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Recenzja osiqgniqcia naukoweg:b wskazanego na podstawie artykulu {6 ust. I
Ustawy z dnia 14 marca 20'13 ffiu o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach itytule naukdffim w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595
z p62n zffi.), dorobku naukoWeg'b, aktywnoSci dydaktycznej i organizacyjnej
Pani dr n. med. Renaty Walczaft'$rzejowskiej'

Przebieg pracy zawodowei
Pani dr Renata Walczaf-Jgdiielowska urodzifa sig 09.11.1966 roku w t-odzi,

gdzie w roku 1991 , po ukof cieniu stuOiOw na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Lodzkiego, uzyskala dyplom magistra biologii, ze specjalizaciq biologia
molekularna. SwE pracQ zawodowq rozpoczqha ju? w trakcie V roku studi6w, jako
pracownik naukowo-te'chniczny Zaklbdu Cytobiochemii, Instytutu Biochemii
Uniwersytetu t-6dzkiegory latach 1991-199 atrudnio,na zostala na stanowisku
mNodszego asystenta Pracowni Andrologii Kliniczn,gj{&pitala Klinicznego nr 3
Akademii Medycznejw Lodzi, a nastgpnie w latach 1997-2013 zatrudniona zostala w
Jednostce Wydzialu Lekarskiego Akademii Mgdycznei (AM], pozniej Uniwersytetu
Medycznego (UM) w N-odzi kolejno: 1997-2002 asystent - Samodzjglng Pracownia
Andrologii i Endokrynologii, Instytutu Endokrynologii AM; 2002-2012 adiunkt
Samodzielna Pracownia Andrologii i Endokrynologii, a od 2003 Zaklad Andrologii UM
w Lodzi; 2012-2013 - starszy wykladowca Zaklaa Andrologii Katedry Andrologii
i Endokrynologii Plodno6ci; 2013 do chwili obecnej adiunkt w Zakladzie
Endokrynologii Plooho5cit Katedry Andrologii.i Eq,dokrynologii Plodno5cj t .nn .* Lodzl

W 2000 roku, na podstawie rozprawydoktotskiej pt.'"H0rmoniifoflkulotropowy
(FSH), estradiol, testosteron, prolaktyna a wzrost jqdra i spermatogbniogeneza
w okresie dojrzewania plciowego" uzyskaNa Stopien doktoia'"nauk medycznych
w zakresie biologii medycznei

: l

Dzialal no56 naukowo-badawcza
Zainteresowania badawcze Pani dr Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej od

poczqtku Jej kariery naukowej koncentrowaty i koncentrujq sig nadal na regulacji
hormonalnej zapoczEtkowania i przebiegu spermatogenezy, ale rowniez diagnostyki
andrologicznej. Juz od poczqtku zatrudnienia w Akademii Medycznej, a nastqpnie
Uniwersytecie Medycznym intensywnie uczestniczyla w pracy naukowej.
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W pierwszym okresie pracy badania dotyczyNy regu]acji hormonalnej
spermatogenezy oraz stanu przedrakowego w jqdrze ludzkim, efektem czego byla
jedna prJca oryginalna (Gin Pol 1994, MN|SW 5), wspolautorstwo 7 . doniesiefi
w fonferencjacn fralowych i zagranicznych oraz rozdzial w ksiqzce "Patologia jqdra

i moszny".
W 1996 roku Habilitantka rozpoczqla wlasne badania do6wiad czalne nad

hormonalnq regulacjE procesu spermatogenezy, kt6re zostaty zawarte w rozprawie
doktorskiej. Nowatorskie wyniki badafi pozwolily na ustalenie, 2e w okresie
przeddojrzewaniowym estradiol hamuje dojrzewanie jqdra, a podawany wraz z FSH
nasila stymulujEcy wplyw tej gonadotropiny na zainicjowanie procesu
spermatogenezy. Wyniki zostaly te? opublikowane w Mol Cell Endocrinol (lF 2,45;
MNISW 11) orazzawarte w doniesieniu konferencyjnym.

Koniynu acjq badan do5wi#zalnych, byly badania nad wptywem hormon6w
tarczycy, FSH, tesiosteronu, estra' lu i hCG na rozw6j jqdra w okresie prenatalnym,
zapoczqtkowanie spermatogendt$* r62nicowanie pienruszych spermatogoniow
w 

'kolejne 
stadia kom6rek germinalnych, rozmn aZanie i r6znicowanie kom6rek

Sertoliego i poNqczen szczelinowych w nabNonku plemnikotw6rczym. Wylikl tych
badan prezentowane byly na I Europejskim Kongresie Andrologicznym w 2002 roku
we Wloszech i pub|ikowane wftnie-signi,u konferencyjnym.

Kolejne badania dosftiadczain,b vtykazaty, 2e podawanie niedojrzatym
szczurom lqcznie estradiolu i,'testosferonu spowodowalo przyspieszenie wzrostu
jadra, dojrzewanie kom6rek Sertbliego i zwiqkszenie liczby kom6rek
plemnit<otw6rczych, hCG hamowclo natomiast zapoczEtkowanie pienruszej
spermatogenezy, jako., skutek, ,, zapu zenia r6wnowagi hormonalnej pomigdzy
syntetyzowanymi steroidami,,,piciowymi, Efekty, tych badari opublikowane zostaty
* *ohografiach i suplementach konferencyjnych oraz pracy przeglqdowej (Przeglqd
Lekarski 2005; MN|SW'S). ,"" r'r ' ';' 'r 

,,1:,*,i,,.
Badania naO ,rplywem trijodotyfioniny ot"ffi. ngO.*"_!"i lqcznie z FSH,

estradiolem i testost$rohem'*ir zainicjbwanie sqermatogenezy"'i,spqrmatogenezq
dojrzalych plciowo szczur6w wykazaly, 2e trijodotyronina .przysplesza .rozw6j
popula-cji spermatogoniow, przy r6wnoczesnej ltvmyla_ci!_14:o*-113:..ry19t::t
i Oegeneracji komorek germinalnych, co doprowadza do
ukonc2enia plenruszych etapow spermatogenezy. Dodatkowo, horn
dwufazowe dzialanie na brotitemcjg fomorek- Sertoliego, pocZqtkowd stymulujqc
proces w czasie kilku Oti%o urodzeniu, a nastgpnie i'hamujEc go Ponadto,
irijodotyronina przyspiesza formowanie i dojrzewanie polqczen s2Gzelinowych
w" nablonku ptemnit<otworczym, natomiast podawana wspolnib '2 FSH hamuje ten
proces, prowadzqc w konsekwencji do wzrostu liczby degenerujqcych. kom6rek
gremiainych. Wyniki tych badari do6wiadczalnych zostaty--..lqt9likowane
iu c=arofismacfr o zasiggu migdzynarodowym o lEcznym lF 9,073, MNiSW 1 10) oraz
prezentowane byty w toimie doniesieri naukowych na krajowych i miqdzynarodowych
konferencjach.

Oprocz badafi na zwierzqtach do6wiadczalnych, Pani dr Renata Walczak-
Jqdrzejowska prowad zila badania prowadzone na materiale ludzkim, a majqce na
celu okre6lenie czqstotliwoSci wystqpowania plodowych komorek rozrodczych
(carcinoma in situ) w gonadach chlopc6w i mgZczyzn z wysokim ryzykiem rozwoju
iaka jqdra. po zastosowaniu nowoczesnych technik badawczych ustalona zostala
czqstoiliwo66 wystgpowania plodowych kom6rek plciowych w r62nych grupach

ryzyka rozwoju nowotwor6w jawnych, wywodzqcych siq z komorek plciowych. Po raz

[i"*s=y wykazano tea, Ze u dzieci z zaburzeniami r6znicowania pNcibwego czgsto6c



wystgpowania siqga a2 43%. Analiza wizualizacji antygen6w plodowych
w-t<omOrkach SCI oiaz GCT (Germ Cell Tumor) wykazala,2e przy dysgenezji gonad
u chtopc6w w wieku 1-3 lata i mq2czyzn z GCT obecne byty wszystkie antygeny
plodowe w kom6rkach ClS. U mqZczyzn z GCT antygeny te przetrwaty poza okres
rozwojowy w drugim jadrze co wskazuje, ze CIS utrzymuje sig w jqdrach dorostych
i moze da6 poczqtek GCT. Wyniki tych badafi opublikowano w Folia Histochem
cytobiot 20oi lr d,sg+ MNISW 8; Gin Pol 1998 - MNSW 5) iw formie doniesiefi
konferencyjnych.

Do liolejnych badafi wlqczono pacjent6w z rozpoznanym nowotworem i4dra, z
wnqtrostwem ie-czonym chirurgicznie w dzieciristwie oraz zaburzeniami plodnoSci
(azoospermia, oligozoospermia). Szczeg6lowa analiza tkanki jadra tych pacjentow
pozwofila ustal ic, ze zaburzenie rozwoju/dojrzewania kanalik6w plemnikotw6rczych
wystqpu je aZ u 83% mqaczyzn, rowanych w dziecinstwie z powodu wnqtrostwa.
UboslbOzeniu rozwoju kanaliRffi towarzyszyl zwiqkszony odsetek zmian
nowotworowych w jadrze. Wyniffi.n badari opublikowane zostaty w Int J Androl
2010 ( lF 3,601, MN|SW 32).  : ,  ,  :

Badania pod og6lnym tvtulem ,,Badania nad czynnikami hormonalnymi,
genetycznymi i psychoiocjatny,,llli stan,enia siq mqhczyzn", Habilitantka realizowala je

* ramaclr programu nadawciego fornisli Europejskiej, kt6rego kierownikiem ze
strony polskiej byla Pan prof. ffiysitol Kula. W programie tym poddano badaniu
3300 mq1czyin ) roznych t<raj6W Europy (Wielka Brytania, Szwecja, Wegry, Belgia,
Hiszpania, Wochy i Polska). W o$r6dku lodzkim badaniu poddano 408 mq2czyzn
w fazie I i 330 po uptywie 4 lat. Wyniki uLyskane w tych badaniach pozwolily m.in. na
opracowanie minimalnych kryteri6W ro2goznania hipogonadyzmu wieku p62nego
u zdrowych mqZczyzn, 

",t,g,h,,,rastosowanie 
umazliwilo okr:e6lenie odsetka mq2czyzn

(2,1%) w os6lnei populacji europejskiej.l -hiqo99l?dfT:TJi:f.t 
po2nego' Wvniki

ie opubtikowano w czasopi6mie N Eng J lled . 2019, jl 53,486 MN|SW 40). Efektem
realizaili tego prolektul 2,,,, udzlalem 

-'Pani 
dr Wajczal<-J€dr4ejowskiej, zostaNo

opublikowanlch g2 pi|ce w czasopismaCh o zasiggi migdzynaiodowym o lqcznym lF
= 2 0 5 , 3 8 5 i s u m i e p u n k t o w M N i S W 1 0 7 1 : ' . ' . : '

Ponadto, jako wykonawca, ucz4;F;tn+f,-6,,}f,'|,?- 1W badahiach', Wffimach grantu
prezydenta Miasia t-od =i, ktorego gl6wnym celem byta ocena wptywu stylu Zycia na
stan zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego mlodych mqZczyzn. (grupa
wiekowa 20-39 lat). 

-Wyniki 
tych badan zostaty zawarte w 3. publikacjach

w czasopismach Health 2O1O i Pol Endocrinol 2014, o lqcznym lF = a,1-7-,.?J. pkt.
MN;SW) orazw Pol Mer Lek 2007 i Urologia Polska 2007 oszacowane w$ MNiSW na
4 pkt. W tym obszarze badari, w€ wspolpracy i Katedrq Kardibldgii i Kardiochirurgii
UM w Lodzi analizie poddane zostaty korelacje miqdzy stqzeniami' steroid6w
plciowych we krwi pacjent6w, profilem lipidowym a stopniem zwqzeh.ia naczyfi
wieficowych w przebiegu choroby niedoknruiennej serca. Wyniki tychi b3lafi, za
wsp6lautorstwem Habilitantki, zostaly opublikowane w Int J Biomed Sci 2006, ANIR
ZObO, Arch Med. Sci 2006 (7 pkt. MN|SW) oraz zaprezentowane podczas 4th
European Congress of Andrology we Francji (2006) i zawarte w doniesieniu
konferencyjnym.

W latach 20 10-2013 Pani dr Renata Walczak-Jqdrzejowska uczestniczyla jako

wykonawca w grancie MNiSW, kt6rego celem bylo poszukiwanie zmian
genetycznych odpowiedzialnych za zaburzenia r6Znicowania plciowegg_ !ZPR),
atak1eocena rozwoju fizycznrego istanu psychicznego u dorostych osob zZPRoraz
poznanie historii naturalnych zmian patologicznych w ich gonadach, w szczeg6lno6ci
w aspekcie wystqpowania przedinwazyjnych i inwazyjnych zmian"nowotworowych



oraz cech dysgenezji gonad. Badania realizowane byty we wsp6lpracy z Department
of Growth and nepioduction, Righospitalet w Kopenhadze. Uzyskane wyniki badafi
sq aktualnie opracowywane. W 2013 roku opublikowana zostala praca w Endokrynol
ped (a pkt. MN|SW) dotyczEca oceny stanu psychicznego os6b zZPR.' 

Kolejnym zagadnieniem, realizowanym przez Habilitantkg, zatytulowanym

,,przyczyni i diagnbstyka zaburzen ptodnoSci mqhczyzn" sq badania zwiqzane
z diagnostykq zaburzen mgskiej ptodno6ci. W ramach powolanej przez Polskie
Towaizystwo Andrologiczne Komisji ds. Konsensusu Lekarsko-diagnostycznego
wsp6ttworzyla standardy wykonywania badania nasienia metodq manualnq_ wg
akiualnych rekomendacji WHO, opublikowane w J Lab Diagn 2010 (2 pkt. MN|SW).
ponadto, wspoftw orzyla rekomendacje dotyczqce badania nasienia dla polskich
laboratori6w seminoiogicznych, ktore zostaty opublikowane z Jej pienruszym
autorstwem w styczniu-z}1S rok Diagnosta Laboratoryjny. W latach 2011-2012
byfa wsp6lautorem badania affitowego dotyczqcego przeslrzegania procedur
podc=as wykonywania badaffiiii nasienia przez pracownik6w laboratori6w
seminologicznyclr w Polsce. Wyn te j analizv zostaty opublikowane w czasopi5mie
Asia J nnoroi 2013 (lF = 2,5i,. 30 pkt. MNisw), z Jej pienruszym autorstwem.
W obszarze diagnostyki seminologicznej jest te| wsp6lautorem dw6ch publikacji

oryginalnych w nnOrolbgia 2014,,;,,lF = 1,172 oraz Clin Exp Med. Lett 2010,lqcznei
puit<tacji MN1SW 20. Alitualna tematyka Habilitantki z zakresu diagnostyki plodnoSci
mq2czyzn zwiqzanajest z rotq slresu_,oksydacyjnego w nieplodnoSci mqskiej, oceny
j"Sio wystqpowania w nasieniu i uszkodzen oksydacyjnych w _plgmnikach. Efektem
iy.n =ainteiesowafi sq trzy R.ubli[acp pizeglqdgwg w CEJU 2013 idwie w Postgpy
Androtogii Online 2O\A,, o tqcznej. pu,,pklacji MN|SW 9. Od 2013 roku podjqla

wspoNpricg z InstYtute
Humanistyczno -Przyrodniczego w Siedlcach. W tyh wspolnych badaniach
analizowana byNa bud'bwa morfologiczna ?ra7 1o3gv- Tolfotetryczne 

plemnikow

r6znych gatunk6w zWie:rzjt hodowlanfbh i dziKlCh,, Wyliki _ry9n analiz zostaty
upo*vec-hnjo1:.y$', Vet Init Pulawy 2014_,oraz Med Weter 20i5 (Sumaryczny lF
= 0,583 i MNISW 35) :: :

nie. Pani O, n"nrt" W"fc=af-JeOrzeioW.n" ,;iestniciy W:reatizacji:
. projektu naukowego NCN (2013-2016), kt6ry ma 11 c9!u ustalenie wphywu

procesu.nowotwoiowego w gonadzie mqskiej na jafoSc. plemnikow, w tym
integralno6c chromatyny - wykonawca (w macierzystej Jednostce);

. granlu NCN - OPUST (2015-2018), jako glowny wy[ol?wca w 
''ffiacierzystej

Jednostce, realizswanego wsp6lnie t Katedrq Cytbbiochemii Ut oraz
Department of Growth and Reproduction, Righospitalet w Kopenh adze,
dotyczqcym zwiqzkow pomigdzy stanem ekspresji aromatazy.Aral genow

receptorow estrogenowych w jadrach mqilczyzn z prawidlowE i uszkodzonE
spermatogenezq a czynnoSciq kom6rek pNciowych, komorek Sertoliego
i Leydiga;

. projet<tu OaOawczego NCN (2014-2018), wspolnie z Zakladem Epidemiologii'srodowiskowej 
Insiytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzt, kt6rego

celem jest analtza relacji pomiedzy ekspozycjq Srodowiskowq na syntetyczne
zwiqzkt chemiczne potencjalnie zaburzajqce uklad endokrynny a stqzeniem
hormon6w zwiqzanych z funkcjq ukladu podwzg orze-przysadka-jqdro
u mlodych mqzczyzn - glowny wykonawca;

, projektu Komisji furop-elskiej (2012-2016), wspolnie z innymi oSrodkami
europejskimi, itorego 

.celem 
jest poprawa leczenia i opieki nad osobami



z rohnymi chorobami spowodowanymi zaburzeniami hormonalnymi gonad i
nadnerczy - badacz.

Ocena dorobku naukowego

Dorobek naukowy Pani dr Renaty Walczak-Jqdrzejowskiej jest imponujqcy i sp6jny
tematycznie. Obejmuje 26 peNnotekstowych publikacji oryginalnych, w tym 18
opublikowanych w czasopismach znajdujqcych sig w bazte Journal Citation Reporfs
(JCR) oraz 16 publikacji przeglqdowych. Jej dorobek wzbogacony jest o prace
opublikowane w monografiach i suplementach konferencyjnych - 6 prac, a takze 80
naukowych doniesien konferencyjnych krajowych - 25 t zagranicznych - 55. Podczas
tych konferencji prezentowala 11-krotnie ustnie doniesienia oraz 6 prezentacji
pfakatu. Habilitantka jest te? wspolautorem 5 rozdzialow i w jednym rozdziale
pienruszym autorem rozdzial6w w ksiqzkach i skryptach, wszystkie zwiqzane
tematycznie z mgskim ukladeffiffilciowym. Ponadto, jest wsp6lautorem dw6ch
rozdztaN6w w ksiqzkach, ktore sq,pttekfadem z jqzyka angielskiego.

Sumaryczny wsp6Nczynnik oddzialywania (lF, impact factor) wg roku publikacji
wynosi 32,46 co przeklada sig nail47i punkt6w MN|SW (zczego lF = 9,228 i 120 pkt.
MN|SW przypada na pienruszoa,utorskie prace oryginalne). Zdecydowana wiqkszoSc
prac powstala po uzyskaniu st6$n'[hldo"l( Ora.

Liczba cytowan wszy$1tftffi'"Hii , kt6rych wsp6lautorem jest dr Walczak-
Jgdrzejowska, wynosi 108,80i;i,,["'rb"Zjffiocytowah Web of Science z 19.05.2015),
a indeks Hirscha wedlug bazytiffiI'S'btf$ience wynosi 5.

Na podkre6lenie zaslu$uje' fakt, Ze do dorobku naukowego Pani dr Renaty
Walczak-Jgdrzejowskiej,. nie "Zb$taff. wNEczone 32 publikacje w opublikowane
w czasopismach posiadajqcych lF z'udzialem autora,, powstale w badaniach

,li' i,r lfi I

Zgodnie z arti"16,,ffi. 1l{i,i2sUstawy,r,o"stoffidhh nail#bwyc#uiiWle naukowym
oraz o stopniach i WIeffiaffi sie szfuld'2'"dfit ,14 marca 2003 r0ku;ffi osiqgnigcie
naukowe m.o.Ee ,byd uWbAbnV c$kl pub,likdUi .potqczonych tematlC2nie W mojej
ocenie cykl pr,a-c $t.: ,..,,Wpt steroidow , plciowych oraz ksenbestrcgenow na
zapoczEtkowani| sferm'btbglenezy szczura" spelnia zapis5l WW Ustawy W sklad
cyklu wchodzi 5 oryginalnych prac do6wiadczalnych oraz rozdzial w ksiqZoe.
W 3 publikacjach i rozdziale ksiqzki Habilitantka jest pierwszym autorem, w dw6ch
pozostalych wspofautorem. ,i

Sumaryczny lF dla prezentowanego cyklu prac wynosi 8,586, co pEeklada sig
na 113 punkt6w MN|SW.

W cyklu oryginalnych monotematycznych prac, stanowiqcych osiqgniqcie
naukowe Habilitantka jasno sprecyzowala cele badan, kt6rych glownym
zamierzeniem bylo okreSlenie dotychczas nieznanych, bqd2 nie w pelni wyjaSnionych
aspektow regulacji hormonalnej zapoczEtkowania dojrzewania kanalik6w
plemnikotworczych. Badania doSwiadczalne zostaty przeprowadzone na szczurach,
w r62nym okresach Zycia postnatalnego.

Praca 1. Asian J Androl 2008 (lF 2,059, MN|SW 20) przedstawia wyniki badafi
okre6fajEce wplyw podawania szczurom w okresie dojrzewania estradiolu, FSH lub
obu Nqcznie na proces dojrzewania, proliferacjg i apoptozg kom6rek kanalika

5



nasiennego. Uzyskane wyniki badari sE oryginalne i stanowiq znaczqcy wkNad do
zrozumienia roli estradiolu w regulacji liczebno6ci kom6rek Sertoliego, a takhe ich
dojrzewania. Ponadto , po raz pienruszy w literaturze wykazaly, 2e estradiol moZe by6
zaangazowany w regulacjq zar6wno proliferacji, jak i apoptozy kom6rek
ptemnikotw6rczych. Najwazniejszym jednak osiqgniqciem jest ustalenie, 2e tylko
lEczne podawanie E2 i FSH warunkuje wzrost prze2ywalno6ci kom6rek
plemnikotworczych.

Praca 2. Wyniki badan opublikowane w Int J Androl 2011 (lF 3,591, MN|SW 50) sE
kontynuaqE poprzedniej i mialy na celu ustalenie, czy estrogeny mogq wsp6ldziala6,
z testosteronem w kontroli rozwoju jqdra, przy jednoczesnym hamowaniu uwalniania
gonadotropin. Najwazniejszym, n,owatorskim i po raz pienruszy prezentowanym
w literaturze osiqgnieciem jest stuierdzenie, 2e tylko lqczne dziaNanie estradiolu
i testosteronu jest w stanie calkoWicie wyeliminowac hamujqcy wptyw antagonisty
GnRH. Wyniki tych badafi, prezentbwane podczas 8. Migdzynarodowego Kongresu
Andrologicznego w Barcelonie (f014) zostaty wyroznione nagrodq The Best Poster
Prize, przyznanq przez firmg faimaceutycznq Institut Biochimique SA International
(IBSA) i Komitet Organizacyiny Kbngresu.

praca 3. Reprod Biol 2013 (lF t;0+9, MNiSW 15). Badania zawarte w tej publikacji
miaty na celu okre6lenie regulacji horr,nonalnej zapoczqtkowania spermatogenezy
szczura, namn aaania i roznicowahia gonocytow do pienruszych spermatogoniow,
a estradiol i testosteron podawano poc2Ewszy od 1 - 5. doby oraz 1 - 15 doby Zycia
postnatalnego" Wyniki tych badan jasno wskazu jE, 2e dzialanie steroid6w pfciowych
nawet w okresie przdddgjrzewaniowym jest zale.2ne,,r. od wieku, a przewaga
dostgpno5ci jednego -ie*steroid6w wpl,fywa swoi6cie ,n3,.,tg=*oi 

jqdra. Pozwolify
rowniez ustali6 komprOtencje komorek Sertoliego w zakresie wspierania rozwoju

. . : : j . .

komorek germinalnych. '. '. ' ' 
.

Dwie kolejne publikacje (4. Folia Histochem.lVloOiol 2009 !F. 1,081,. MNiSW
13; 5. Folia Cytochem Cytobiol 201 1 lF 0,807, MN|SW 15) prezentujq wyniki badan
wplywu eskpozycji niedojrzalych szczur6w na czynniki Srodowiskowe o dzialaniu
estrooennu*rSl-io naObnia lzczeqolnie cenne, i uWagirrna *"tJltdjH8e problemyestrogennym-'$q to badania 'szciegolnie cHnn'ib, uWagit$rfl"a wz,rastajqce problemy
z plodno6ciq u obu.plci, a jak wskazujq Raporty WHO te substancje Srodowiskowe
mogE sig rownieZ do tego przyczynia6.
W piacy 4, zastosowano dwa typy ksenoestrogen6w, dietylstilbestidl (DES)
syntetyczny estradiol oraz zearalenon (ZEA) - mykoestro$en, ktore podawano
zwierzqtom w r6znych stgzeniach. Potwierdzony zostal niekorzystny wptyw DES na
rozw6j kanalik6w plemnikotw6rczych.Wykazano natomiast po ran pierwszy
negatywny wplyw ZEA, podawanego w dawkach wyZszych od dopUszczalnego
dziennego spoZycia, na rozwoj kanalik6w jqdra. W pracy 5. zastosowany zostal
jeszcze inny ksenoestrogen ftalan di-n-butylu (DBP), podawany niedojrzalym
zwierzqtom w dawkach wyzszych, od tolerowanego dziennego spozycia. Wyniki
badari wskazaNy,2e DBP w stosowanych dawkach nie wplynql negatywnie na wzrost
jqdra, rozwoj kanalik6w plemnikotw6rczych, liczbq komorek germialnych, Sertoliego,
a przede wszystkim nie zaburzyl poziomu steroidow plciowych we knrui.

UzupeNnieniem cyklu prac jest rozdziaN w ksiqzce, stanowiqcy podsumowanie
aktualnego stanu wiedzy na temat regulacji hormonalnej procesu spermatogenezy,
w oparciu o badania wlasne Habilitantki, jak i danych literaturowych.
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Zgodnie zart. 16 ust. 2 pkt. 3 Ustawy zdnia 14 marca 2003 roku, osiqgniqcie
bqdqce przedmiotem postgpowania habilitacyjnego mohe stanowi6 cz95c pracy
zbioiowej, jezeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym
wkladem osoby ubiegajEcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wymaga
to jednak okreslenia indywidualnego udzialu wnioskodawcy w realizacjq prac
tworzqcych dzielo oraz o6wiadczeniawsp6lautorow prac stanowiqcych cykl. W trzech
z pigciu prac, Pani dr Renata Walczak-Jgdrzejowska jest pienruszym autorem, co
Swiadczy o Jej decydujEcym wkfadzie w ich powstanie. W dw6ch pozostatych jest
drugim autorem . Przy kazdej pracy zostaf okre6lony procentowy wklad Habilitantki w
jej powstanie, a tak2e zostaty zalqczone do wniosku stosowne oSwiadczenia
wspolautor6w.

Wyniki i wnioski zawarte w publikacjach, ktore dr Renata Walczak-
Jgdrzejowska zaliczyla do cyklu p c, stanowiqcych osiqgniqcie naukowe pt. ,,Wplyw
steroidow plciowych oraz ksenod$fu genow na zapoczqtkowanie spermatogenezy
szczura" w mojej opinii sq orygindlhe, nowatorskie i praktyczne. Wnoszq znaczqcy
wkNad w rozwoj badan obszaru,',,,zainteresowan Habilitantki, a przede wszystkim
poszerzalE wiedzg na temat regulacji hormonalnej zapoczEtkowania
spermatogenezy. We wszystkich pracach zostaty jasno sprecyzowane cele, badania
dobrze ziplanowano, wykonane,.zgstaly z zastosowaniem nowoczesnych metod
badawc zych, stanowiq sp6jnq calo56,

Ocena aktywnoSci dydaktycznej i oi$hnizacyjnej
Pani dr Renata Walczak-Jgdrzejowska jest nauczycielem akademickim od

1gg7 roku, a aktualnie pelni funkcjg adiunlta {VO.{<tycznego w Katedrze Andrologii
i Endokrynologii PNodnO'5,ci UM w t-9dzi Od-2010 .roku..,jest takZe koordynatorem
informatycznego systemu Uczelnia XP w w/w Jednostce.

Habilitaifl.a- prowadzila i prowadzi zajqcia dydaktyczne w formie wyklad6w,
6wiczefi , zajqc fakultatywnych ze studentami Wydziatu _Lekarskiego i English
Program, Oddzialu MeOycihy Labbratoryjn,ej WyAziatu Famadeutycznego UM.
Zajgcia te prowadz,lbnemq w oparciu programy nauczanil -Jgi, autorstwa lub
wspOlautorstwa w przedmiotaCh takich , ihh,nziotffi rozrodu, Biornddyczne aspekty
andrologii (przedmiot realizowany w ramach projektu UM, wspotfinansowanego ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Spoleczno6ciowego, po wyborze Jej autorskiego
programu przedmiotu), Diagnostyka zaburzen mqskiego yklad.u plciowego.

Wspottwo,izi\e r6wni'r'e2"'programy nauczania dla innych :jeszcze 
nrzedmiot6w

reafizowanych w Jednostce, jak: Medycyna r-ozrodu z seksuolggia, Rbproductive
medicine and sexology,' Spole czno-kutturowe i medyczne aspbkty plodnoSci XX
wieku, Seksuo logia, Diagnostyka andrologiczna - podstawowe badanie nasienia.

Byla opiekunem 3 prac magisterskich, promotorem 5. prac licencjaOkich i prac
magisteiskich, ale takae recenzentem 5. prac licencjackich 3 prac magisterskich
studentow Wyd zialu Nauk o Zdrowiu, Oddzialu Medycyny Laboratoryjnej Wydzialu
Farmaceutycznego oraz Oddzialu Pielggniarstwa i PoNoznictwa Wydzialu Nauk
o Zdrowiu UM.

Od 2013 roku jest opiekunem Studenckiego Kola Naukowego przy
macierzystej Jednostce, a tak2e w 2014 roku, w ramach miesiqcznych praktyk
wakacyjirycfr byla opiekunem dw6ch student6w ll roku Biotechnologii Medycznej
Wydzialu Nauk o Zdrowiu i Ksztalcenia Podyplomowego.

Aktywno$c dydaktyczna Pani dr Walczak-Jgdrzejowskiej nie ogranicza sig do
zajqc ze itudentami jednolitych studi6w magisterskich, studi6w I i" ll stopnia, byla
bowiem i jest nadal kierownikiem, wykladowcE i prowadzqcq zajgcia praktyczne na
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kursach podyplomowych doskonalqcych (CMKP) i specjalizacyjnych oraz
spotkaniach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego dla lekarzy
r62nych specjalno6ci oraz diagnost6w laboratoryjnych. W 2012 i 2013 roku byta te2
wspolprowadzqcq szkolenie praktyczne z metodyki badania nasienia oraz oceny
plemnik6w w mikroskopie Swietlnym w ramach Warsztat6w 14. i 15. Dnia
Andrologicznego.

Poprzez czynne uczestnictwo w szkoleniach dydaktycznych Habilitantka
nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Pani dr Renata Walczak-Jqdrzejowska prowadzi te? szerokq dziafalnoS6
organizacyjnq.

Brala udztal w 20 projektach badawczych, w tym:
' o5miu krajowych finansowanych ze Srodkow zewngtrznych (2 granty KBN;

1 grant MN|SW, 3 granty N'ON oraz 2 granty Prezydenta Miasta t-odzi), w 2
jako gt6wny wykonawca, Wffiako wykonawca;

. dwoch zagranicznych G ow Komisji Europejskiej (sFP, 7FP), jako
wykonawca; .,,,.,,,,,, ,,,,.,,,". dziesigciu tzw. grant6wffiC2blnianych w ramach dzialalno6ci statutowej
Jednostki, w 2 jako kierqWhik, 8, jako wykonawca.

Uczestniczyla w licznych konfe'bndjaeh'krajowych (25) i zagranicznych (55), podczas
kt6rych 11-krotnie prezentowef6lu5thid niki badan, natomiast 15 krotnie w formie
prezentacji plakatowej. W lbffih'11r;ffis 2015 byfa te? czlonkiem Komitetu
Organizacyjnego 15 migdzyner'0 wyehri i krajowych konferencji, a niekt6rych z nich
byla przewod niczqcq sesji tematyCznych.

Za swq dzialalno6c nauxbWqrHabilitantka byta wielokrotnie nagradzana przez
Rektora Uczelni Nagrdoqdla Nauczybieli Akademickich za osiqgniecia naukowe
(2011, 2012 nagroda *,i'ze'sp6lbwa l-ego stopnia, 2p1-3 nagroda zespolowa ll-ego
stopnia) oraz Nagrod 1= OsiQgnigcia P'iomffice Udielniq (2010), dziesiqciokrotnie
prezentacje 4azdowe z Jej wspolautb'istwem 0tfzymatV wyrOznienia i nagrody
Komitetow Naukowych sVmpo2j6W. Dwie. pracer'" oryginfifnffi r6wniez z Jej
wsp6Nautorstwem z.bsta6y 'fiagfiodzone przez ,, Towa stWilt Endokrynolog6w
Dziecigcych (2002)ii Na$toda Mlodych, Polskiego' Towd&ystWH1 Andrologicznego
( 2 0 0 8 ) .  ' ,  "  , ,

Pani,d.ri'W-al#n-i"bH4oW,bka odr2o$Zrutd- jest czfonkiem Rady+Redakcyjnej
czasopisma Postep$ 

'Andrologii 
Ontine. Recenzowala publikacje dla czasopism

migdzynarodory'iht'''i t<iblowyCrr, jak Cen{iatEiropean Journal ,,,o,f ,lJrotogy (2),
lnternational Journal of Environmental Research and Public He,alth $ ), Human
Fertitity (1), lnternational Journal of Fertility and Sterility (1), Fo:lia Histochemica et
Cytobiologica (1), Postqpy Andrologii Online (1), Reproductive Biology (3)',

Habilitantka jest czlonkiem w migdzynarodowych I krajowych organizacjach I
towa rzystwach nau kowych

. Pofskie Towarzystwo Andrologiczne od 1993 roku (czlonek zaNo2yciel), w
latach 1994-2002 byNa czlonkiem Zarzqdu Gl6wnego, w latach 2007-2011
byla czlonkiem Komisji Rewizyjnej, a w kadencji 2011-2015 pelni funkcje
skarbn ika.

. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne - od 1997 roku. W latach 2008-2012
i w nastepnej kadencj,2012-2016 jest czNonkiem Zarzqdu Oddzialu t-6dzkiego
Towarzystwa.

. Polskie Towarzystwo Histochemik6w i Cytochemik6w - czlonek od 1999 roku.

. Komisja Andrologii Komitetu Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk
czNonek
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. International Society of Andrology - czlonek od 1993 roku.

. International Society of Endocrinology - czlonek od 1997 roku.
Do Jej dzialalno6ci organizacyjnej naleby zaltczyc udztal we organizowaniu

w l ggb roku Krajowego CLntrum- Ksztalcenia Klinicznego Europejskiej Akademii

Andrologii (Europ""n Alcademy of Andrology- EAA) w t-odzi, kt6re ponownie w 2002

i 2011 roku otrzymalo akredytacjq EAA.

pani dr Renata Walczak-Jqdrzejowska w latach 1995 - 2015 odbyla liczne staze

naukowe, szkolenia i kursy w zagtanicznych (fqcznie 9, w tym dwukrotnie w Danii

i Hiszpanii, na Litwie, w Niemc2ech, Finlandii, Wloszech, Australii) i krajowych
(lqcznie 8) osrodkach naukowych i akademickich.

Aktywni e te1 uczestniczy w pracach zespolow eksperckich i konkursowych. Jest

czlonkiem:
. Komisji ds. Konsensusu Let<arsfo-Diagnostycznego Polskiego Towarzystwa

Androiogicznego z udziaiem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa
Diag nostYki Laboratoryj nej i

. Zespolu Ekspert6w NarodOwe0o Centrum Nauki
orazjest . , . , .t_

. przewodniczqcE grupy iobocZej ekspert6w skladajqcej siq z czlonk6w Komisji
ds. Konsensusu- l-eiaist<o-biagnostycznego Polskiego, kt6ra przygotowuje

rekomendacje dotyczaCe wykonywania badania nasienia zgodnie
z wytYcznYmi WHO z 2010 roku

poziom atitywnoSci zarowno'OyOaktycznej, jak i organizacyjnej oceniam bardzo

wysoko

Wniosek kofcowY
w podsrro*.riu- stwie rdzam, rd-l'Prni"'bt Rffi;it Walczak-Jgdrzejowska ma

imponujqcy oryginalny dorobek naukowy i jes! doirzalym pracownikiem nauki,

predysfonowanym do samodzielnego wykonywtliq Pfac . . badawczych'

Zapiezentowane w osiqgnigciu naukowym, t"[ i pozostatyl dorobku !"Y59*Vt
wyniki badafi sE oryginai-ne,-nie majq odggwiednika.w. literaturze medycil"j,,1 j"ko

takie stanowi q ir(,i{=y wklad do nauki. W mojej opinii wskazane przez Habilitanta

osiqgniqcie naukowe, ? takze dotychczasowy dorobek naukorary spelniajq kryteria

okreSlone w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych^!ty!ul?.^nty!?Yy!=oraz
o stopniach itytute w zakresie sztuki zdnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz.

595 z po2n. zm.).
W zwiq zku zpowyzs zym mam =^"="=ryt przedstawic wnibsdk o kontynuowanie

postgpowania habil i tacyinego Pani dr Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej. ' i


