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UZASADNIENIE

do Uchwaly podjgtej przez Komisjg habilitacyjn4 powolanq przez Centraln4 Komisjg do

Spraw Stopni i Tytul6w w dniu 06.05.2019 (pismo nr BCK-III-L-714412019), w celu
przeprowadzenia postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk rolnicrych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr Marlenie Szalacie

Podstawowe informacje o przebiegu kariery zawodowej Habilitantki

Dr Marlena Szalata jest absolwentk4 Wydzialu Biologii, kierunku Biotechnologia

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kt6rym w 1997 roku uzyskala tytul

zawodowy magistra biotechnologii. Podczas studi6w na macierzystej Uczelni, Habilitantka

ukoriczyla dodatkowo kurs Przygotowania Pedagogicznego. BezpoSrednio po studiach

magisterskich, w 1997 roku podjgla studia doktoranckie na Akademii Rolniczej im. Augusta

Cieszkowskiego w Poznaniu prowadzone przy Wydziale Rolniczym. Elektem prac zwiqzanych

z dysertacj4 doktorsk4 pod tytulem ,,Oczyszczanie i ocena aktrynoici rekombinowanych bialek

gliwnego alergenu kota, czynnika martwicy nowotworu czlowieka, liazy hydronadtlenkowej

rzodkiewnika i hormonu wzrostu czlowieka", ktirej promotorem byl prof. dr hab. Ryszard

Slomski bylo uzyskanie w 2004 roku stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w

dyscyplinie agronomia, z zakresu inZynieria genetyczna. W migdzyczasie, w 2003 r. dr Marlena

Szalata uzyskala Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Numer Prawa 05362), nadane przez Krajowq Izbg Diagnost6w

Laboratoryjnych w Warszawie. Prawo Wykonywania Zawodu w specjalizacji laboratoryjnej

genetyki medycznej osi4gngla w 2006 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola

Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2009-2010 ukoriczyla studia podyplomowe Menad2er

Projekt6w Badawczych, Kapital ludzki, Czlowiek najlepsza inwestycja przy Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dotychczas Habilitantka byla zatrudniona w kilku miejscach: na Farmie Suchekownaty

Pierik6w (2000 - 2003) jako specjalista ds. hodowli; w Instytucie Genetyki Czlowieka PAN

jako biolog (2000-2005), adiunkt (2005 -2014) i asystent (2014 - 2015) oraz od 2004 roku do

chwili obecnej jako adiunkt w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu.



Ocena formalna zloZonej dokumentacji

Dokumentacja zloZona przez dr Marleng Szalatg zostala przygotowana prawidlowo

i spelnia wymagania zawarte w art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym or.v o stopniach i tltule w zakesie sztuki (Dz. U.22017 r.

poz. 1789), zwanej dalej ustaw4, w zwi4zku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 201 8 r.

Przepisy wprowadzajqce - Prawo o szkolnictwie vqyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.

1669), a tak2e w Rozporz4dzeniu MNiSW z dnia 01.09.2011 r. w sprawie kryeri6w oceny

osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (Dz. U.

196 poz. 1165).

Ocena osi4gnigcia naukowego

Zgodnie z Ustaw4 z dnia 214 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o slopniach i tytule w zalcresie sztuki (Dz.U. z 27 u,rzeSnia 2017 r. poz. 1789), powoluj4c

sig na art. 16.1 ,,Do postgpowania habilitacyjnego moze zostae dopuszczona osoba, kt6ra

posiada stopien doktora oraz osi4gnigcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu

stopnia doktora, stanowi4ce znaczny wklad autora w rozw6j okredlonej dyscypliny naukowej

lub artystycznej oraz wykazuje sig istotn4 aktywno5ci4 naukow4 lub artystyczn4".

W przypadku dr Marleny Szalaty osi4gnigciem, o kt6rym mowa w przytoczonym fragmencie

Ustawy jest dzielo opublikowane w calo3ci w formie anglojgzycznej monografii pod tytulem

,,Methylation and oxidative changes in DNA samples of callle living in environmental

condilions contaminated v,ith heary metals". Praca, po pozl.tywnej recenzji dr hab. Jolanty

Opieli prof. IZ PIB w Krakowie, zostala wydana w 2019 roku przez Wydawnictwo

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod numerem Rozprawy Naukowe 507.

Opracowanie liczy 126 stron, charakteryzuj e sig typowym ukladem i sklada siE

z nastgpuj4cych rozdzial6w: Introduction, Objectives of the study, Material and methods,

Results, Discussion, Conclusions oraz References. Ponadto praca posiada poszerzony

Abstrakt w jgzyku angielskim i polskim. Uzyskane wyniki badan zostaly zaprezentowane

w 29 tabelach i na 17 rysunkach. Dyskusja zostala oparta o prawidlowo dobran4 literaturg

z ostatnich lat, obejmujEc4 238 pozycji, z czego 94 %o w jgzyku angielskim. Zwiericzeniem

przeprowadzonych badari bylo sformulowanie l4 wniosk6w.

W przedloZonej pracy Habilitantka podjgla aktualnE tematykg z pogranicza ochrony

Srodowiska i biotechnologii, a bezpoSrednio zwi4zan4 z analiz4 oddzialywania metali cigZkich

na zdrowotnoSi zwierz4t gospodarskich. W tym aspekcie gl6wna uwaga zostala skupiona na



por6wnaniu poziomu metylacji i zmian oksydacyjnych w DNA wyizolowanym z leukocyt6w

bydla bytuj4cego w Srodowisku zanieczyszczonym metalami cigzkimi w por6wnaniu z grup4

kontrolnq z regionu wolnego od zanieczyszczef. Tematyka metylacji to niezwykle

interesuj4ce i wciq2 niewyja6nione zagadnienie, a zaburzenia w tym procesie stanowi4

w ostatnim czasie wiod4c4 problematykg, w kt6r4 niniejsze opracowanie wpisuje sig

doskonale. Wynika to z faktu, 2e metylacja jest kluczowym elementem determinuj4cym

prawidlowoSi funkcjonowania organizm6w od jego detoksyfrkacji przez wzrost, tworzenie

kom6rek odpomoSciowych, syntezg DNA i RNA, produkcjg ATP rt po budowg Scian

kom6rkowych. Autorka przebadala calkowity poziomu metylacj i i calkowity poziomu

oksydacji jako marker6w zmian epigenetycznych wynikaj qcych z wplywu Srodowiska na

organizmy zlil/rerzqt. Pomimo, 2e autorka sama podkeSla niemo2noS6 precyzyjnego

wskazania na bezpoSredni czynnik odpowi edzialny za zaobserwowane zmiany fenotypowe,

genetyczne i epigenetycme w badanej grupie zwierz4L to jednak wykazuje, 2e ska2enie

Srodowiska metalami cigzkimi ma ogromny wplyw na hodowlg zwietz4l- Zostalo to

podkreSlone obserwowan4 nietypow4 akumulacj4 uszkodzeri oksydacyjnych u mlodszych

zwierz4t z grupy eksperymentalnej oraz istotnie mniejszymi poziomami calkowitej metylacji

u zwierz4t z zanieczyszczonego obszaru w por6wnaniu do grupy kontrolnej. Dodatkowo na

podstawie korelacji migdzy catkowit4 metylacj4 a oksydacj4 u potomstwa buhaja JaSmina

udowodniono, 2e regulacja zmian epigenetycznych mo2e obejmowa6 interakcje miEdzy

metylacj4 DNA a poziomem utlenienia DNA. Ponadto pojawienie sig jednej lub wigcej

zmian w profilach Alu-PCR, jak stwierdzono w grupie eksperymentalnej w przeciwierislwie

do kontroli, mo2e wskaz)'wai na efekt wplywu zanieczyszczenia Srodowiska na wzrost

niestabilnoSci genetycznej DNA.

Wyniki zawarte w osi4gnigciu naukowym stanowi4cym anglojgryczn4

monografig pod tytulem ,,lllethylation and oxidotive changes in DNA samples of cattle

living in environmental conditions contaminaled with heaqt metals" autorstwa dr

Marleny Szalaty naleiy uzna(. za wartoSciowe i cenne z punktu widzenia naukowego, jak

i praktycznego. Wobec powy2szego Recenzenci oraz pozostali czlonkowie Komisji' po

zapoznaniu sig z calo5ci4 dokumentacji i recenzjami, stwierdzaj4 jednomy5lnie' ie

przedstawiona do oceny monografia stanowi istotny wklad w rozw6j dyscypliny

naukowej - rolnictwo i ogrodnictwo, a zatem moie byd tllznan.a zr osi4gnigcie naukowe

w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i fytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U. z20l7r. poz.1789).



Ocena istotnej dzialalnoSci naukowej

Zainteresowania naukowe dr Marleny Szalaty s4 wielokierunkowe i koncentruj4 sig na

takich obszarach naukowych jak: lzolacja i charakterystyka bialek prokariotycznych

i eukariotycznych uzyskanych zar6wno z uklad6w naturalnych, jak i rekombinowanych;

Transgeneza zwierz4t dla potrzeb biomedycznych, obejmujqca prace nad transgenicznymi

kr6likami i dwiniami; RoSlinne substancje czynne; Analiza archiwalnego DNA, gl6wnie

w aspekcie badania DNA tura; Analiza metylacji DNA w chorobach nowotworowych;

Badania molekulame bli2ni4t; Diagnostyka molekulama; Metabolizm rzadkich nukleotyd6w

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem izolacji i charakterystyki enzym6w zaangaZowanych w ich

metabolizm.

NaleZy zaznaczyi,2e wymienione powy2ej zagadnienia nale24 do aktualnych i wiodqcych,

a zatem uzyskane wyniki z prowadzonych prac w istotny spos6b poszerzajq aktualn4 wiedzg

w okreSlonej tematyce. Efektem tych dzialaA jest opublikowanie 135 wsp6lautorskich

oryginalnych prac, z kt6rych po doktoracie 34 zannieszczono w czasopismach znajduj4cych

sig na liScie JCR, a 13 na liicie B MNiSW. Do dorobku Habilitantki, po uzyskaniu stopnia

doktora, nalezy takze wl4czyt,72 wsp6lautorskie monografie i rozdzialy w monografiach.

Przytoczone dane w jednoznaczny spos6b podkreSlajq bardzo dynamiczny rozw6j naukowy

i aktywnoSd publikacyjn4 dr Marleny Szalaty po doktoracie. Potwierdzaj4 10 przyjgte

w ocenie dokonari naukowych pracownik6w wskzLZniki bibliometryczne. WartoSd dorobku

naukowego Habilitantki wyrazona liczb4 punkt6w MNiSW wynosi 1170 pkt, a sumaryczny

IF r6wny jest 66,207. JednoczeSnie wedlug bazy Web of Science Indeks Hirscha wynosi 8,

a liczba cytowari ksztaltuje sig na poziomie 170. Na podkreSlenie, zdaniem czlonk6w

Komisji, zasluguje realizowana przez Kandydatkg problematyka badawcza o duZym

znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. W swoim dorobku posiada Ona wiele

wsp6lautorskich prac o duZej warto5ci merytorycznej, przygotowanych w oparciu

o nowatorskie rozwi4zania z zakresu biotechnologii rolniczej i medycznej. Bior4c powy2sze

pod uwagg, czlonkowie Komisji wyralaj4 opinig, 2e dokonania naukowe dr Marleny Szalaty

znacznie przewy2szaj4 standardowe wymagania w stosunku do kandydat6w ubiegajqcych sig

o stopierl doktora habilitowanego.

Naj wa:Zniej sze osi4gnigcia zawarte w pozostalym wsp6lautorskim opublikowanym

dorobku naukowym dotycz4: okreSlenia wplywu gl6wnego alergenu kota na aktywnod6

immunologiczn4 wobec surowic pacjent6w uczulonych na sierSi kota; uzyskania podw6jnie

transgenicznych kr6lik6w, wydzielaj4cych w mleku hormon wzrostu czlowieka (WAPhGH);



klonowania blastomerowego, prowadz4cego do uzyskania klonowanego kr6lika NT20;

otrzymania transgenicznych Swiri, kt6rych kom6rki mog4 byd wykorzystane do przeszczep6w

lub stanowid altematywg dla kom6rek macierzystych i r62nych sztucznych narzqd6w;

opracowania technologii wytwarzania innowacyjnych bioprotez zastawek serca,

przygotowania opatrunku biologicznego do leczenia przewleklych i oparzeniowych ran;

uzyskania ekstraktu kannabinoidowego o zmniejszonej iloSci skladnika psychoaktywnego

(THC), przy jednoczeSnie duZych wladciwodciach przeciwb6lowych; wykorzystania

archiwalnego DNA w aspekcie przyszlego odtworzenia gatunk6w wymarlych na przykladzie

tura; analizy zmienno5ci genetycznej bliZni4t w celu okreilenia udzialu cech genetycmych

i oddzialywan Srodowiskowych na zmiennoSci fenotypu w okesie prenatalnym; stosowarua

sekwencjonowania poprzez pirosekwencjonowanie a2 do sekwencjonowania nowej generacj i

w ocenie indywidualnej podatnoSci pacjent6w na leki oraz w szeroko rozumianej

farmakogenetyce. Tak istotna aktywnoSi publikacyjna Habilitantki zostala nagrodzona p ez

Rektora UPP nagrodami zespolowymi w roku 2005, w latach 2007 - 2016 oraz w 2018 roku.

Egzemplifikacjq prowadzonych badai przez Habilitantkg byl nie tylko dorobek publikacyjny

czy uzyskane nagrody, lecz tak2e znacnta aktywno56 konferencyjna wyrazona wygloszonymi

32 referatami na kajowych i migdzynarodowych konferencjach tematycznych. Ponadto po

uzyskaniu stopnia doktora w aktywny spos6b uczestni czyla w l9l konferencjach o zasiggu

kaj owym oraz migdzynarodowym.

Dr Marlena Szalata w trakcie swojej dotychczasowej pracy brala udzial w 27

interdyscyplinamych projektach badawczych o zasiggu krajowym oraz migdzynarodowym,

gdzie pelnila funkcje wykonawcy lub kierownika. Nale2y takze podkredlii Jej uczestnictwo

w3 programach europejskich oraz 72 konsorcjach i sieciach badawczych. Jako czlonek

Zespol6w badawczych znstala wyr62niona w 2012 roku Nagrod4 Marszalka Wojew6dztwa

Wielkopolskiego oraz w 2017 roku Polsk4 Nagrod4 Inteligentnego Rozwoju, a takZe

Eurosymbofem Innowacji. Efektem &:.Zego zaangazowania Kandydatki w prace badawcze

bylo 5 wsp6lautorskich zgloszeri patentowych.

Reasumuj4c Recenzenci oraz pozostali czlonkowie Komisji stwierdzili' 2e

pzedstawiony do oceny pozostaly dorobek naukowy upowaZnia do stwierdzenia,2e dr

Marlena Szalata posiada osi4gnigcia naukowe stanowiqce ztnaczny wklad w rozrv6j

dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Tyrn samym spelnia wymagania artykulu 16

Ustarr? dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukorrych i tytule naukowym oraz stopniach

i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017r. poz. 1789).



Ocena osiqgnigd dydaktycznych, popularyzatorskich i organizacyjnych

Dr Marlena Szalata poza znaczn4 aktywno6ci4 naukow4 w ponadnormatywny spos6b

wypelniala obowi4zki dydaktyczne, prowadzqc dla student6w kierunku Biotechnologia

wyklady i 6wiczenia z Immunologii oraz Diagnostyki molekulamej czy wyklady z Regulacji

Prawnych w Biotechnologii, Organizm6w Modelowych, Alergii i Alergen6w oraz

Nanobiotechnologii. W latach 2010-2013 prowadzila zajgcia z Biologii medycznej na

Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i od 2010 r. z Transgenezy na

kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Medycznlnn im. Karola Marcinkowskiego. Pod Jej

kierunkiem wykonano 13 prac magisterskich i 14 prac in2ynierskich. Byla ponadto

promotorem pomocniczym w rozprawach doktorskich dr Natalii Drwgskiej-Matelskiej oraz dr

Szymona Hryhorowicza. Od 2013 r. majduje sig w skladzie Zespolu ds. Jako5ci Ksztalcenia

na kierunku Biotechnologia, a od 2016 r. zostala czlonkiem Rektorskiej Komisja ds. GMM

oraz GMO.

Wyniki prac badawczych, realizowanych we wsp6lpracy z r6inymi zespolami

badaczy z kaju i zagranicy, przynoszqce czgsto spektakulame osi4gnigcia, Kandydatka

szeroko upowszechniaNa w uznanych czasopismach naukowych, populamonaukowych

i w czasie wyst4pieri na licznych konferencjach krajowych i migdzynarodowych. Osi4gnigcia

te byly r6wnie2 czgsto podstaw4 do przygotowania i opublikowania licznych monografii,

rozdzia\6w w monografiach, podrgcznik6w akademickich i innych opracowari

udostgpnionych szerokiej rzeszy spoleczeristwa.

R6wnie pozytywnie naleZy ocenii dzialalno56 organizacyjn4 dr Marleny Szalaty, kt6ra

dotyczyla wsp6lorganizacji Szk6t Letnich ,fostgpy Biologii Molekularnej " oraz

wsp6lorganizowania 3 konferencj i naukowych w latach 2010,2014,2015. Ponadto aktywnie

dziala w 5 r62nych organizacjach oraz towarzystwach naukowych. Za zaanga2owanie

w dzialalnoSd organizacyjne w latach 2016 i2017 vzyskala nagrodg zespolow4 Rektora UPP.

Dotychczas odbyla sta2e naukowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykonala takze 7

recenzji prac zlo2onych do czasopisma Medicine.

Podsumowanie

Bior4c pod uwagg oceng osi4gnigcia naukowego przedstawionego w postaci

monogafii, pozostalych osi4gnigi naukowych, dzialalnoSci dydaktycznej, popularyzatorskiej

i organizacyjnej nale2y stwierdzii, 2e dr Marlena Szalata jest uksztaltowanym pracownikiem



naukowym, dobrze przygotowanym do samodzielnej pracy naukowej, a Jej dorobek

przyczynil sig do rozwoju dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

Komisja stwierdza,2e osiqgnigcie i dorobek naukowy oraz pozostala dzialalnoSd

Habilitantki w pelni odpowiadaj4 wymaganiom Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

i tltule naukowym orzLz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

Komisja pozytywnie opiniuje i jednomy5lnie popiera wniosek kierowany do Rady Wydzialu

Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nadanie dr Marlenie

Szalacie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo

i ogrodnictwo.

Wyniki glosowania dotycz4ce nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Obecnych: 7

Za:7

Przeciw: 0

Wstrzymujg sig: 0

Bior4c pod uwagg caloksztalt przedstawionych powyzej dokonan naukowych

dr Marleny Szalaty, duz4 warto66 merytoryczn4 oraz 
^:arczellrie 

realizowanych przez NiA prac

badawczych dla rozwoju nauki oraz praktyki, Komisja wnioskuje o wyr62nienie Kandydatki

stosown4 nagrod4.

Wyniki glosowania dotycz4ce wyr62nienia kandydatki:

Obecnych: 7

Za:5

Przeciw: 0

Wstrzymujg sig: 2

PoznaL25.06.2019 r.

Komisji
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