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Ocena

dorobku naukowego dr Patrycji Kaczary
w związku
postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych

z

I. Ocena osiągnięcia naukowego
Podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego przez dr Patrycję Kaczarę
jest zbiór powiązanych tematycznie 5 publikacji opatrzonych wspólnym tytułem: „Wpływ
tlenku węgla (CO) na metabolizm energetyczny komórek śródbłonka i płytek krwi - nowe
mechanizmv
działania”.
Publikacje
naukowe są
stanowiące oceniane osiągnięcie
wieloautorskie (4-7 autorów), powstały w latach 2015-2021 i są opublikowane w
czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) o współczynniku oddziaływania (JF) od
3,6-8,3. Łączny IF tych prac wynosi -27,5. Należy podkreślić, że we wszystkich publikacjach
stanowiących osiągnięcie naukowe dr Patrycja Kaczara jest pierwszym autorem, w tym w 2
pracach jest autorem korespondującym. Na podstawie opisu indywidualnego wkładu w
poszczególne
publikacje
przedstawionego
Habilitantkę
we wniosku
oraz
przez
umieszczonego w trzech publikacjach w punkcie Author Contributions, a także na podstawie
oświadczeń współautorów można stwierdzić, że wkład dr Patrycja Kaczara w publikacjach
stanowiących osiągnięcie habilitacyjne jest istotny, zarówno na poziomie sformułowania
hipotezy badawcze, planowania badań, wykonywania doświadczeń, analizie i interpretacji
wyników, jak i opracowania manuskryptów.
Prace stanowiące osiągnięcie habilitacyjne dr Patrycji Kaczary były już 71 razy
cytowane (wg. bazy Web of Science, bez autocytowań, na dzień 7.07.2021). Spośród tych
cytowań prawie wszystkie (70 cytowań) dotyczą 3 najstarszych prac opublikowanych w
latach 2015-2018, co wskazuje na duże zainteresowanie środowiska naukowego badaniami
Habilitantki. Najlepiej cytowaną pracą (40 cytowań, bez autocytowań) jest najstarsza
publikacja (z 2015 roku) w BBA Bioenergetics (IF 4,8) pokazująca, że w komórkach
śródbłonka CO, użyty w nietoksycznych stężeniach, aktywuje mitochondrialny kanał
potasowy o dużym przewodnictwie regulowany jonami wapnia (mitoBKca) rozprzęgając
mitochondria i obniżając produkcję ATP. Jednocześnie pokazano, że CO, niezależnie od
kanału mitoBKca, hamuje glikolizę, przekierowując glukozę do szlaku pentozfosforanowego
(PPP).
Do innych ważnych osiągnięć dr Patrycji Kaczary ujętych w osiągnięciu naukowym
stanowiącym podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego można zaliczyć
wykazanie, że:
- w obecności CO, mitochondrialny poziom CaŻ* wzrasta i aktywuje oddychanie komórkowe,
przesuwając metabolizm komórek śródbłonka z glikolizy na drogę tlenową czyli produkcję
ATP przez fosforylację oksydacyjną (FEBS Letters 2016, IF 3.6),
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w komórkach śródbłonka, CO aktywuje produkcję NO przez śródbłonkową syntazę NO
(eNOS) w procesie zależnym od PPP i zwiększonego poziomu NADPH i moduluje
sygnalizację wapniową (FEBS Journal 2018, IF, 4,7),
i glikolizy przez CO
- w płytkach krwi, łączne zahamowanie oddychania mitochondrialnego
prowadzi do zahamowania agregacji tych komórek (Arteriosclerosis, Thrombosis, and
Vascular Biology 2020, IF 8,3),
- mechanizm przeciwpłytkowego działania CO, obejmującego upośledzenie metabolizmu
energetycznego i obniżenie poziomu NAD" lub aktywację cyklazy guanylanowej (sGC),
zależy od źródła i kinetyki dostarczania CO (International Journal of Molecular Sciences
2021, IF 5,9).
-

Podsumowując, pozytywnie oceniam osiągnięcie naukowe dr Patrycji Kaczary
cykl 5
stanowiące podstawę wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Stanowi
wkład
w rozwój
powiązanych tematycznie artykułów naukowych; które mają znaczny
mechanizmu
temat
wiedzy
na
rozwój
dyscypliny nauk biologicznych, w szczególności w
działania CO na metabolizm energetyczny komórek układu naczyniowo-krążeniowego.

Je

II. Ocena pozostałego dorobku naukowego, aktywności naukowej realizowanej w więcej

niż jednej uczelni czy instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej oraz ocena staży
naukowych
W styczniu 2012 roku Patrycja Kaczara obroniła pracę doktorską „Rola melanosomów
w obronie komórek ARPE-19 przed stresem oksydacyjnym indukowanym nadtlenkiem
wodoru” na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
nauk
(WBBiB UJ) pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Sarny. Uzyskała stopień doktora
Zakładzie
Biofizyki
a
biologicznych w zakresie biofizyki. Od 2010 roku zatrudniona była w
następnie w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. Od 2013 roku dr Patrycja
Kaczara jest zatrudniona w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Przed

doktoratem odbyła 3-miesięczny staż naukowy w Medical College of Wisconsin (USA) a po
doktoracie była na krótkich (2-4 tygodnie) stażach naukowych w Faculty of Medicine,
University Paris-Est (Francja) (2 pobyty) i w Institute of Neurology, University College
London (UK) (2 pobyty).
Na podkreślenie zasługuje umiejętność realizacji badań we współpracy z
zagranicznymi i krajowymi ośrodkami badawczymi. Oprócz wymienionych ośrodków
zagranicznych Habilitantka współpracuje z Pracownią Kanałów Wewnątrzkomórkowych
dorobku
Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Habilitantka w swoim
ośrodkami
tymi
naukowym posiada szereg publikacji, które powstały w wyniku współpracy z
naukowymi. W mojej opinii dr Patrycja Kaczara spełnia zatem wymóg formalny stawiany
kandydatom do stopnia doktora habilitowanego dotyczący wykazania się aktywnością
naukową
więcej
jednej uczelni czy instytucie badawczym.
Na pozostały dorobek naukowy dr Patrycji Kaczary, poza 5 pracami wskazanymi jako
osiągnięcie naukowe, składa się łącznie 14 prac opublikowanych w czasopismach z bazy JCR
(w tym 2 przed uzyskaniem stopnia doktora) o łącznym IF ponad 72. Habilitantka jest
Habilitantki (łącznie
pierwszym autorem w z tych prac. A zatem, na cały dorobek naukowy
z pracami wskazanymi jako osiągnięcie naukowe) składa się 19 publikacji (wszystkie
bazy JCR) o łącznym IF 100. Powyższy dorobek naukowy
opublikowane w czasopismach
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niż

z

ż
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także jakościowym. Dorobek
jest zatem bardzo dobry zarówno pod względem ilościowym a
czasopism, w których
ten wnosi istotne wartości poznawcze. Potwierdza to zarówno ranga
jak również
—5,2
publikację),
na
od 1,6-11,8 (średnio JF
prace zostały opublikowane o JF
liczba
całkowita
Według bazy Web of Science (27.07.2021)

liczba cytowań tych prac.
wynosi 289 (274 bez
cytowań prac, których współautorem jest dr Patrycja Kaczara,
i znaczenie wszystkich prac naukowych
autocytowań) a indeks Hirscha określający wagę
10. Najczęściej cytowaną publikacją (65
danego autora wynosi w przypadku Habilitantki
Habilitantki jest najstarsza praca
cytowań, 64 bez autocytowań) w całym dorobku
w Free Radical Biology
(2010
opublikowana
eksperymentalna z okresu przed doktoratem
uszkodzenia
and Medicine (IF 5,7), w której jest pierwszym autorem. W pracy tej opisano
komórek nabłonka barwnikowego
oksydacyjne wywołane nadtlenkiem wodoru w modelu
wskazanymi jako
siatkówki. Prace z pozostałego dorobku po doktoracie (poza 5 pracami
pierwotnych komórek
osiągnięcie naukowe) dotyczą mi.in. metabolizmu energetycznego
śródbłonka zatok wątroby, roli przeprogramowania metabolicznego w rozwoju prometabolizm energetyczny
adhezyjnego fenotypu śródbłonka, wpływu witaminy K na
fizjologii i patofizjologii
tlenku
i
w.
azotu
mikrofagów czy roli reaktywnych form tlenu
znaczenie
opublikowanych
komórek śródbłonka. Biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i
jako bardzo dobry i spełniający wymagania
prac, oceniam dorobek naukowy Patrycji Kaczary
stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego.
metod
W swoich pracach Habilitantka wykorzystywała szereg różnorodnych
i molekularnej, w tym pomiar
biochemicznych, biofizycznych, biologii komórkowej
szybkości zakwaszania zewnątrzkomórkowego (ECAR)
szybkości zużycia tlenu (OCR)
form tlenu (RFT) i tlenku azotu przy użyciu
systemem Seahorse, pomiar reaktywnych
Świadczy to o dużych kompetencjach
spektroskopii EPR i technik fluorescencyjnych.
naukowo-doświadczalnych Habilitantki.
na
Na podkreślenie zasługuje umiejętność Habilitantki w zdobywaniu funduszy
Centrum
badania. Dr Patrycja Kaczara była kierownikiem projektu Sonata Narodowego
oraz
(MNiSW)
Nauki (NCN), projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeprowadzenie badań we
europejskiego projektu COST Action, który pozwolił Jej na
kilku projektach
współpracy z University Paris-Est we Francji. Była też wykonawcą w
finansowanych przez polskie i zagraniczne agendy.
formie referatu a
Dr Patrycja Kaczara 6-krotnie prezentowała wyniki swoich badań w
i krajowych. Była recenzentem
28 razy w formie plakatu na konferencjach zagranicznych
Jest członkiem Polskiego
kilku manuskryptów przesłanych do czasopism międzynarodowych.
naukowych.
Towarzystwa Farmakologicznego 3 zagranicznych towarzystw

r.),
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i aktywność
Podsumowując, jako bardzo dobre oceniam pozostały dorobek naukowy
aktywnością
Patrycji Kaczary. Stwierdzam, że Habilitantka wykazuje się istotną
naukową
i
wymóg
spełnia
naukowej
naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni czy instytucji
stawiany osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego.

dr

III. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego
Mimo
pracownikiem nie dydaktycznej jednostki UJ, tj. JCET.
Kaczara
Dr Patrycja

jest

dla studentów podyplomowych
to Habilitantka prowadziła kilka kursów laboratoryjnych
Szkoły Doktorskiej
WBBiB UJ oraz seminarium i zajęcia laboratoryjne dla doktorantów
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Nauk Ścisłych

i

Przyrodniczych UJ. Obecnie pełni rolę promotora pomocniczego jednej pracy

doktorskiej.
Dr Patrycja Kaczara brała udział w zespołach oceniających wnioski o finansowanie
badań (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości UJ), finansowanie publikacji
(Priorytetowy Obszar Badawczy Bios UJ), w komisji rekrutacyjnej do Szkoły doktorskiej
Nauk ścisłych i Przyrodniczych UJ oraz komisji oceniającej UJ. Od maja 2021 roku pełni rolę
kierownika Pracowni Elektronowego Rezonansu Paragmatycznego (PEPR) w JCET UJ.
Uczestniczyła w organizacji Dni Otwartych (2016) i warsztatów dotyczących pomiarów z
użyciem aparatury Seahorse (2016) w JCET

UJ.

Podsumowując, pozytywnie oceniam aktywność poza/wokółnaukową Habilitantki.
IV. Podsumowanie
Całokształt aktywności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej
wskazuje, że dr Patrycja Kaczara jest dojrzałym pracownikiem naukowym, cenionym i
twórczym, potrafiącym pracować w zespołach badawczych oraz posiadającym kwalifikacje
do samodzielnego prowadzenia działalności badawczej.
Dorobek naukowy i osiągnięcie naukowe dr Patrycji Kaczary stanowiące podstawę
wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego stanowią oryginalny, liczący się wkład do
dyscypliny nauk biologicznych w zakresie badania metabolizmu energetycznego w
komórkach układu naczyniowo-krwionośnego. Dorobek naukowy i osiągnięcie naukowe dr
Patrycji Kaczary spełniają wymogi ustawowe do ubiegania się o stopień naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk
biologicznych. Dlatego też popieram wniosek o nadanie dr Patrycji Kaczarze, adiunktowi w
Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków, stopnia doktora habilitowanego.
;
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