dorobek aplikacyjny.

Prof' Paweł Czembor pisze w swojej recenzji, Że ,,naleŻy szczególnte podkreślió, Że przedstawiony dorobek naukowy stanowi harmonijne połączenie wyników badan podstawowych z

ich wykorzystaniem w praktyce, ptzy czym zdecydowanie przebija aplikacyjny charaktęr
prac' Jest to niezwykle przydatne w obecnych warunkach, w ktorych l<Ładztę się duzy nacisk
na transfer wyników badań podstawowych do praktyki''. Prof. P. MasojÓ zwtaca uwagę na
umiejętnośćwdraŻania uzyskanych patentów pisząc: ,,innowacje opisują dwa patenty krajowe) Z których pierwszy dotyczy sekwencji genu

FAD3 nabazie, której gęnerowany jest mar-

ker na obniżenie zawartości kwasu linolenowego, a drugi opisuje polimorficzne sekwencje
fragmentu służące do ustalenia sekwencji stańerów markera dla genu restorera. W obu patentach pierwszym z listy twórców jest dr Katarzyna Mikołajczyk. Jest to duzej rangi osiągnięcie

naukowe, tymbardziej ze oparta na tych markerach metoda selekcji została takze wdrozona
do praktycznej hodowli rzepaku.

Za dziaŁa|nośó badawczą Habilitantka otrzymała dwie nagrody Dyrektora IHAR-PIB i dwie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odznakę ,,ZasłuŻony dla Rolnictwa''. od 2011

r.

jest

Członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Roślinyoleiste - oilsęęd Crops'
Była kierownikiem grantu badawczego w latach 2003-2006

Recenzenc

i

zauwuŻyli takze istotne pozaeksperymentalne elementy działalnoŚci za-

wodowej dr Katarzyny Mikołajczyk, wygłaszanę wykłady i referaty seminaryjne, jak i
uczestnictwo w projektach badawczych. W okresie Swego zatrudnienia w IHAR, oddział w
Poznaniu wygłosiła 6 referatów na konferencjach krajowych, 3 referaty na konferencjach lub

wasztatach międzynarodowych

i

5 na seminariach naukowych w IHAR. UczestniczyŁa w

organizowanych w IHAR-PIB szkoleniach dla studentów Uniwersytetów Przyrodniczych w

Szczecinie i Lublinie, oTaz w szkoleniach pracowników społek hodowli roślin.obecnie jest
konsultantem pracy doktorskiej i opiekunem pracy licencjackiej (prof' n. Śtwirist<a;
Ocena pracy habilitacyjnej

:

W ocenach Recenzentów pojawiły się zasttzeŻenia co do doboru jednej z publikacji zawartych w pracy, a zwłaszcza długi okres powstawania publikacji, które złożyłysię na końcowe

ich zestawienie. Mimo, Że ,,całośćprac została przeprowadzona w logocznych etapach''' jak

pisze Pani prof. Elwira Śliwińska, to zdaniem Pani prof. Iwony Szarejko praca przeglądowa
na temat markerów

DNA w hodowli jakościowejrzepaku

zdezal<tua|izowała się. Recenzenci

podkreśliliwysoki udziaŁ Habilitantki w poszczególnych publikacjach. Z oświadczen współ_
autorów wynika, że udziaŁ dr K. Mikołajczyk w publikowanych pracach wahał się od 50Yo do
80%. Pięć prac jest opublikowanych w jezyku angielskim, 3 w czasopismach impaktowanych:

Plant Breeding i Journal of Applied Genetics, atrzy w czasopiŚmie Rośliny oleiste

-

oilseed

Crops.

W ocenianym dorobku naukowym Ręcenzenci podkreślili wysoką wartośćbadań
prowadzonychprzez Kandydatkę z punktu widzenia zastosowań w hodowli rzepaku. W opinii
Recęnzentów dorobek jest konsekwentny tematycznie i obejmuje tematykę dotyczącą wykorzystania markerów molekularnych w hodowli rzepaku, azwłaszcza

.

doboru genotypów do hodowli heterozyjnej, tj. linii męsko-sterylnych z cytoplazmą
typu ogura (CMS ogura) iltntt z genem restorerem Rfo dla CMS ogura

o
o

określenia dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańcow Fl

identyfikacji

i

wykorzystania markerów molekularnych sprzęŻonych

z

obniżoną Za-

wartoŚcią kwasu linolenowego

Wszyscy Państwo Recenzenci wysoko ocenili mer1.toryczną wańośó placy habilitacyjnej
wskazując, ze niektóre pracę były publikowane niepotrzebnie w niskopunktowanym czasopiśmie(taką opinię wyraziłaprof' E. Sliwińska).

Prof. Piotr Masojć podkreśla, ze eksperymenty doprowadziły do opracowanla przęz autorkę
metody otrzym1łvania specyficznych obrazów markera SCAR w postaci jednego' wytaźnego

ptążka dla cytoplazmy sterylizĄącej pyłek i braku jakichkolwiek prązków' dla cytoplazmy
niesterylizując€1'

Ze względu na to, ze w systemie CMS współpracują geny cytoplazmatyczne

i geny jądrowe konieczne było opracowanie markera genu restorera co podkreśla prof. E Sliwińska. Marker specyticzny typu SCAR stanowi nowe narzędzte dla selekcji komponentów
do hodowli mieszańcowej rzepaku. W kolejnej publikacji Autorka przedstawiła test genetycz-

ny oplacowany w oparciu o metodę wielokrotnego PCR, tzn. jednoczesnego zastosowania
trzech par starerów do amplifikacji markerów

SCAR CMS, SCAR-C02 oraz produktu refe-

rencyjnego, który stanowił fragment sekwencji kodującej gen aktyny o czym pisze prof. P.
Czembor.

W podsumowaniu tej częścipracy Pani prof. Iwona Szarejko do najwazniejszych wyników
pracy zahcza'.

,,opracowanie, w oparciu o metodę wielokrotnego PCR (multipleks PCR)' testu genetycznego, obejmującego w jednej reakcji PCR amplifikację markęra SCAR-CMS dla cyoplazmatycznej męskiej sterylności typu ogura, markera SCAR-C02 dla genu restoretowego Ąfo
oraz markera stanowiącego kontrolę wewnętrzną.

Wykazanie przydatnoŚci opracowanego testu w identyfikacji genotypów (mieszańców

Fr, linii restorerów, rekombinantów etc.) oraz w selekcji fbrm rodzicielskich do tworzenia
mieszańców''.

W dalszych pracach Autorka skupiła się na opfacowaniu markerÓw ZwląZanych z cechami
uzytkowymi rzepaku' Przedmiotem badań był gen desaturazy FAD3, enzymu regulującego
powstanie kwasu linolenowego

w

dojrzewających nasionach rzepaku. Zdaniem Pani prof.

Szarejko do najwazniejszych osiągnięó tych prac naleŻy:

1.

Zidentyfikowanie mutacji w genie dla FAD3 genomu A' stanowiącątranzycję C do T,
prowadzącą do substytucji argininy na cysteinę oraz mutacji w genie FAD3 genomu

C, obejmującątranzycję G do A w miejscu donorowym 5' splicingu w intronie szóstym.

2.

Potwierdzenie, Że zidentyfikowane w genie FAD3 mutacje prowadzą do obnizonej
zawaftościkwasu linolenowego u rzepaku

3.

opracowanię allello-specyficznych funkcjonalnych markerów dla niezmutowanych i
zmutowanych alleli genu desaturazy FAD3

..W efekcie opracowano system równoczesnego genotypowania czterech wuŻnych dla hodow-

li rzepaku loci przy uzyciu markerów specyficznyc znakowanych barwnikami fluorescency.jnymi i wyroznianych w drodze ęlęktroforezy kapilarnej. Ta nowoczesna metoda selekcji z
uzyciem markerów molekularnych opracowana przez Habilitantkę umozliwia wdroŹęnie wysoko-przepustowej (z zastosowaniem robotyki) metody detekcji poządanych genotypów w
obszarze genu mitochondrialnego i trzech genów jądrowych rzepaku. oznacza to mozliwość

prowadzenia równoczesnej selekcji komponentów do hodowli mieszańcowej

i

obniŻanta za-

wartoŚci kwasu linolenowego w materiałach hodowlanych'' - stwietdził w swojej recenzji
Prof. Piotr Masojó
Podsumowujac opinie o placy habilitacyjnej Zespół stwierdza' Ze wszyscy Recenzenciuznal|
tŻpracahabilitacyjna Pani dtKatarzyny Mikołajczykreprezentuje wysoki i pionierski poziom
naukowy badan, a równocześnie ma dużę znaczenie aplikacyjne.

Wszyscy czterej Recenzenci stwięrdzili, że rozprawa habilitacyjna i dorobek naukowy
dr Kataruyny Mikołajczyk spełniają warunki określone w

o stopniach naukowych i
',Ustawie
ty'tule naukowym" i postawili wniosek do Rady Naukowej IHAR-PIB \WZ^r^tru Mikołaj czyk do dal szych etapów przewodu habilitac yj ne go.

Wobec powyższego Zespoł wnioskuje o dopuszczenie dr Katarzyny Mikołajczyk do
kolokwium habilitacyj

ne go.

Podpisy członków Zespołu:

Zespół powołany został ptzęz Radę Naukową
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Zimny
prof. dr hab. Ewa Zimnoch-G
Członkowie:
prof. dr hab. Józef Adamczyk

Radzików, Ż3 wrzęśnta2013 r.

- PIB w dni I8.IŻ.20I2r. w składzie:

