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I.Ocena osiągnieć naukowych 
 

    Pani dr Beata Machnicka ukończyła studia magisterskie na kierunku chemia Uniwersytetu 

Opolskiego a następnie studia doktoranckie na kierunku biologia Uniwersytetu Wrocławskiego 

(w 2004 roku). Od roku 1997 swoją działalność naukową wiązała równocześnie z pracą na 

Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Zielonej Górze. Obecnie dr Machnicka pracuje 

na stanowisku kierownika Pracowni Biochemii i Biologii Komórki Uniwersytetu w Zielonej 

Górze. Praca badawcza dr Machnickiej od samego początku tzn. od studiów magisterskich 

związana jest z zagadnieniami biologii i biochemii komórki (z włączeniem zainteresowań              

z genetyki, mikrobiologii i toksykologii). W badaniach stosowała i stosuje różne komórkowe 

modele badawcze tj. komórki roślinne, drożdże, limfocyty T czy komórki nabłonkowe. Prace 

badawcze, które prowadziła, po części dzięki zdobytemu doświadczeniu metodologicznemu         

i wiedzy merytorycznej oraz nawiązanej współpracy w czasie długoterminowego (2 lata) 

pobytu i czterech krótkoterminowych pobytów w Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań 

Medycznych INSERM we Francji, wskazują na pogłębienie i ukierunkowanie Jej 

zainteresowań i planów badawczych. Dr Machnicka zajmuje się poznaniem znaczenia różnych 

funkcji białka cytoszkieletu komórkowego – spektryny ze szczególnym uwzględnieniem 

komórek innych niż erytrocyty. Równocześnie z prowadzonymi badaniami podstawowymi, 

stanowiącymi osiągniecie naukowe, Habilitantka bada molekularne podstawy powstawania 

sferocytozy u ludzi oraz interesuje się zastosowaniem systemów wektorowych dla leków                   

w terapii nowotworowej. W szczególności Jej zainteresowania dotyczą odziaływania spektryny 

i ankiryny. Razem ze współpracownikami opisała m.in. mutację w genie ankiryny (ANK1), 

pojedynczą substytucję nukleotydową CTG na CGG w rodzinie chorych, co wskazuje na 

możliwą specyfikę mutacji tego genu w zależności od tła genetycznego. Wykazała także, że 
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mutacja w genie spektryny (SPTB) skutkuje umiarkowanymi objawami sferocytozy. Badania 

te przyczyniły się równocześnie do opracowania przez wieloośrodkowy Zespól naukowców,               

w którym pracuje dr Machnicka, metody izolacji retikulocytów, ułatwiającej uzyskanie wysokiej 

jakości RNA do analiz metodą Sekwencjonowania Nowej Generacji. Habilitantka jest 

współautorką 13 artkułów oryginalnych nie wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej 

(dzieła naukowego) znajdujących się na liście JCR. Jej dane naukometryczne przedstawiają 

się następująco: i-Hirsza=7, IF=44.30. Należy podkreślić że, niektóre prace zostały 

opublikowane w zespołach międzynarodowych i w czasopismach o wysokim IF (m.in. 2 

artykuły o IF powyżej 4). Dr Machnicka jest także współautorem dwóch rozdziałów 

książkowych. Habilitantka prowadzi stałą współpracę naukową z Ośrodkiem INSERM we 

Francji, Kliniką Cottbus w Niemczech oraz z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego a także otoczeniem gospodarczym (wspólne aplikacje grantowe do NCBiR).  

 

                                         II. Ocena dzieła naukowego 

    Na dzieło naukowe przedstawione pod wspólnym tytułem Rola spektryny w komórkach 

nieerytroidalnych składa się 6 prac (3 prace eksperymentalne i 3 prace przeglądowe; powstałe 

w latach 2009-2020) indeksowanych w bazie JCR o wysokim IF (od 2.413; Exp Biol Med 

Machnicka i wsp. 2012 do 5.615, Cell Mol Life Sci Machnicka i wsp. 2019). Całościowy IF prac 

zawartych w dziele naukowym to 23.92. Prace cytowane były 204 razy. Prace te, powstały 

m.in. jako efekt współpracy między ośrodkami w kraju i zagranicą. Tworzą one wspólny 

tematycznie cykl a motywem przewodnim jest białko cytoszkieletu komórek eukariotycznych – 

spektryna przedstawiona na tle obecnego stanu wiedzy wraz z obecnie stosowanym 

podejściem eksperymentalnym z użyciem, którego dr Machnicka wykazuje rolę spektryny                  

w procesie adhezji i rozprzestrzeniania komórek, proliferacji i formowaniu kontaktu 

międzykomórkowego, interakcji z integryną oraz angiogenezie m.in. limfocytów T, i komórek 

nabłonkowych.  

Prace badawcze prowadzone przez Habilitantkę wpisują się w ogólnoświatowy nurt badań, 

podejmujących próbę zrozumienia znaczenia spektryny dla utrzymania struktury komórek 

zwierzęcych zróżnicowanych funkcjonalnie oraz roli spektryny w procesach komórkowych. 

Należy podkreślić, iż są to badania złożone i prowadzone z zaangażowaniem różnorodnych 

podejść eksperymentalnych oraz z użyciem nowoczesnych technik badawczych (t. 

obrazowania i analiz molekularnych) oraz modeli badawczych (komórki izolowane 

bezpośrednio z tkanki i linie komórkowe). Spektryna wykazuje wysokie zróżnicowanie co do 

swojej struktury biochemicznej i roli dlatego indywidualne poznanie tego białka w danym typie 

komórki, jest kluczowe. Potwierdzają to równocześnie rezultaty wskazujące, że poza 

oczywistą funkcją cytoszkieletalną, spektryna reguluje funkcje białek błonowych np. kanałów 

jonowych, receptorów czy białek adhezyjnych a to z kolei może mieć znaczenie                                         
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w opracowywaniu diagnostyki i terapii celowanej w chorobach różnych tkanek organizmu. 

Podjęty przez dr Machnicką temat badawczy wynika z Jej dogłębnego zrozumienia i mocnego 

przeświadczenia popartego wiedzą i umiejętnościami, iż spektryna to neobiałko, które należy 

szczegółowo poznać.  

    W pracy Metral, Machnicka i wsp.(2009) Habilitantka prowadzi badania z zastosowaniem 

komórek czerniaka (WM-266) z wyciszoną ekspresją IIα spektryny, które wykazują zakłócenie 

proliferacji na etapie zablokowania cyklu komórkowego w fazie G1 (ocena wykonana na 

poziomie analizy DNA i fosforylacji białka Rb). Uzyskane wyniki korelują z podwyższoną 

ekspresją inhibitora kinazy zależnej od cykliny p21Cip. Ponadto, dr Machnicka zaobserwowała 

udział spektryny w adhezji. Komórki z wyciszoną ekspresją IIα spektryny wykazywały 

zaburzenia w cytoszkielecie aktynowym m.in. utratę włókien naprężeniowych, zaburzenia 

tworzenia ognisk adhezyjnych i ekspresji niektórych intregryn m.in. α3, αV i β1 oraz zakłócenia 

rozprzestrzeniana komórek. Badania prowadzone były z użyciem mikroskopii 

fluorescencyjnej, western blot i cytometrii przepływowej. Wykazanie przez Habilitantkę roli 

spektryny w kontroli cyklu komórkowego i organizacji aktyny są cennym, nowatorskim 

odkryciem.   

W pracy, Meissner i wsp. Plos 2017,w której dr Machnicka jest autorem korespondencyjnym, 

badano znaczenie spektryny w formowaniu kontaktów międzykomórkowych. Do badań użyto 

ludzkie limfocyty T, które aktywowano przez zastosowanie polistyrenowych kulek 

magnetycznych pokrytych przeciwciałami przeciw białkom CD3 i CD28 lub poli-L lizynie oraz 

linię ludzkich limfocytów T ostrej białaczki limfocytowej (ang. T- Jurkat cells), które 

transfekowano shRNA przeciwko genowi SPT1. Analizy prowadzono na poziomie 

obrazowania komórkowego w mikroskopie konfokalnym z wykorzystaniem warunków 

przyżyciowych do obserwacji dynamiki formowania lamelipodiów, adhezji oraz w mikroskopie 

elektronowym skaningowym i transmisyjnym z użyciem barwienia immunogold. 

Dr Machnicka wykazała, że nokaut spektryny w limfocytach T powoduje znaczący spadek                     

w akumulacji aktyny w miejscach kontaktu komórkowego. Ponadto, w komórkach tych 

notowano wyraźny spadek ilości CD45 oraz antygenu 1 związanego z funkcją limfocytów                   

T (LFA-1) właśnie w miejscach kontaktowych. Uzyskane wyniki poparły hipotezę, że spektryna 

wpływa na zdolność limfocytów T do tworzenia synapsy immunologicznej prawdopodobnie 

poprzez interakcje z fosfatazą CD45. Ponadto, otrzymane dane wskazały na regulacyjną 

funkcję spektryny w pierwszej fazie formowania miejsc kontaktowych limfocytów T i komórek 

prezentujących antygen. 

W kolejnych badaniach przedstawionych w pracy Machnicka i wsp. Mol Cell Biol Let 2020 dr 

Machnicka analizowała rolę IIα spektryny w adhezji i angiogenezie komórek nabłonkowych.     

W tym celu użyła ludzkich komórek nabłonkowych wyizolowanych ze sznura pępowinowego 

(HUVEC) oraz ludzkich komórek skóry (HMEC-1). Wykorzystała metodę transfekcji komórek 
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przez siRNA i shRNA w celu wyciszenia genu IIα spektryny. Metodą western blot badała 

ekspresję białek oddziałujących z IIα spektryną. Komórki były obrazowane z użyciem 

immunofluorescencji i wideo mikroskopu. Formowanie naczyń kapilarnych analizowano                         

z użyciem sztucznej macierzy zewnątrzkomórkowej (Matrigel) i mikroskopu z komorą 

termostatyczną. Habilitantka wykazała, że w komórkach pozbawionych IIα spektryny dochodzi 

do zmiany kształtu, reorganizacji cytoszkieletu aktynowego z występowaniem peryferyjnej 

aktyny oraz obniżonej aktywności formowania włókien naprężeniowych. Brak spektryny 

wpływał na adhezję komórek na lamininie i fibronektynie i ruch komórki. Według Autorki 

zjawiska te wiążą się z modyfikacją lokalizacji białek adhezyjnych m.in. integryn αV, β3 i α5 

oraz organizacji struktur adhezyjnych tzw. ognisk adhezyjnych. Obrazowanie w czasie 

rzeczywistym wykazało, że brak IIα spektryny wpływa negatywnie na mechanizmy formowania 

naczyń kapilarnych w warunkach in vitro, co było związane przede wszystkim ze znaczącym 

obniżeniem długości i stabilności wypustek komórkowych jak również z obniżeniem ekspresji 

białek kontrolujących tworzenie kapilar m.in. VE-kadheryny, białka adhezji MCAM oraz β3 

integryny. Otrzymane przez Habilitantkę dane eksperymentalne potwierdziły, że IIα spektryna 

kontroluje adhezję i rozprzestrzenianie komórek nabłonkowych. Dodatkowo spektryna ta 

uczestniczy w powstawaniu drobnych naczyń krwionośnych poprzez kontrolę integryn. Zatem, 

poprzez udział spektryny w procesie angiogenezy można uznać spektrynę za neobiałko, które 

warto nadal badać.  

    W pracach przeglądowych (Machnicka i wsp. Cell Mol Life Sci 2012; Machnicka i wsp. 

Biochim Biophys Acta 2014; Machnicka i wsp. Exp Biol Med 2019) Habilitantka, w kolejnych 

latach, gromadzi najnowszą wiedzę na temat budowy chemicznej, struktury i interakcji 

spektryny z różnymi białkami wewnątrzkomórkowymi a także przedstawia podejścia badawcze 

wykorzystywane w ocenie rozpoznawania dalszych funkcji spektryny. 

W opracowaniu Machnicka i wsp. 2012, Autorka przedstawiła informacje na temat α spektryny, 

która to forma pozostawała długo nierozpoznana. W pracy tej dr Machnicka podkreśliła przede 

wszystkim znaczenie domeny SH3 tej spektryny, która aktywuje kinazę Ras biorąc udział                      

w rozwoju lamelipodiów, adhezji i rozprzestrzenianu komórek w zależności od typu komórki. 

Procesy te mają miejsce na podłożu interakcji α spektryny z ligandami/partnerami 

wpływającymi na organizację cytoszkieletu aktynowego np. białkiem ważącym kinazy 

tyrozynowe, fosfatazę fosfotyrozynową, kinazą Src, kanałami sodowymi czy białkami 

wiążącymi F-aktynę. Analizując dostępne dane literaturowe dr Machnicka widzi konieczność 

dalszych szczegółowych badań interakcji spektryny z innymi składnikami cytoszkieletu, błony 

i macierzy komórkowej gdyż w Jej śmiałej opinii „spektryna to białko systemowe mogące 

stanowić zdalnie sterowany system mikroprocesorów”.  

W kolejnej pracy przeglądowej Machnicka i wsp. 2014 Autorka przedstawia dalsze 

międzynarodowe badania prowadzące do zrozumienia funkcji spektryny jako przekaźnika 
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sygnału w komórkach jądrzastych. Przedstawia bardzo dokładnie dane na temat budowy 

spektryny, która występuje jako różne izoformy ze względu na obecność różnych zestawów 

podjednostek α i β, kodowanych przez różne geny. Dystrybucja spektryny w komórce 

jądrzastej nie jest ograniczona do błony komórkowej ale także do błony aparatu Golgiego, 

pęcherzyków cytoplazmatycznych i jądra komórkowego. Struktura chemiczna spektryny jest 

skomplikowana. Rdzeń stanowi potrójne helikalne powtórzenie a podjednostki spektryny 

różnią się od siebie kilkoma domenami, co jest oparte na powtórzeniach spektrynowych 

wiążących ankirynę albo są miejscem oligomeryzacji spektryn. Inne podjednostki to domena 

wiążąca aktynę, domena ręki EF na β spektrynie, homolog plektryny, homolog kinazy Src3 

oraz region zbudowany z powtarzalnego motywu CCC. Dr Machnicka skupia swą uwagę na 

interakcjach spektryny z ankiryną a w tkance nerwowej na oddziaływaniu neuronalnych białek 

ze spektryną co wpływa na mechaniczną stabilizację neuronów. Wielofunkcyjny szkielet oparty 

na spektrynie uczestniczy w utrzymaniu organizacji różnych struktur/organelli wraz z napędami 

ukierunkowanymi na transport mikrotubul i białek błonowych związanych z wydzielaniem                           

i endocytozą. Jak podaje Autorka spektryna jest również ważnym przekaźnikiem sygnału 

między kinazami a kaskadami sygnałowymi zależnymi od jonów wapnia, co jest kluczowym 

elementem mechanizmu przemieszczania pęcherzyków, endocytozy, wzrostu neurytów czy 

aktywacji kanałów kationowych bramkowanych glutaminianem NMDA, który to                                           

w szczególności kontroluje fosforylacja spektryny. Autorka jasno podkreśliła, że spektryna 

poprzez zróżnicowanie struktury chemicznej i liczne interakcje m.in. z kanałami błonowymi, 

receptorami i transporterami, powinna być nadal szeroko i szczegółowo badana 

uwzględnieniem zrozumienia i wykorzystania tego białka na wielu poziomach regulacji                           

w biologii komórki zwierzęcej..   

W pracy Machnicka i wsp. 2019 Habilitantka poza podsumowaniem dotychczasowej wiedzy, 

dyskutuje wyniki badań własnych wykazujących znaczenie spektryny w adhezji komórkowej                

i kontakcie międzykomórkowym oraz powstawaniu struktur inwazyjnych (inwazopodiów)                   

w erytrocytach i komórkach nieerytroidalnych. Autorka zademonstrowała dalej, że IIα 

spektryna jest kluczowa dla utrzymania struktury i adhezji komórek jądrzastych. Potwierdzają 

to także badania, które wykazały, że embriony myszy z nokautem Sptan 1 umierały w wyniku 

wad w układzie sercowym i nerwowym. Podobnie jak w erytrocytach, w komórkach 

nieterytorialnych IIα spektryna oddziałuje z białkiem adhezyjnym Lu/BCAM co umożliwia 

tworzenia włókien naprężeniowych podczas rozprzestrzeniania komórek na lamininie. Tak 

wiec istnieje interakcja spektryny, lamininy i aktyny. Autorka przywołuje badania na oocytach 

Drosphila melanogaster pokazujące, że cross-talk spektryna-aktyna utrzymuje cytoszkielet 

oocytów poprzez regulacją genu „sosie” oraz spektryna bierze udział w morfogenezie 

fotoreceptorów np. źrenicy oka poprzez modulację błon komórkowych. Dane literaturowe 

wskazują także, że IIα spektryna poprzez domenę SH3 kontroluje integrynę z udziałem 
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aktywacji kinazy Rac w kompleksach integrynowych, co wpływa na adhezję                                           

i rozprzestrzenianie komórek. Spektryna reguluje inwazopodia przez kontrolę ruchów 

integryny w błonie komórki ale także oddziaływanie z aktyną. Pozbawienie komórek IIα 

spektryny hamuje procesy inwazyjne.  

    Uważam, że przedstawione osiągniecie naukowe stanowi cenne uzupełnienie wiedzy na 

temat spektryny w procesach komórkowych w różnych typach komórek jądrzastych                                     

z odniesieniem do erytrocytów. Przeprowadzone badania posiadają potencjał do 

zastosowania praktycznego, bowiem mogą służyć na rzecz podjęcia prób przedklinicznych 

terapii celowanej np. chorób nowotworowych. W swoich badaniach dr Machnicka wykorzystała 

bogaty warsztat metodyczny i rozszerzoną wiedzę, którą zdobyła w pracy,                                                     

w międzynarodowym Zespole w Instytucie INSERM we Francji. Do sprawnego wykonania 

badań z pewnością przyczyniło się doświadczenie zdobyte przez Habilitantkę podczas prac                 

w projektach badawczych z Narodowego Centrum Nauki, Wojewódzkiego Funduszu 

Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Polonium Programu działań zintegrowanych oraz 

współpracy z otoczeniem gospodarczym.  

W przedstawionym do oceny dziele naukowym złożonym z 6 prac oryginalnych dr Machnicka 

jest pierwszym autorem w 4 artykułach a autorem korespondencyjnym w 3 artykułach. 

Powyższe artykuły stanowiły podstawę do wykładów jakie Habilitantka wygłosiła na 

konferencjach naukowych (1-k. międzynarodowa, 2- k. krajowa) i na Uniwersytecie                                  

w Granadzie, Hiszpania (z programu Erasmus plus). 

 

III. Ocena działalności dydaktyczno-organizatorskiej 

    Całokształt działalności oceniam pozytywnie. Dr Machnicka jest zaangażowana                                    

w działalność dydaktyczną m.in. prowadzenie kursów przedmiotowych oraz opiekę nad 

magistrantami, licencjatami oraz praktykami studenckimi. Jest Autorką nowych specjalności 

na kierunku Biotechnologia Uniwersytetu w Zielonej Górze. Prowadziła zajęcia również                             

w systemie studiów anglojęzycznych. Aktywnie działa na rzecz organizacji pracy na 

Uniwersytecie i podczas wydarzeń popularyzujących naukę.  
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                                    IV. Podsumowanie i wniosek końcowy  

 

    W mojej opinii dotychczasowy dorobek naukowy, poziom dzieła naukowego (rozprawy 

habilitacyjnej), działalność dydaktyczna i organizacyjna wskazują, że dr Beata Machnicka 

posiada kwalifikacje do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Przedstawiona rozprawa 

habilitacyjna spełnia wymogi do uzyskania tego stopnia wg. wymagań określonych                          

w Dz.U.2020.85, art. 219 ust. 1 pkt 2. Z tych powodów wnoszę do Rady Dyscypliny Nauki 

Biologiczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o dopuszczenie dr Beaty Machnickiej 

do kolejnych etapów procedury nadania stopnia doktora habilitowanego.  

 

 


