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Dr Renata Walczak-Jgdrzejowska ukot'rczyla studia wyzsze na Wydziale tsiologii

i Nauk o Zemi Uniwersytetu 1,6<t*iego w 1991 roku. Na podstawie pracy pr.

Glilcoproteiny jqdrowe knmdrek o odmiennw indeksie mitatycznym uzyskala

magisterium z biologii ze specjalizacj4 biologia molekularna. W 2000 roku

uzyskala stopieri doktora nauk medycznych w zakesie biologia medyczna,na

V/ydziale kkarskim Uniwersytetu Medycznego, na podstawie rozprawy

doktorskiej Hormon folilailotropory FSH), estradiol, testosteron i prolahym a

wzrost jqdra i spermatogoniogeneza lr olvesie d,ojrzewmia ptciowego, kt6rg

promotorem byl prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula. W latach 1990-91 dr

S/alczak-Jgdrzejowska pracowala na etacie naukowo-trchnicznym w Zakladzie

Cytobiochemii Instytutu Biochemii Ul-, a nastQpni e razpoczgla pracg jako mtodszy

asystent w Pracowni Andrologii Klinicznej Szpitala Klinicznego AM nr 3 w t odzi.

W latach L997 -2W2 pracowala na stanowisku asystenta w Samodzielnej Pracowni

Andrologii i Endokrynologr Ptodnofci hstyfutu Endokrynologii Wydziatu

Irkarskiego AIV{ w t odzi. Kolejnoo w latach 2W2-2012 zostata zafrudniona na

stanowisku adiunkla, aprzez dalsze dwa lata (2012-2Drc) na stanowisku starszego
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wykladowcy. Od zDl3 roku do chwili obecnej pozostaje na stanor,visku adiunkta w macierzystej

jednostce, kierowanej nieprzerwanie ptzez prof. dr hab. Krzysztofa Kulp. R$wnoczeinie pphi

funkcjg koordynatora informatycznego systemu Uczelnia )(P dla naszej jednostki.

W tym czasie dr Walczak-Jgdnejowska wykazala r6wniez umiejgtno$ci w tworzeniu warsztatu

pracy' zreorganizowala laboratorium semiologiczne, histopatologiczne i od podstaw zorganizowala

laboratorium immunohistochemiczrre, wdrahala diagnostykg imrnunohistochemicznq wczesnych

zmTan nowotworolvych w i1&ze oraz stereologi czne metody ilo5ciowej analizy nablonka

plemnikotw6rczego i gnrczolu Srodmiqaszowego jadra oraz diagnostykg andrologrczn4. Byla i jest

nadal odpowiedzialna za dostosowywanie procedur badania nasienia do zmieniajqcych sig
wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia.

W latach dziewigcdziesi4tych dr Renata Walczak-Jgdrzejowska odbyla dwutygodniowy staz
naukowy w Department of Growth and Reproduction w Uniwersyteckim Szpitalu w Kopenhadze
pod kierunkiem prof. Nielsa Skakkebaeka oraz kurs z zalcresu diagnostyki i andrologii klinicznej
organizowany przez Nordyck4 Federadg Towarzystw Andrologicznych w Wilnie. W ostatnich l0
latach brala udzial w szkoleniach organizowanych co dwa lata w ramach European Testis
Workshop w Niemczech, Finlandii, Woszech i Hiszpanii dotycz4cych obrazowania komdrek,
transplantacji kom6rek germinalnych, znaczenra regulacji epigenet ycznej, proteomiki i
transkryptomiki in silico otaz mapowania gen6w w kontekfcie chor6b genetycznych. Uczestnic zyla
r6wniez w warsztatach praktycznych: WHO semen manual: what is new and why organizowanych
ptzez European Academy of Andrology podczas konferencji w Rzymie w 2ffi8 r.i rok frirnej,
WHO laboratory manual for the examination and proce.rsrng af human semen i Standard care in
Androlo gy w Barcelonie.

Poszerzala swoj4 wiedzg teoretyczn4 i praktycznA na corocznych kursach organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Andrologiczne i Oddzial t fizki polskiego Towarzysrwa
Endokrynologicznego. W 2Al4 roku brala udziat w 5-o dniowym szkoleniu z zakresu
komputerowego badania nasienia z wykorzystaniem sytemu SCA fi*y Microptic, a w 2015 roku
odbyla miesigczny staz naukowy w technice mikrodysekcji laserowej w Department of Growth and
Reproduction, w Kopenhadze pod kierunkiem Prof. Ewy Ra:pert de Meyts i dr Anne Joregensen.

2. Ocena osi4gnigcia nauko\ilego

Dr Renata Walczak-Jqdrzejowska przedstawila do oceny osiqgnigcie naukowe zafytulowane
Wptyw steroiddw ptciowych oraz ksenoestrogenfiw ft& zapoczqtl<owanie dojrTewania tranalik1w
plemnilcotwdrcrych szczura, kt6re sklada sig z 5 oryginalnych prac badawczych i rozdzialu w
ksiqzce (spis ponizej)- W trzech pracach i rozdziale ksi4zkowym Habilitantka jest pierwszym
autorem, w pozostatych dw6ch pracach oryginalnych jast drugim autorem. Wsp6lautorzy w swoich
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o$wiadczeniach zgo&rie wskazuj4 na dominujqc,v udzial dr WalczakJgdrzejowskiej w koncepcji"

wykonaniu badan i przygotowaniu publikacji do drulu Wsrystkie prace napisane sq w jgzyku

angielskirn i opublikowane w czasopismach o zasiggu miqdrynarodor*ym Surnarycmy

wspolczynnik s/ptywu (Impact Factor) prac przedstawionych jako osiqgnigcie naukowe wynosi

S.586 z roku publikacji lub 8,804 z roku }A14,. Surna punktow Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyzszqo (MNiSW) wynosi 120 (wg listy z 20l4r.), a sunu cytowan prac Habilitantki wynosi 25.

l. \Yalczak-Jgdrzejowska R, Slowikorrska-Hilczer J, Mrchlewska K, Kula K. Maaration,
proliferation and apoptosis of seminal nrbule cells at prberty after dminishation of esFadiol, follicle
stimulating hsrnone or both Asian J Androl2ffi8; 10:585-592 0F. 2008:2,059; 2014:2,540; MNiSW
: 25 wg listy z 2Al4 r.; liczba cytowan: 9)

2. Walczak-Jgdrzejowska R, Kula K, Oszukowska E, Mrchlewska Iq Kula W, Slorvikowska-Hilczer
J. Testosterore ad oesfradiol in concer$rrotectsminiferoustubulemahrationagainstinhibition by
GnRH-antagonist. Int J Androl20ll; 34: e378-e385 (IF 20ll:3591; 201+:3,216; MNiSW:50 *g
listy z 2014 r.; liczba cytowan: 5)

3. lYalczek-Jqdrzejowska R, Slowikowska-Hilczer J, Oszukowska E, Mrchlewska K, Filipiak E,
Kula K. Oesradiol and testostersreinhibit rat seminiferCIrstubule development in hsmone-
specificways" Reprod Biol 2013; 13:243-250 OF 2013: 1,048; 2014:1,048; MNiSW : 15 wg listy z
2014 r.; liczba cytowan: l)

a. Filipiak E, Walczak-Jgdrzejonrska & Oszukowska E, Guminska A, Mrchlewska K, Kula K,
Slowikowska-Hilczer J. Xenoestrogensdiethylstilbestrol and zearalenorenegatively inftuerrce
pubertakat'stestis. Folia HistochemCytobiol2W;47:Sl 13-120 (IF 2OOg: 1,{}B1, 2014:1,000; MNiSW
= 15 wglistyz 2014 r; liczbacytowai:6)

5. Filipiak E, lValcznk-Jgdrzejowska R, Krupinski M, Oszukowska E, Marchlewska K, Dlugonski J,
Kula K, Slowikorvska-Hilczer J. Di(n-buty'l) phthalate has no effect on the rat prepubertal testis despite
its estrogenic activity in vitro. Folia Cytochem Cytobiol 20ll; 49:685-689 0f 20ll:0,8i07; 2014:
1,000; MNiSW: 15 wg listy 

" 
2Al4 r; liczba cytowan: 4)

6. WalczakJgdrzejwska R, Kuta K. Rola steroidowych hormonow jqdra i ich interakcji ptzy
wywolaniu dajruewania lmnalikow plemnilmtworc4tch w: Uklad plciowy mgskr, Badania kliniczne i
dqiwiadczalne. M. Piasecka (red.). Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medyczrego w
Szczecinie, 20 I 3; 292-3Ag

W oparciu o drc literaturorrye dotycz4ce hmmonalnej regulacji zapocz4tkowania spermatoge nezy i

roli w tym procesie foli*uloropiny (FSH) i testosteronu, Habilitantka ukierunkowala swoje bdania na

poszerzflrie widzy na temat zaanguhowania FSH, testosteronu i estqgenow w regulacjE zainicjowania

spermatqgenszy u szcara. Pienrsze W prace cyHu (poz. I B, l-3), realizowme w rmach wlasnego

projekfir bda*'czego finansowanego z macierzystej Uczelni, dotycz4 wptywu tych hormorpw na

wzrost jEdra, dojrzewanie i czynnosd km6rek Sertoliego oraz rowmlvagg pomiEdzy namnaianiem,

r6inicowanieivr i apoptoz4 komorek plemnikotw6rczych- W dalszych dwoch pracach (poz. I B, 4-5), z

uwagr na wzrost zainteresowania zanieczyszczeniem Srodowiska ksenoestrogenami i ich skutkami



prowadzwymi do zaburzei rozrodu, podjgla bdania wplywu fl'ch zwiqzldw na indrrkcjg

spermatogerrery.

Badaria te nie bylyby moZliwe bez wpracowmia rzetelnego modelu do$widczalrrcgo, ktory

wprowadzmy eostal w macierz]ctej Katedrze w latach osiemdziesQtycb" Na szczeg6lre podlceslenie

zasluguje fakt, ze Habilitantka dokonala istohych modyfikacji w analizie mufometrycmej waostu

jadra, wprowadzila morfolqgicrn4 oceng dojrzalo5ci czynno$ciowej komorek Sertoliego i metody

stereometryczne do iloSciowej analizy kmorek nablonka plemnikotw6rczego. Wpowadzone r6wniez

przez Habilitantkg techniki immunohistochemicre posfutfv do analizy proliferacji kom6rek i oceny

ich apoptozy.

Dr Walczak-JSrzejowska ptwierdzila stymulujpy wplyw FSH na proliferacjg komorek

Sertoliego, ale co istotne wykazala po raz pierwszy, ze esftadiol hamuje ten proces. Jest to wyrik

stanowi4cy mrar;z4cy wHad do wiedzy na temat roli estradiolu w regulrcji liczebnofci kmr6rek

Sertoliego. Kolejno Habilitantka wy{cazalq ze eshadiol wzmaga apoptozg kom6rek Sertoliego (poz. I B,

l), i wSaungla hipotezg, ii humon ten mo2e b1a camnikiem zaangaZowan)nn r6wnoczesnie w regulacjq

proliferacji i ryoptozy kom6rek plemnikotw6rczlah. Istdrym oeiegniWiem Habilitantki jest wykazanie,

zE tylko l4prc dzialanie esnadiolu i FSH prowdzi do wzroshr prze2ywalnoft:i km6rek

plemnikotrn6rerych" lV kolejnej pracy postanowila sprawdzii, czy w regulacjg rozwoju jqdra mogq byd

zaangailowme estrqeny wraz z testosteron€,m (gnz. I B, 2). Model dodwidczalny, w l$orym chiala

uzpkad zaharrsmanie wydzielania endogsnnych gonadoftqin, oparla na podawaniu antagonisty

gonadoliber)'ny (GnRH) wraz z propionianem testosteronu i benzoesarrcm esfiadiolq zar6wno

oddzielnie jak i lryznie. Habilitantka wy?,azila ii esfiadiol wspoldzialaj4c z testosteronem wywofuje

dojrzewanie kom6rek Sertoliego. W ten sposdb pokazala nie tylko wspolhzialanie esfdiolu z FSH ale

r6wniei z testosterolnm. i co istohe, w5,lcazal4 ze tylko l4czne dzialanie estradiolu i testostsronu jest w

starie calkowicie wyeliminowac hamuj4cy wptyw antagonisty GnRH. Oryginalny* osi4gniEciem

Habiliantki jest okre$lenie sw-oistoSci dzialania obu hsmon6w plciovqych w zapocz4tlcowaniu

spermatog€nezy. Strrierdzila, ie estradiol jest odpowiedzialny za wlasciwej liczbykwrorek

plciowych" a testoskron dziala protekcyjnie prowdzqc do obni2enia ryoptozy qpermatocytow.

Kontl"tuuj4c badania na powpszp modelu wy&azala przedwczesn4 oadekptesjg receptu6w

androgenowych lv km6rkach Sertoliego i okolokanalikowych-mioidalnycll co wskazuje, ii

przedwczesna aktyrvacja AR moire skutkowrc obniieniem liczebnosci spennatogonii najwczeiniejszego

tlpu a jej op6inienie prowadzid do przeciwrego efeknr. Na podkreilenie zasluguje fakt, it wyniki t€

zostaty wyrdinione nagrod4 Th Best Poster Prize, przlznanq ptzez Institut Biochimique SA

lnternational, podczas Mrdzynarodowego Kongresu An&ologicznego rv Barcelonie w 2014 r.

Dalsze badania (poz. I B, 3), w ls6rych Habilitantka skupila sig na okresie obejmujac5'm nanna+anie i

roznicowanie plodowych km6rek plciowyc[ gorocytdw, do pierwszych spermatogonii, ponroli]y na

ocenq kompetencji kom6rek Sertoliego we wspieraniu rozwoju ksnorek plemnikotw6rczych. Pod



wptywem steroidow plciowych dr Walczak-Jgdrzejorrska stwierdzila obniZon4 licz@ komorek

plemnikotworczych pr;'y zrchowanym ich stosunku liczborrym do komorek Sertoliegq i uznal4 2e

wzrmt apoptozy kom6rek ple,mnikotrr6rczych Wy zachowarrej proliferrcji, odpowiada

prawdopodobnie za stabilizacjE liczby obu typ6w kornorek Habilitantka wydcazat4 2e dzialanie

estrdiolu i testosteronu na rozw6j jder w olaesie przeddojrzewaniowym jest zalezne od wieku i

wskazda olffes bezpuirednio po urodzeniu jako szczegr6lnie wrazliwy dla hormonalrego wywolania

czynno$c i plemnikotw6rczej j Adra

Podsumowujqc, w cyHu konselrventnie prowadzonych oryginalnych badan Habilitantlca w54razalq

2e do rqvolania piei:rrszego roaroju spermatogonii niezQdne jest wspoldzialanie estradiolu z FSH lub

z testosteronem, i uznala estradiol jako uniwersalny sygnal hormonalny do wyrolania czynnoSci

plemnikotw6rczej jedra. Na szczsgolnq uwagq zasluguje dob6r modelu do$wiadczalnego i w5noce

przemyflane Faltowanie hormonami w celu uzyskmia rzetelny'ch r,vynikow fizjologicznego wptSruru

steroid6w plciowych na rozwoj kanalika plemnikotw6rczego szcara.

Zarfiwzyszczenie frodowiska zrlriqzftami o alrtywncxfui eskogennej, ld6re zabwzajq crynno$i

gonady mqskiej, sklonilo Habilitantkg do podjgcia dalszych badari, majqcych na celu wykazanie

wplynru tail. kseiroestrogen6w na rozw6j kanalika plemnikotw6rczego. Na istotg podjgtej

problematyki wskazuje fakt, 2e ztxnqzki te stanowi4 czgstqprzycTqg wad rozwojowych umderz4t

i ludzi, s4 powodem obnizonej plodnoSci, a nawet nieplodno$ci oraz nowotworow j4der.

Prrcuj4c na tyrn samyn modelu badawczym Habilitantka oceniala dzialanie dwoch Srodowiskowych

ksenoes8ogen6w, diethylstilbestrolu (DES) i re,A * mykoestrogenu, pnodukowanego pnzez ple$f

Fusarium species (poz" I B, 4) i w$azala po raz pienrszy 'ahannowanie wzrmfu j*ea i zmniejszenie

liczebno$ci kom6rek Sertoliego pod wptyrern ZEA oraz potwierdzila regatyrne dzialanie DES i

estradiolu na badane prametry. Oceua dzialania mykoesrogenu-ZEA na rorw6j jder u szczura

stanowi uyginalny wkld Habilitaffki w rozw6j wiedzry z tego zalrresu.

W kolejnej pracy (por. I B, 5), slnrpila siE na ocenie wp\uru niskich dawek zwiazlm o dzialaniu

estrogenopodobnyur, silnie zanieczyszczajqcyn Srodowisko naturalne (DBP) na wzrost jqdra i

zapocz4tkowanie spermatogenezy. Habilitantlo nie wykazala negatywrego dzialmia badanych dawek

DBP na wrost jqdra, rozw6j kanalik6w plemnikotworczych sraz liczbE komorek plciowych i

Sertoliegq choc istomlnn poauwczo bylo wykazmie estrogemcrsci DBP w dro2dzowlm tescie YES.

Te ostahie badania prowadzila we wspolpracy z prof Jerzym Dlugomkim i & Mariuszem Knrpinskim

z Katedry Mikrobiologii Przemytlowej i Biotechnologii Uniwersytetu tr oclzkiego.

Uzupehieniem cy'klu prac & Walczak-Jgdrzejowskiej jest rozdzial w ksi4zce (poz. I B, 6), w

l{orym podsumowala aldualny stan widzy na temat regulacji hmmonalnej procesu spermdogenezy

przy wyrolaniu dojrzewania kanalik6w plemnikotw6rczych. W oparciu o Swiatowq literahrg i wyniki

badan wlasnych przedstarrila nowe poglqdy na tsmat roli FSH, testostermu i estrdiolu oraz ich

wzajemnych zalezno6ci w regulrcji tego proce$r.



Badania proumdzone przez Habilitantkg rlprsuj+ sig w aktualrq temafykg $wiatowych badaq

jakim jest lrormonalna kontrola bardzo wczsnych proces6w dojrzewania kom6rek

plenurikotwdrczych araz, badanie skutkow dzidania zwiqzk6w $rodowiskowych zabxzaj4cymi

czynnoSd gonady mgskiej.

Podsurnowujqc, osiqgniEcie natrkowe dr Walczak-Jgdrzejowskiej oceniam wysoko. Wyniki

wnosz4 nowe, wartofciowe dane do wiedzy dotyczqcej hornnnalnej rqulacji ?apc?$kowuria

rozu'oju i4dra u szcza$\ stanowiqp tym samym poszerzenie wiedzy z zalcresu andrologii

do$wiadczalnej.

3. Ocena pozo$talej aktywnofci naukowej

Dmobek naukowy dr Renaty Walczak-J$rzejowskiej to 26 publikacji mygnalnych (w tym l8 w

czasopismrchzbuy Web of Science,Journal Citation Reports) uaz 16 publikacji pogl4dowych-

Sumaryczny IF wedhrg roku publikacji:32,46, suma punlctow MNiSW : 477, a indeks Hirscha: 5.

tr 4cznie liczba cytowaf prac \ryrosi 108, 80 bez autocytowan (wg bazy WoS zmaja 2015 r.).

rWynikiem wczesnej dzialalno6ci Habilitantki jest oryginalna praca (poz [I D, t) dotyczqsa

diagnostyki andrologicznej, kt6ra por6urruje dwie nrctody oceny zywotno$ci plermikdw w relacji

do pozostatych paranrctr6w badania nasienia. Jej zaanguhowanie zaowo@wdo r6wnie2

wspola*orstwem sidmiu doniesiefi naukowych (poz. m B, l-7) i rozdzidu w podrgcmiku

Patologia jgfua i mosnty (poz. II E, l). Liczne wyrdmienia, ttdre dr Walczak-Jgdrzejowska

otrzymywda na kr4iowyctr i zagranicznych konferencjach $wiadcz4 o wysokiej jako3ci hdar\ w

jakie od poczqtku swojej zawodowej kariery zostala wlqczona

W roku 1996 ro czqlabadania nad hornmnaln4 kontrol4 sperrnato g$e6y pod kierunkiem prof

dr. hab. n. med Krzysztofa Kuli, kt6re zakofrczyty sig rozpraw4 doktonkg obroniorq w 20ffi r.

Nalezy podlae$1i6, ze dr Walczak-Jgdrzejowska wylcaeala po raz piawsry hanujqcA rolg estradiolu

w dojrzewaniu jqdra u szczur6w, wykazujqc rowni€L i2 podanie estradiolu lqcmie z FSH nasila

stymulujqcy wptyw FSH na "zainicjowanie spermdogffiezy. Wyniki tych badaf zostaly

zaprezetrtow-alrc na Mi$zynarodovrym Kongresie Andrologii w Salzhrgu a nastggtie

opublikowtrte w prestizowym czasopi$mie Moleanlar ond Celtular Endacrinolog O wato$ci

nrerytorycanej niech $wiadczy fakt, ze zar6$firo praca badawcza jak i doniesienie konferencyjne

zostdy nagrodzone.

Trzeba podkreilii, trc publikacje dotyczqce badaf horrmnalnej kontroli zapoczqtkowaria

spermatogsnezy stanowi4 zrtflc,z4cy udziat prac w dorobku naukowym Habilitartki. Z tega zakreu

powstala praca doborska oraz cyH prac stanowiq4ych osiqgnigcie naukowe ornowione powyzej. W

dalsrych badaniach wykazala min, 2e honnony tarezycy bior4 udzial w regulacji pierwszej

spermatogenery u szczura, a ich nidob6r powoduje patologiczn4 akumulacjq gonocyt6w. Badaria
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te prowadzila w ranrach prac wlasnych Uniwosytfi Medycznego w Lodzi jako wykonawca lub

kieronnik tematu badawczego. Wyniki te prezentowane w 2000 roku na Kongresie

Andrologicmym w L'Aquila otrzymaly NagrodE Ewopejskiej Akademii Andrologii. Kolejne

badania nad rolq horrnon6w tmczycy w gonadzie mgskiej niedojtzatego plciowo szczura pokazaly

przyspieszone forrnowanie polqczet'r szczelinolyych miqdzy sqsiadujqqymi konprkami Sertoliego

lub uszkodzenia polqczefr i wzrost degeneracji komorek plennikotworczyct\ oraz, w dalszych

badaniactr, przppieszenie rozwoju pierwszych spernratogonii, wmmZonq ich proliferacjg i

rouricowanie. Podsurrcwanie tych badmi na tle literatury Swiatowej zawarla Habilitantka w

interesuj qcym artykule przegl4dowyrn

Kolejny nr"ut badawczy Habilitar*ki stanowity pmce dotycz4ce patogenezy amian

nowotworowych w kanaliku plemnikotworczym jqdra. Badanie te, @qce kontynuacj4 badan nad

przedinwaryjnym nowotworem jedra lyywodzqcym sig z kom6rek plciowyc[ realizowala w

rarnach prac wlasnych UM oraz grantu finansowmqgo przez Komitet Badei Naukowych pod

kierunkiem Profesora Krzysztofa Kuli. Habilitantka okrerilita czgstoSf wystEpowania PLAP-

dodaurich gonocytow w ro2nych grupach ryzyka rozwoju nowotwor6w jawnych wywodz4cych sig

z konprek Sciolvyc[ wykazujec p raz pierwszy, ze u dzieci z zabtxzeniami r6micowania

plciowego czgsto$c tajest wysoka i sigga ok 43Yo.

Dalsze badania pozwolity Habilitarfce wykazac plodowe urtygeny konnrek carcinonta in situ u

mghcryznz nowotworami wywodzacymi sig z kom6rek plciowych, co stanowi warto$ciony wynik,

potwierdzajqrry wzEerlrne zalezno$ci pomi$zy wystgpowaniem obu zmian. Jedna z publikacji tego

nurfq dot"vczqca cech dysgenezji j4der i anriqzanqgo z tym ryzyka rozwoju now-otwor6w

wywodzqqych sig z kom6rek plciowych zostala wyro2niona NagrodA Mlodych Polshego

Towrzlatwa Ardrologicznego w rolsr 2008. W kolejnych badaniacll finansowanych przez Narodowe

Centrum Nauki zajqNa sig olae$leniem wpl5nvu procesu nowotworolvego w gondzie mgskiej na

integralnosc chonatyny plemnikowej, a co za tym idzie, na jakori{i plemnilc6w.

Na szczeg6lne podkreilenie zastuguje udzial dr Walczak-Jgdrzejowskiej w badaniach

dotycz4cych czymikow horrnonalnycll genetycanych i psychosocjalnych starzenia sig ryhczyzn

(EMAS). Te wieloofrodkowe badania w ranurch programu hdawczego Komisji Ewopejskiej byry'-

prowadzone w latach 2W2-2W9, pehrila w nich fimkdg wykonawcy, a kierownikiem projektu ze

strony polskiej byl prof dr hab. med. Krzysztof Kula. Co istotne, w badariu tym uziglo w sumie

udzial 3300 mQzczyzrt, w o$rodku l6dzkim zbadano 408 nqiczym. Wyniki uzyskane w rarnach

tego projektu sq ogronrna pram zbiorow4 ale umiejgho$ci wspolpracy z o$rodkami zagrardcznymi

w Europie (Belgi4 Estoni4 Hiszpani4 Szwecja Wqgry, Wielka Brytaniq Wlochy) poszczeg6lnych

wykonawco\r/ zastugujq na podkre$lenie. Badania wykazaly, 2e otyto5d i choroby og6lnoustrojowe

s4 najwazniejsrymi crynnikami warunkujqpymi zaleine od wieku obnizenie poziomu testosteronu



we krwi. Opracowano r6wnie2 minimalne kryteria rozpomania hipogonadyzmu wieku pozrl€o u

zdrowych mqhczyan Wyniki te zostdy opublikowane w prestizo\rym bffiskim czasopi$mie New

England Journal of Medicine w 2010 roku Wynikiem realizacji tego projekfu s4 32 publikacje z

ufuialem Habilitantki jako czlonka grupy badawczej EMAS Study Group o l4cmym IF : 205,385 i

sumie punft.tow MNiSW: l07l (poz. n Ab rc47\. Cz6i: wynik6w Habilitantka prezentowda na

sze$ciu konferencjach naukowych, a udzial w projekcie zostal wyr6zniony Nagrod4 Rektora UM w

Lodzi za osiqgnigcia promujqce Uczelnig. Dr Walczak-J$rzejowska byla r6wnie2 wykonawc4 !v

projekcie Prerydenta Miasta Lodzi. Ocenida wptyw stylu zycia na stan zdrowia fizycznego,

psychicmego i selsualnego nfodych nEinzym, publikuj4c rezultafy powytszyclr- Wspotpracowala

takie z prof dr hab. ned. Jerzym K Wraniczem z Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w

tr odzi nad zaleino$ciami pomigdzy stgieniami steroidow plciowych we kn^.i, profilem lipidourynl

a stopniem zwq2enia $wiarla nac4m wiericowych w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. W

dorobku naukowym Habilitantki majduj4 sig r6wnie2 prace dotyczqce endokrynologiczryctr,

nnlekularnych i psychologicznych aspekt6w zahlrzen roznicorn'ania plciowego, kt6re realizowala

w ost&rich latach jako w5fronawca w grancie MNiSW i prz_v wspdlpracy z o$rodkiem nauko!\ym

Szpitala Kr6lewskiego w Kopenhadze. Najwigcej rzadkich wariantdw (polimorfizmy pojedynczego

nukleotydu) wykazda w trrynastu genach gonady.

Umiejgtno:$d i efektywno$i wsp6tpracy naukowej jest wyraanie widocma w dorobku

Habilitantki. Brala bowiem udzial w kolejnym projekcie Komisji Euopejskiej (7 Program

Ramowy) wspolpracujqc z pigcioma o$rodkami zagranicznymi i Instytrilem ,formrik Centrum

Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Jest wlqczona w badania md+ce na celu poprawg leczenia i opieki

os6b z zaburzeniami hormonalnymi gonad i nadnerczy. Intensyw:nie pracuje rdwniei tra fizecz

diagnosg'ki zabtrzeri mgskiej plodno$ci.

Aktualnie rozpoczqla unpotprace z prof dr hah med. Wojciechem Hanke i dr hab. n med.

Joann4 Jurewicz z ZakJalu Epidemiologii Srodowiskowej Instyfutu Medycynl. Pracy im Prof J.

Nofera w Lodzi, i w ramach projektu finansowanego przez NCN b$zie brala udzial w pionierskich

badaniach w Polsce, kt6re poa'ol4 odpowiedziw na pyanie czy czynniki $rodowiskowe,

zaburraj4ce czynno$i ukladu podurzgorz*przysadka-jqdro nrcg4 miec wptyw rrz poziom

hornmndw u nfodych trqi:czyzrr, a tym samym na obnizenie ich plo&ro$ci. Jest takZe gldunym

wykonauaq projektu kierowanego ptzez prof Kulg, a dotyczqcego nraczetia ekspresji genu

sforr&taz1z w j4drze.

4. Ocena aktywno$ci dydaktycznej i organizacyjnej

Dr Renata Walczak-Jgdrzejowska jest nauczycielem alcademickim od 1997 roku. W tym cusie

byta pomyslodawc4 i auforem prograrnow nauczania do licznych przedmiotow dla studerf6w II i III
I



roku Wydziatu Lekarskiego UIU, takich jak:- Fizjologia rozrodu prowadzony w ftlrruch zajq(, z

Fizjologii Klinicntej czy Biomedycne asWW ardrolagii, Habilitantka prowadzi wyklady z

zalrwu metod diagnostycznych oceniajqcych crynno$d rnqskiego uHadu plciowego oraz cwiczenia

z zakresu nptod diagnostyki horrnonalnej i oceny mikrostrukfury tkanki jedrq a takhe wyHady z

zakresu fizjologii nryskiego uHadu plciowryo, roli stresu olaydacyjnego w npkiej nieplodno5ci

oraz stmdaryzacji fiFtod badania nasienia i kontroli jako$ci w laboratorium seminologicznym

Byla r6wnieZ wsp6lautorem progranrow nauczania do przedmiofu Medy'ca.na rozrodu z selsuologiq

dla student6w III i IV roku lVydzidu Lekarskiego tIM, gdzie prowadzila z44qsta z zalresu

fizjologii rryskiqgo i zurskiego uHadu plciowego, diagnostyki zabwzeh plodno5ci oraz rretod

anfykoncepcji i technik ronodu wspomaganego. Jst wsp6lautork4 skryptu w/w przedmiotu pt.:

,,hdedycyna rozrodu z elementami seksuologii" pod red. Krzysztofa Klili i Jolarry Slowikowskiej-

Hilczer, wydanego w 2ffi8 roku ptzez Dzial Wydawnictw i Poligrafii Uniwersytetu Medycmego w

Lodzi. Nalezy podlae$lic, 2e od 2006 roku prowadzi wyklady z zakesu fizjologii nqskiego i

2enskiego uHadu plciowryo oraz cwiczenia z zakresu badania nasienia dla studentow nredycyny III

roku Kierunku Studi6w w Jgryku Angielskim UM w Lodzi. Ponadto, od 2010 roku, n' ramach

przedmiotu Selsuologia prowadzi zajg;ia dla student6w II roku Studi6w II stopnia na Oddziale

Pielggniarstwa i Poloznictwa Wydzialu Nauk o Zdrowiu UM oraz dwiczenia labordoryjne

dotyczqqe wykonywania podstawowego badania nasienia wg obowiqzujqcych standard6w WHO w

ransch przedmiotu praktycmego Diagnostylca an&ologtczrut - podstawowe badnnie nasienia, dla

student6w V roku Oddzialu Diagnostyki Laboratofvjnej Wydzidu Farmrczutycmego UM. Dla

wielu ttrydzial6w macierzystej Uczelni (Wydziatu Wojskowo-Lekarskiego, \fydzialu Nauk o

Zdrowitl Oddziatu Medycyny Laboratoryjnej Wydzialu Farmaceutycznego, Wydzialu Nauk

Bionrcdycmych i Ksxalcsda Podyplomowego oraz Studi6w floktormckich) prowadzi przedmioty

fakultatywne Me$,cyna rozradu z seksuologiq.

Na podkre$lenie zastuguje lreatywnofd Habilitantki, kt6ra z duzym powodzeniem (w ramach

Prograrnr Ope"acyjnego Kapitd Ludzki) opracowala progfirm do projektu ,,Operacja Sukces -

unikafowy model ksztalcenia na kierunku lekarskim odpowiedzi4 na ptrzeby gospodarki opartej na

wredzy". Program tm w drodze konkursu zostal wybrany do realizacji od roku 2A1212013.

Od roku akademickiego 201412A15, w ramach przedmiotu fakultatywnego Spoleuno-lailturowe i

medyczne aspew pldnoici w W wiela4 prowadzi seminaria dla student6w V roku Wydzialu

Lekarskiego na temat roli stresu oksydaryjnego w nieplodno$ci mgskiej i naukowych przeslanek

n'spomagania leczenia nieplodno$ci rrryskiej substytucj4 mtyoksydantami.

W ostatnich l0 latach byla i nadat pozost4ie wyHadowcq na cyklicmych, podyplomo*ych

kursach doskonalacvch CMKP dotvczqcych zaga&den andrologicanych. Z ramienia Katedry

Andrologii i Endolcrynologii Plodno$ci UM i Krafowego Centrum Ksztalcenia Klinicznego



Europejskiej Akademii Andrologii w Lada byla i jest wyHadowc4 oraz prowadzqc4 zajgcia

praktyczne na krnsach podyplormwych doskonalqcych i specjatizac$nych araz warsztatach

szkoleniolvych Polskiego Towarzlatwa Andrologrcmqgo dla lekarzy i diagnost6w laboratoryjnych.

Byla r6wnieZ wyHadowc4 cyklicznego, specjalistycarego kursuDiagmostyka laboratoryjna mgskiej

nieptodrwici skierowanego do diagnost6w laboraloryjnych (organizator - Fundacj a AJrade.mia

Nowoczesnei Diagrnstyki w Krakowie). Prezentowale zagadnienia dotyczyty standardow

wykonywania badania nasienia wg najnowszych rekomendacji WHO. WyHadala r6wnie2 na krrsie

specjalizacyjnym skierowanym do diagnost6w labordoryjnych l^aboratoryjna diagnost_vla

nnnqdowa w Swietle romvoju wiedzy medyznej i technik badawcrych.

Jak widad z pot*yiszej charakterystyki dzidaJno$d dydakty ?,m4 szftoleniowa i popularyzatorska

Habilitantki jest rmponujqca i $wiadczy o powazrrym przygotowaniu merytory.cznym i gznaniu

$rodowiska pomal4i4sym na prowadzenie tak licmych z4gc, kurs6w i specjalisfycmych szkoleri.

Nie l>ez maczeria pozostqie fakt, irc dr Renata Walczak-J$rzejowska swoje umiejgtno$ci i
przygotowanie naukowe zdobywda pracujqc przez cale srnoje zawodowe Zycie pod kierunkiem

prof dr hab. n. rred. Krzrysztofa Kuli, i w ostmrich ldach, rdwniez z prof dr hab. n npd" Jolant4

Slowikowsk4-Hilczer. Wspdtprace te pozwolity Habilitantce maleid sig w grupie najbardziej

konpetentnych os6b w zalcresie andrologii doswiadczalnej i diagnosryki andrologicanej.

Dr Renda Walczak-J$rzcjowska akb{rnie pracqie w licmych zespolach eksperckich i

konkursowych, rnin jest czlonkiem Komisji do spraw Konsensusu Lelcansko-Diagnostycznego

Polskiego Towarzystwa Andrologicanego (mA) z udzialem przcdstawicieli Polskiego

Towuzystwa Diagnostyti Laboratoryjnej {PTDL) i czlonkiem Zespotu Elspert6w Narodowego

CentrumNauki.

Od 2014 rokujest czlonkiem Rady Redakcyjnej czasopisrna ,postgpy Andrologii Online".

Recenzowala wiele prac naukowych nadsylanych do krqiowych i zagranicmych Redakcji. Pehrila

funkcjg opiekuna trzech prac magisterskich i prornotora dalszych szesciu pftlc magisterskich oraz

opiekura pigciu prac licencjackich !a Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farrnrceutycmym UM

w Lodzi oraz recenzenta wielu prac rnagisterskich i licencjackictr-

Jest aktywnym czlonkiem Komisji Andrologii przy Komitecie Biologii Rozrodu Zwiefr44t,

Wydzialu II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAll, Polskiego Towarrystwa Andrologicznego,

Polskiqgo Towarzystwa Biologii Rozrodu i Polskiqgo Towarzystwa Histochemik6w i

Cytochemik6w.

Z Polskim Towarzrystwie Andrologicznynl w ktdrym dzida bardzo al$ywnie od 1993 roku jest

najmocniei mi4zana: byta jdnyrn z czlonk6w zaloirycieli, w latach lgg4-2002 byla czlonkiem
Zarz$u Gl6wnego PTA i pehrila funkcjg skarbmika W latach 2W7-2OII byla czlonkiem Komisji

Rewtzyjnej, & w roku 2011 zostala wybrana ponownie do Zwz?dru Gldwnego Towar4sfwa i objgla
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funkcjg Skaftnika w kaderrcji 20I1-ZA15. Aktualnie, zostala wybrana Skarbnikiem n* d*gq

kadendg do 2019 r.

Jest czlonkiem International Society of Andrology i International Society of Endocrinology araz

wsp6lorganizatorem Krajowego Centnrm Ksztalcenia Klinicznego Europejskiej Akademii

Andrologti (European Academy of Andrology), lt6re, jako jedyne w Polsce, posiada akredytacjg

EAA.

Szczeg6lowa analtza aktywno$ci naukowej wraz z ocenQ osi4gnigcia naukowego araz

zaangazowanie w procesy dydaktycwre pzwalajq jednoznacznie stwierdzi|, 2e dr n. med. Renata

V/alczak-Jgdrzejowska jest dojrzatym pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w

pehi zastuguj4cym na stopief doktora habilitowanego. Jej wklad w poznanie hormonalnej konrroli

zapoczqtkowania dojrzewania j4dra j est znac z4cy .

Wniosek kofcowy

Przedstawiony do recenzji cyH 6 publikacji naukowych stanowi4cy osiqgnigcie naukowe dr n.

med- Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej pa.' Wpty* steroidbw plciowych oraz luenoestrogeniw na

zapoczqtkowanie dojrzewania lennalikdw plemnikntwdrcrych szczura stanowi istotny wklad

Habilitantki w rozw6j dziedziny nauk medycznych i dyscypliny biologia medyczna.

Stwierdzam zatem, 2e watto6ciowe osi4gnipie naukowe oraz catoksztalt dorobku naukowego

otaz istotna aktywnoSi dydaktyczna i popularyzatorska dr n. med. Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej

spehiajQ w pelni wymogi zawarte w art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2W3 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyfule w zakresie sztuki (Dz. lJ. z21l4 r. poz.

1852 ze zrn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 249).

W zwiqzku z powyiszym popieram wniosek Pani dr r. med. Renaty Watczak-

Jdrzeiowskiej o nadanie jei stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych,

dyscyplinie - biologia medyczna. l.
l l ^ r t ^  \ r  r  DVYM^^lt"V{^f--

Prof. dr hab. Barbara Bilifiska
Czlonek korespondent PAN

Krak6w, dnia 5 listopada2Oll r.
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