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Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego, 

innych osiągnięć naukowo-badawczych, a także dorobku dydaktycznego 

i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 

Dr. Witolda Konopki 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym prowadzonym przez Radę Naukową 

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk  

 Podstawą prawną niniejszej oceny jest pismo Rady Doskonałości Naukowej z dnia 29 

marca 2021 r. oraz uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. 

M. Nenckiego PAN z dnia 28 kwietnia 2021 r. o powołaniu Komisji Habilitacyjnej dr. Witolda 

Konopki i powierzenia funkcji recenzenta Komisji. Recenzja powstała w oparciu o komplet 

niezbędnych materiałów dostarczonych przez Radę Naukową Instytutu Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i jest zgodna z wymogami art. 221 ust. 5 Ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). 

ROZWÓJ ZAWODOWY HABILITANTA 

 Pan dr Witold Konopka jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie 

odbywał studia wyższe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pracę magisterską 

wykonał w Katedrze Mikrobiologii i obronił w 2000 roku. Natomiast pracę doktorską pt. 

„System indukowalnej miejscowej ekspresji genów w mózgu szczurów transgenicznych” 

wykonał podczas studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. 

M. Nenckiego PAN i obronił z wyróżnieniem w roku 2006 uzyskując stopień naukowy doktora 

nauk biologicznych. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów doktoranckich podjął pracę 

w Instytucie Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Gliwicach, a dokładniej w Pracowni 

Genów Stresu Komórkowego Zakładu Biologii Nowotworów tej jednostki. Sześcioletni staż 

podoktorski odbywał w Niemczech, w German Cancer Research Center (DKFZ) 

w Heidelbergu. Po powrocie do kraju przez 4 lata pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. 

Naukowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Od roku 2012 

kieruje Pracownią Modeli Zwierzęcych w Centrum Neurobiologii Instytutu. 
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1. OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ 

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

 Dr Witold Konopka wskazał jako osiągnięcie naukowe spójny tematycznie cykl 

6 publikacji zatytułowany „Białka regulujące funkcję RNA w plastyczności neuronalnej”. 

Wśród wskazanych publikacji dominują prace oryginalne, a tylko jedna z nich jest pracą 

przeglądową. Łączny współczynnik wpływu IF publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

wynosi 23,624 (IF z roku wydania), zaś liczba punktów MNiSW sięga 590. Oprócz publikacji 

z lat 2017-2020, pozostałe zostały już wielokrotnie zacytowane.  

 Prace wchodzące w skład ocenianego osiągnięcia naukowego są wieloautorskie, przy 

czym w każdej z nich Habilitant pełni funkcję autora korespondującego, a w 2 jest także 

pierwszym autorem. Według Oświadczenia dotyczącego współautorstwa publikacji udział 

Habilitanta w powstawaniu poszczególnych publikacji obejmuje: stworzenie koncepcji pracy 

i planowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń, dostarczenie odczynników i narzędzi 

analitycznych, analizę danych, wizualizację danych, przygotowanie manuskryptu, nadzór nad 

doświadczeniami, konsolidację danych oraz przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na 

uwagi recenzentów. Oświadczenia współautorów potwierdzają wiodącą rolę Habilitanta 

w powstaniu osiągnięcia naukowego. Większość omawianych prac ukazała się 

w czasopismach, których współczynnik wpływu IF zawiera się między 3,514 a 7,271, co 

świadczy o wysokim poziomie prowadzonych badań. 

 W przedstawionym cyklu prac Habilitant zastosował zwierzęta transgeniczne (myszy, 

szczury) wygenerowane w wyniku transgenezy z użyciem wektorów lentiwirusowych 

i poddane modyfikacji genetycznej na poziomie RNA z użyciem technologii 

oligonukleotydowej. Autor osiągnięcia naukowego podkreśla zastosowanie oryginalnej metody 

podczas transgenizacji, która polegała na wykorzystaniu jako matek zastępczych samic szczura 

będących w ciąży rzeczywistej, ale charakteryzujących się innym kolorem sierści niż 

spodziewany kolor sierści przeszczepianych zarodków. Przeszczepianie zarodków 

z transgenem do samic w ciąży rzeczywistej, a nie w ciąży urojonej, miało na celu zwiększyć 

ich przeżywalność. Te modele badawcze zostały szczegółowo opisane w publikacjach nr 1 i 5 

(Koza i wsp. 2020; Vinnikov i wsp. 2017) oraz wykorzystane z powodzeniem do analizy funkcji 

białek Dicer i TDP-43. Wymienione białka pełnią kluczową rolę w przetwarzaniu RNA 

i plastyczności neuronów.   

 Publikacja nr 2 (Koza i wsp. 2019) dowodzi, że białko TDP-43 będące markerem chorób 

zwyrodnieniowych m.in. zwyrodnienia płata czołowo-skroniowego czy stwardnienia 

zanikowego bocznego jest zaangażowane w plastyczność neuronów. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że szczury transgeniczne Syn-TDP-43-EGFP z nadprodukcją egzogennego 

TDP-43 w neuronach mają obniżoną ekspresję wariantu FLOP podjednostek receptora AMPA, 

tj. GluR1 i GluR2/3, w hipokampie, a także wzmocnioną pamięć. Autorzy sugerują, że TDP-43 

reguluje zależną od aktywności plastyczność neuronów, przypuszczalnie poprzez wpływ na 

warianty splicingowe (alternatywne składanie cząsteczek) genów odpowiedzialnych za szybką 

transmisję synaptyczną, co istotnie poszerza wiedzę na temat fizjologicznej roli tego białka. Co 

interesujące, wywołana transgenem nadprodukcja egzogennego TDP-43 przyczyniła się do 

hamowania translacji endogennego TDP-43, czego efektem było obniżenie całkowitej ekspresji 
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tego białka w neuronach mózgu szczura. Wynik cokolwiek zaskakujący, choć tłumaczenie 

efektu ujemnym sprzężeniem zwrotnym między poziomem egzogennego białka 

a intensywnością translacji endogennego TDP-43 wydaje się przekonujące. 

 Z publikacji nr 3 (Vinnikov i wsp. 2014) wynika, że myszy pozbawione białka Dicer 

(DicerCKO) w neuronach jądra łukowatego podwzgórza wykazują chroniczną nadaktywność 

ścieżki sygnałowej PI3K-Akt-mTOR, co prowadzi do ciężkiej otyłości. Bez wątpienia, 

nadaktywność szlaku PI3K-Akt-mTOR ma związek z zależną od Dicer utratą cząsteczek 

mikroRNA. Podobny efekt wywołuje delecja Pten w przodomózgowiu. Natomiast inhibitor 

mTORC1 (rapamycyna) czy ciągła infuzja oligonukleotydów imitujących cząsteczki 

mikroRNA (m.in. miR-103, miR-29a), które wg predykcji in silico i analiz transkryptomu 

najprawdopodobniej regulują szlak PI3K-Akt-mTOR, hamuje otyłość wywołaną przez 

inaktywację genów Dicer1 i Pten. Wspomniany szlak jest również hamowany w wyniku 

podania do mózgu myszy miR-103. Obok dużej wartości poznawczej, uderza elegancja 

zaprojektowanych doświadczeń, w czym miał istotny udział Habilitant.  

Eksperymenty przedstawione w publikacji nr 4 (Konopka i wsp. 2010) zostały 

wykonane na myszach poddanych inaktywacji genu Dicer1 w specyficznych typach neuronów 

i wskazały na istotną rolę tego genu w funkcjonowaniu dojrzałych neuronów mózgu. Autorzy 

zastosowali indukowalny wariant rekombinazy Cre tj. CreERT2 indukowany tamoksifenem 

pod kontrolą elementów regulatorowych genu Camk2a. Po wywołaniu delecji genu Dicer1 

w przodomózgowiu dorosłych myszy zaobserwowano stopniową utratę specyficznych dla 

mózgu cząsteczek miRNA (m.in. miR-124, -132, -137, -138, -29a), czemu towarzyszyła 

poprawa funkcji pamięci, w tym pamięci strachu (test labiryntu wodnego Morris’a, testy 

behawioralne w systemie IntelliCage) oraz nasilony proces translacji białek związanych 

z plastycznością synaptyczną tj. BDNF i MMP-9. Jednak z chwilą wyczerpania się puli 

poszczególnych mikroRNA, około 20 tygodnia od wywołania delecji, następowała 

neurodegeneracja i apoptyczna śmierć neuronów. Te badania poszerzyły dotychczasową 

wiedzę skupiającą się na roli mikroRNA w różnicowaniu komórek nerwowych o wykazanie 

udziału tych cząsteczek RNA w funkcjonowaniu dojrzałych neuronów. 

Publikacja nr 6 (Konopka i wsp. 2011) jest pracą przeglądową nt. udziału mikroRNA 

w procesach uczenia i pamięci.  

MikroRNA (miRNA, miR) to małe, niekodujące cząsteczki RNA, które regulują 

ekspresję genów poprzez specyficzne parowanie z matrycowym RNA (mRNA). Ta stosunkowo 

słabo jeszcze poznana, choć intensywnie badana, klasa regulatorów ma ogromny potencjał 

terapeutyczny i diagnostyczny. Mechanizm działania miRNA polega zazwyczaj na 

wyciszaniu/degradacji mRNA, co stwarza możliwość wykorzystania specyficznych cząsteczek 

miRNA w różnego rodzaju terapiach. Dla przykładu, znajdujące się w mleku matki miRNA 

148a jest ważne dla dojrzewania jelita noworodka oraz hamuje czynnik NF-ĸB zapobiegając w 

ten sposób martwiczemu zapaleniu jelit (Melnik et al. 2021). U pacjentów z niewydolnością 

serca występuje podwyższona ekspresja miRNA-132-3p (miR-132), a blokowanie tego RNA 

przez CDR132L tj. specyficzny oligonukleotyd antysensowy wywołuje efekt terapeutyczny 

(Täubelet al. 2021). Z kolei u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu poziomy miR-107, 
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-128b i -153 są istotnie wyższe niż u osób zdrowych (Yang et al. 2016), zaś domózgowe 

podanie antagomiru miR-181 skutecznie zmniejsza obszar udaru (Ouyang et al., 2012). 

miR-128 i miR-132 są biomarkerami łagodnych zaburzeń poznawczych charakterystycznych 

dla AD (Salta, De Strooper 2017). Natomiast analiza ekspresji miR-149, miR-214, miR-574, 

miR-595 czy miR765 umożliwia rozróżnienie między guzami OUN a prawidłową tkanką 

mózgową (Olioso et al. 2021). Przytoczone przykłady wskazują na ogromny wachlarz 

możliwości, jakie współczesnej biologii i medycynie daje wiedza nt. miRNA. Nie dziwi zatem 

zainteresowanie Habilitanta tymi szczególnymi cząsteczkami RNA w kontekście układu 

nerwowego i podstawowych funkcji kognitywnych. Doceniam napisanie wspomnianej pracy 

przeglądowej wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego Habilitanta już przed 10 laty.  

Osiągnięcie naukowe dr. Witolda Konopki jest oryginalne i znacząco poszerza wiedzę 

na temat funkcji białek Dicer i TDP-43 w plastyczności neuronów. Prace oryginalne stanowiące 

oceniane osiągnięcie naukowe wykazały m.in., że: i. enzym RNazy III, Dicer, przypuszczalnie 

za pośrednictwem miR-103 i miR-29a, hamuje ścieżkę sygnałową PI3K-Akt-mTOR 

w neuronach jądra łukowatego podwzgórza i w ten sposób zapobiega rozwojowi otyłości, 

ii. enzym RNazy III, Dicer, przypuszczalnie dzięki miR-124, -132, -137, -138 i miR 29a, 

reguluje translację białek związanych z plastycznością synaptyczną i wpływa na procesy 

pamięci, iii. TDP-43 obniża ekspresję wariantu FLOP podjednostek receptora AMPA 

odpowiedzialnych za szybką transmisję synaptyczną i wzmacnia pamięć, iv. Zwierzęta 

transgeniczne Syn-TDP-43-EGFP i DicerCaMKCreERT2 stanowią nowoczesne modele 

badawcze umożliwiające pogłębioną analizę funkcji zmutowanych genów.   

Osiągnięcie naukowe dr. Witolda Konopki powstało z użyciem zaawansowanych metod 

i technik badawczych, wśród których znalazły się: inżynieria genetyczna, manipulacje 

mikroRNA, proteomika, obrazowanie całego mózgu gryzonia w oparciu o technologię LSFM 

czy testy behawioralne z użyciem systemu IntelliCage. Tematyka przedłożonego do oceny 

osiągnięcia naukowego jest aktualna, a podjęte przez Habilitanta badania są w dużej mierze 

nowatorskie. 

2. OCENA INNYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

 Obok 6 publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, dr Witold Konopka jest 

współautorem 15 prac oryginalnych, 2 prac przeglądowych oraz 1 monografii. Łączny 

współczynnik IF tych prac naukowych wynosi 103,999 (IF z roku wydania), a liczba punktów 

MNiSW – 2100, co dowodzi imponującego dorobku Habilitanta. Dr Konopka uzyskał również 

2 patenty związane z otrzymywaniem transgenicznego ssaka.  

Tematyka innych osiągnięć naukowo-badawczych dr. Konopki dotyczy m.in. 

i. Znaczenia mikroRNA w proliferacji i różnicowaniu nerwowych komórek macierzystych oraz 

utrzymaniu homeostazy energetycznej/metabolicznej (Xu i wsp. 2020, Najam i wsp. 2018), 

ii. Udziału nowego inhibitora polimeryzacji tubuliny, OAT-449, w indukcji katastrofy 

mitotycznej i śmierci komórek nowotworowych (Zdioruk i wsp. 2020), iii. Oceny funkcji 

zmutowanych genów przy użyciu testów behawioralnych i systemu IntelliCage (Vouros i wsp. 

2018, Kiryk i wsp. 2020), iv. Identyfikacji szlaku nerwowego łączącego aktywowane 

hipoglikemią neurony pnia mózgu z ośrodkami kontroli pobierania pokarmu w podwzgórzu 
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(Aklan i wsp. 2019), v. Mechanizmu działania kompleksu Amot-Yap1 w dendrytach (Rojek 

i wsp. 2019), vi. Obrazowania całego mózgu szczura z wykorzystaniem optycznego 

oczyszczania tkanek oraz mikroskopii fluorescencyjnej opartej na arkuszu światła; LSFM 

(Stefaniuk i wsp. 2016), vii. Znaczenia genetycznej ablacji czynnika TIF-IA w modelowaniu 

neurodegeneracji i upośledzeniu syntezy rRNA (Kiryk i wsp. 2013), viii. Zaangażowania 

receptorów dopaminowych D4 w modulację LTP i podjednostki NR2B receptorów NMDA 

w obszarze CA1 hipokampa myszy (Herwerth i wsp. 2012), ix. Generowania szczurów 

transgenicznych z użyciem systemu Tet-ON regulującego ekspresję genu reporterowego EGFP 

(Konopka i wsp. 2009) oraz kontrolowanej indukcji ekspresji genów w neuronach szczura 

z użyciem promotorów hCMV i Tet (Konopka i wsp. 2005), x. Roli kinazy CaMKIV w rozwoju 

wrażliwości na kokainę (Bilbao i wsp. 2008) oraz roli kinazy JNK1 w regulacji długości 

neurytów z udziałem białka SCG10 (Tararuk i wsp. 2006), xi. Zaangażowania metaloproteinazy 

9 w epileptogenezę (Wilczyński i wsp. 2008), czy xii. Struktury regionu 5’ genu Hst70 

(Ścieglińska i wsp. 2001). 

 Bezsprzecznie, aktywność publikacyjna potwierdza rozwój naukowy Habilitanta 

i poszerzanie zainteresowań obejmujących początkowo pojedyncze elementy mechanizmów 

molekularnych, poprzez bardziej złożone systemy regulacji ekspresji genów, a następnie 

generowanie zwierząt transgenicznych i obrazowanie całego mózgu z wykorzystaniem 

zaawansowanych technik mikroskopii fluorescencyjnej. Badania były realizowane zarówno 

w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych, głównie w Instytucie Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie oraz w German Cancer Research Center 

(DKFZ) w Heidelbergu. Szereg publikacji ma również współautorów z innych ośrodków 

badawczych w Europie, Chinach czy USA, co wskazuje na umiejętność nawiązywania 

współpracy przez Habilitanta.   

Dr Konopka wygłosił łącznie 20 wykładów podczas krajowych i międzynarodowych 

konferencji naukowych Ponadto, w latach 2014-2019 aktywnie uczestniczył w zorganizowaniu 

1 kongresu naukowego oraz 3 sympozjów Neurons in Action, Nencki Symposium on the brain 

w Warszawie. Praca Habilitanta na rzecz środowiska naukowego polegała również na 

recenzowaniu artykułów dla czasopism m.in. Biochimica et Biophysica Acta, J Neurosci czy 

Cerebral Cortex, recenzowaniu projektów w konkursach Opus (NCN) i Iuventus (MNiSW) 

oraz uczestnictwie w panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Co zdarza się nieczęsto 

wśród naukowców ze stopniem doktora, Habilitant sprawował przez kadencję funkcję Zastępcy 

Dyrektora ds. Naukowych w macierzystym Instytucie. 

Do tej pory dr Konopka zdobył i zrealizował: 2 granty Narodowego Centrum Nauki 

w konkursach HARMONIA i SONATA, 1 grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 

1 grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie realizuje kierowany przez siebie grant 

Narodowego Centrum Nauki uzyskany w konkursie OPUS. Umiejętność zdobywania funduszy 

jest warunkiem prowadzenia badań naukowych na wysokim, światowym poziomie. Pod tym 

względem dokonania Habilitanta są znakomite. Oprócz realizacji grantów na własne projekty, 

dr Konopka był również wykonawcą grantów na projekty innych badaczy, zarówno w Polsce, 

jak i zagranicą. 




