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Nagroda za cykl prac badawczych na temat „Nowe spojrzenie na historiê

ewolucyjn¹ ³asicokszta³tnych na podstawie zapisu genetycznego i geologicznego”

dla prof. dr hab. Mieczys³awa Wolsana na wniosek Rady Naukowej Muzeum

i Instytutu Zoologii PAN wWarszawie

Analiza filogenetyczna przeprowadzona najnowoczeœniejszyni metodami (parsy-

monii, najwiêkszej wiarygodnoœci, wnioskowania bayesowskiego) z wykorzysta-

niem danych molekularnych i morfologicznych cech kopalnych ³asicowatych jedno-

znacznie popiera tezê, ¿e ma³a panda jest najbli¿szym ¿yj¹cym wspó³czeœnie przed-

stawicielem k³adu obejmuj¹cego szopowate (Procyonidae) i ³asicowate (Mustelidae)

z wy³¹czeniem skunksów (Mephitidae). Wszystkie przeprowadzone testy statystycz-

ne odrzuci³y alternatywne hipotezy zak³adaj¹ce pokrewieñstwo ma³ej pandy ze

skunksami, szopowatymi i/lub ³asicowatymi. Ma³a panda, jest przedstawicielem

osobnej rodziny i razem z szopowatymi, ³asicowatymi i skunksami stanowi osobny

klad, nadrodzinê ³asicokszta³tnych Musteloidea). Filogenetyczna analiza pokaza³a, ¿e

klad ten jest siostrzanym k³adem p³etwonogich (Pinnipedia). M. Wolsan i wspó³pra-

cownicy oszacowali równie¿ czasy dywergencji dla linii prowadz¹cej do ma³ej pandy,

a tak¿e okreœlili czas pojawienia siê kladu ssaków ³asicokszta³tnych na oko³o 42

miliony lat (póŸny eocen). Uda³o siê równie¿ podaæ czas i liczbê radiacji (by³o ich

piêæ), szczególnie istotnych dla ewolucji tej grupy. W koñcu M. Wolsan i wspó³pra-

cownicy wskazali kontynent Azji (a nie Amerykê Pó³nocn¹) jako centrum najwczeœ-

niejszej radiacji ³asicokszta³tnych. Obie pandy by³y czêsto umieszczane w jednej

podrodzinie lub nawet rodzinie (Ailuridae).

Wniosek jest udokumentowany 2 oryginalnymi pracami twórczymi, opubliko-

wanymi w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu:

Cladistics (IF2010 = 6,740) – 1 praca,

Molecular Phylogenetics and Evolution (IF2010 = 3,889) – 1 praca.

Obie prace zyska³y ju¿ odzew w œrodowisku naukowym o czym œwiadcz¹ ich

cytowania (wg ISI Web of Science, 3 XI 2011)

Sato i in. (2009, Molecular Phylogenetics and Evolution) – 10 cytowañ.
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Nagroda za cykl prac badawczych na temat „Sfingolipidy i fosfatydyloinozy-

tole jako przekaŸniki sygna³u receptorów komórek uk³adu odpornoœciowego” dla

zespo³u pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kwiatkowskiej prof. nadzw. i prof.

dr hab. Andrzeja Soboty na wniosek cz³. koresp. PAN Leszka Kaczmarka

Wyniki badañ zespo³u dotycz¹ udzia³u wybranych pochodnych lipidowych

w sygnalizacji i komórkowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem roli sfingomieliny

i fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu w tworzeniu œcie¿ek sygna³owych w obrêbie

mikrodomen b³ony plazmatycznej (rafts). Analiza oddzia³ywañ badanych lipidów ze

specyficznymi receptorami (Fcglla) oraz toksyny – lizeniny wykaza³a ich unikaln¹

lokalizacjê w b³onie oraz dynamiczny metabolizm sfingomieliny, w warunkach

stymulacji LPS. Wyniki te mog¹ mieæ szczególnie donios³e znaczenie w potencjal-

nym wykorzystaniu przy zapobieganiu sepsie. Stosuj¹c kilka biologicznych modeli

doœwiadczalnych, jak równie¿ subtelne narzêdzia metodyczne autorzy zademonstro-

wali heterogenne rozmieszczenie PI(4,5)P2 w komórkach odpornoœciowych, których

fizjologiczne funkcje zwi¹zane s¹ z charakterystyczn¹ budow¹ b³ony plazmatycznej.

PI(4,5)P2 wystêpuj¹cy w wewnêtrznej warstwie b³ony w iloœci ~ 1% wszystkich lipi-

dów, jest prekursorem przynajmniej trzech przekaŸników II rzêdu, które w sposób

kaskadowy reguluj¹ praktycznie wszystkie procesy metaboliczne i stanowi¹ jeden

z najbardziej aktywnych szlaków sygnalizacji wewn¹trzkomórkowej. Wykazana ko-

lokalizacja kinazy PIP5 la oraz jej produktu PI(4,5)P2 w komórkach uk³adu odpornoœ-

ciowego mo¿e byæ kolejnym niezbêdnym krokiem na drodze poszukiwania i wdra¿a-

nia skutecznych terapii.

Wniosek jest udokumentowany 5 oryginalnymi pracami twórczymi oraz 2 artyku-

³ami przegl¹dowymi, opublikowanymi w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu:

Cellular and Molecular Life Science (IF2010 = 7,047) – 1 praca (przegl.),

Journal of Immunology (IF2010 = 5,745) – 1 praca,

Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes (IF2010 = 4,647) – 2 prace,

BioEssays (IF2010 = 4,479) – 1 praca (przegl.),

Experimental Cell Research (IF2010 = 3,609) – 1 praca,

European Journal of Immunology (IF2010 = 2,619) – 1 praca.

Wszystkie prace zyska³y ju¿ odzew w œrodowisku naukowym o czym œwiadcz¹

ich cytowania (wg ISI Web of Science, 3 XI 2011):

Józefowski i in. (2008, BioEssays) – 16 cytowañ,

Szymañska i in. (2008, Experimental Cell Research) – 8 cytowañ,

Szymañska i in. (2008, European Journal of Immunology) – 5 cytowañ,

Hereæ i in. (2008, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes) – 5 cytowañ,

Pozosta³e prace (z 2010 r.) – ³¹cznie 5 cytowañ.
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Nagroda za cykl prac badawczych na temat „Regulacja metabolizmu ¿elaza

i miedzi w ró¿nych okresach rozwoju postnatalnego ssaków” dla zespo³u pod

kierunkiem dr. hab. Paw³a Lipiñskiego prof. IGiHZ PAN, na wniosek Rady

Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierzat PAN w Jastrzêbcu

Badania nad regulacj¹ metabolizmu ¿elaza i miedzi w organizmach zwierzêcych

prowadzone s¹ od wielu lat, ale dotychczasowe prace dotyczy³y g³ównie osobników

doros³ych. W odró¿nieniu od tych badañ, przedstawione do wyró¿nienia wyniki

dotycz¹ osobników starych oraz bêd¹cych w okresie neonatalym, u których regulacja

metabolizmu miedzi i ¿elaza ró¿ni siê od regulacji u osobników doros³ych. Po raz

pierwszy wykazano, ¿e jedn¹ z przyczyn niedoboru ¿elaza u noworodków s¹ s³abo

rozwiniête molekularne mechanizmy absorpcji ¿elaza, co ma pewne konsekwencje

praktyczne. Uzyskane wyniki podwa¿aj¹ dotychczasowo stosowane rutynowo zabiegi,

polegaj¹ce na injekcji parenteralnej du¿ej iloœci ¿elaza prosiêtom w jednej dawce.

Zaproponowano now¹ suplementacjê polegaj¹c¹ na podaniu ma³ej iloœci ¿elaza w dwóch

dawkach. Ta metoda suplementacji zosta³a objêta postêpowaniem patentowym.

Wniosek jest udokumentowany 4 oryginalnymi pracami twórczymi opublikowa-

nymi w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu:

The American Journal of Pathology (IF = 5,673),

Gene Expression Patterns (IF = 2,076),

Journal of Experimental Zoology, A Ecology Genetics & Physiology (IF = 1,459),

Biochemical Journal (IF = 4,371).

Wyró¿nienie za cykl prac badawczych na temat „Lipidy w oocytach i zarod-

kach œwini – nowe metody identyfikacji, regulacji zawartoœci oraz implikacje dla

biotechnologii” dla zespo³uw sk³adzie: drMarekRomek, drhab. BarbaraGajda

prof. nadzw., mgr Ewa Krzysztofowicz, cz³. koresp. PAN Zdzis³aw Smor¹g, na

wniosek cz³. koresp. PAN Barbary Biliñskiej

Szczegó³owa anafiza klas lipidów w oocytach i zarodkach œwini oraz analiza

modyfikacji i zawartoœci w trakcie wczesnych etapów rozwoju zarodka, przyczyniæ

siê mo¿e do opracowania bardziej efektywnych metod ich kriokonserwacji. Ponadto,

dla uzyskania wyników badañ autorzy opracowali kilka nowatorskich metod badaw-

czych, a w szczególnoœci prost¹, precyzyjn¹, iloœciow¹ metodê stereologiczn¹ do oce-

ny zawartoœci lipidów w zarodkach, nowatorsk¹ na skalê œwiatow¹ metodê iloœcio-

wego pomiaru podstawowych typów lipidów za pomoc¹ mikroskopii konfokalnej,

wykorzystuj¹cej zaawansowan¹ matematycznie analizê widm fluorescencyjnych.

Wniosek jest udokumentowany 7 oryginalnymi pracami twórczymi, opublikowa-

nymi w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu:

Theriogenology (IF2010 = 2,045) – 2 prace,

Reproduction in Domestic Animals (IF2010 = 1,606) – 2 prace,

Reproductive Biology (IF2010 = 1,500) – 1 praca,

Folia Biologica – Kraków (IF2010 = 0,761) – 2 prace.
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Cztery prace zyska³y ju¿ odzew w œrodowisku naukowym o czym œwiadcz¹ ich

cytowania (wg ISI Web of Science, 3 XI 2011):

Romek i in. (2009). Reproduction in Domestic Animals – 8 cytowañ,

Gajda i in. (2008). Folia Biologica – 7 cytowañ,

Gajda (2009). Reproductive Biology – 3 cytowania,

Romek i in. (2010). Theriogenology – 3 cytowania.

Wyró¿nienie za cykl prac badawczych na temat „Znaczenie zmiennoœci ge-

nów MHC dla ochrony gatunkowej” dla prof. dr hab. Jacka Radwana i dr. hab.

Wies³awaBabika nawniosekRadyNaukowej InstytutuOchrony Przyrody PAN

w Krakowie

Oceniane prace przedstawiaj¹ wyniki kompleksowych badañ zmiennoœci genów

uk³adu MHC, kluczowego dla odpowiedzi odpornoœciowej krêgowców. Badania

przeprowadzono dla populacji ¿ubra, czyli gatunku zagro¿onego wyginiêciem, cier-

pi¹cego na liczne problemy zdrowotne. Autorzy stwierdzili, ¿e zmiennoœæ genetyczna

¿ubra w obrêbie tego wa¿nego zespo³u genów uleg³a znacznemu zubo¿eniu, co

znacznie zwiêksza ryzyko chorób wywo³ywanych przez paso¿yty. Ponadto prace te

przyczyniaj¹ siê do lepszego zrozumienia wp³ywu zmiennoœci genów decyduj¹cych o

odpowiedzi odpornoœciowej w ochronie gatunkowej.

Wniosek jest udokumentowany 3 oryginalnymi pracami twórczymi opublikowa-

nymi w czasopismach o miêdzynarodowym zasiêgu:

Biological Conservation (IF2010 = 3,17) – 2 prace,

BMC Evolutionary Biology (IF2010 = 4,29) – 1 praca.

Cz³. koresp. PAN Jerzy Duszyñski

Dziekan Wydzia³u II PAN
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