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Recenzja

osi4gnig6 naukowych i dydaktycznych dr nauk medycznych Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej w

zwi4zku z postgpowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

medycznych, w dyscyplinie biologia medyczna.

I. Przebieg pracy zawodowej, granty, wsp6lpraca krajowa i zagraniczna ora,z wyr62nienia i

nagrody.

Renata Walczak-Jgdrzejowska uzyskala tytul magistra biologii-specjalno56 biologia

molekularna w l99l roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemr UniwersytetvLodzkiego. W 2000

roku otrzytnala stopieri doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej nadany uchwal4

Rady WydzialLr Lekarskiego Akademii Medycznej w Lodzi na podstawie rozprawy doktorskiej pt.

Hormon folikulotropowy (FSH), estradiol, testosteron i prolaktyna a wzrost jqdra i spermatogeneza w

okresie dojrzewania plciowego. W latach 199I-1997 pracowala w Pracowni Andrologii Klinicznej

Instytutu Endokrynologii Szpitala Klinicznego w Lodzi (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny),

gdzie opr6cz dzialalnoSci naukowej zajmowala sig reorganizacjq laboratorium semiologicznego i

histopatologicznego oraz organizacj4 laboratorium immunohistochemicznego. Od 1997 roku do chwili

obecnej jest zatrudniona w Katedrze Andrologii i Endokrynologii PlodnoSci Uniwersytetu

Medycznego w tr-odzi. Dr RenataWalczak-Jgdrzejowska odbyla lTszkoleri, 8 w kraju i 9 za granic4.

Byla lub jest wykonawc4: a) 2 program6w badawcrych Komisji Europejskiej (5 i 7 Program

Ramowy); 6 grant6w KBNiMNiSWA{CN; c) 2 grant6w Prezydenta Miasta tr odzi i d) 8 prac wlasnych

Uniwersytetu Medy cznego w LodZi. Ponadto byla kierownikiem 2 prac wlasnych Uniwersytetu

Medycznego w N-odzi.

Od pocz4tku dzialalno6ci naukowej dr Renata Walczak-Jgdrzejowska aktywnie wsp6lpracuje z

oSrodkami naukowyni w Polsce oraz zagranicznymi oSrodkami naukowymi do kt6rychnalez4:

Department of Endocrinology Victoria University of Manchester (Wielka Brytania); Scanian

Andrology Centre, Department of Urology, Malmo University Hospital (Szwecja); Andrology Unit,

United Laboratories of Tartu University Clinics (Estonia); Department of Obstetrics, Gynaecology and

Andrology, Albert Szent-Gyorgy Medical University, Szeged (WEgry); Department of Andrology and

Endocrinology, Centre of Metabolic Bone Diseases, Catholic University of Leuven (Belgia);

Department of Medicina, Laboratorio de Endocrinology Molecular, Universidade de Santiago de



Compostela (Hiszpania); Andrology Unit, Department of Clinical Physiopathology, University of

Florence (Wlochy); Charite -- Universitaetsmedizin, Berlin Qrliemcy); Erasmus Universitair Medisch

Centrum Rotterdam (Holandia), Karolinska Institutet, Stockholm (Szwecja); Universitaet Zu Luebeck

(Nierncy) University of Birmingham (Wielka Brytania).

Dr RenataWalczak-Jgdrzejowska jest znanym w Swiecie naukowymbadaczem o czym

Swiadczy wsp6lpraca zwyAej wymienionymi krajowymi i zagranicznymi oSrodkami naukowymi oraz

zapraszanie Jej przez redakcje czasopism o zasiggu migdzynarodowym (np.: International Journal of

Fertility and Sterility; Human FertiliQ, Reproductive Biology i inne) do recenzowania artykulow

naukowych. Jest rowniez czlonkiem Rady Redakcyjnej Postgp6w Andrologii-czasopisma Polskiego

Towarzystwa Andrologicznego.

Bierze aktywny udzial w zespolach eksperckich i konkursowych takich jak: a) Komisja do

spraw Konsensusu Lekarsko-Diagnostycznego Polskiego Towarzystwa Diagno$yki Laboratoryjnej;

b) Komisja Krajowej lzby Diagnost6w Laboratoryjnych; c) Zespol Ekspert6w NCN.

Za dzialalnoSd naukow4 byla kilkakrotnie nagradzanaprzez Rektora Uniwersytetu

Medycznego w tr odzi Nagrod4 dla Nauczycieli Akademickich oraz Nagrod4 za Osi4gnigcia

Promuj4ce UczelniE. Za dzialalno5d naukow4 zostala rSwnie? nagrodzona przez'. a) Polskie

Towaruystwo Endokrynolog6w Dziecigcych; b) Polskie Towarzystwo Andrologiczne; c) Institut

Biochimique SA International nagrod4 The Best Poster Prize, d) Komitet Naukowy Kongresu

Andrologii w Salzburgu (nagroda indywidualna).

II. Ocena merytoryczn

1. Ocena osi4gnigcia naukowego

Jako osi4gnigcie naukowe dr RenataWalczak-Jgdrzejowska przedstawila jednotematyczny

cykf 6 publikacji pelnotekstowych pod wsp6lnym tytulem Wply, steroidfw plciowych oraz

ksenoestrogen6w na zapoczqtkowanie dojrzewania kanalik6w plemnikotw6rczych szczura. Na cykl ten

sklada sig 5 artykul6w opublikowanych w latach 2008-2014 w czasopismach o zasiggu

rnigdzynarodowym, w tym 3 w czasopismach zagranraznych jak: Asian J Androl; Int J Androl,'

Reprod Biol i 2 w czasopiSmie polskim (Folia Histochem CytobioD, w tym jedna w recenzowanym

suplemencie. Ostatnia praca pt. Rola steroidowych hormon6w plciowych jqdra i ich interakcji przy

wywolaniu dojrzewania kanalikdw plemnikotw1rczych jest rozdzialem w ksi4hce pt. Uklad plciowy

mgski. Badania kliniczne i dofwiadczalne pod redakcjq M. Piaseckiej, Wydawnictwo Pomorskiego

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Skumulowany wsp6lczynnik oddziatywania(IF) czasopism,

w kt6rych ukazaly sig arfykuly stanowi4ce osiqgnigcie naukowe stanowi4ce podstawg do ubiegania sig

o stopieri doktora habilitowanego wynosi okolo 8.5, a po wyl4czeniu pracy opublikowanej w

suplemencie okolo 7.5. Punktacja MNiSW wynosi odpowiednio 113 i f 00. Prace te byty cytowane 25



razy (w tyrn 8 autocytowari). W 4 artykulach dr Walczak-Jgdrzejowska jest pierwszym, a w 2 drugim

autorem. Wskazuje to na wiod4cy wklad Habilitantki w ich powstanie. Swiadcz4 o tym r6wniez

zal1czone do przeslanych mi dokument6w o6wiadczenia wsp6lautor6w tych prac. Nie mam

w4tpliwoSci,2e s4 to prace o znacz4cej warto5ci naukowej, chocia?tylko dwie z nich zostaly

opublikowane w czasopismach z IF powyhej 2, a jedna w suplemencie. Tematyka prac stanowi4cych

osi4gnigcie naukowe jest SciSle zwiqzana z wiod4cym nurtem badawczym realizowanym przez dr

Walczak-Jgdrzejowsk4 od pocz4tku Jej dzialalnoSci naukowej.

Przedstawione w 3 oryginalnych publikacj ach (Asian J Androl; Int J Androl; Reprod Biol) wyniki

badari dotyczqwplywu FSH, estradiolu i testosteronu na przeLywalnoSi kom6rek plemnikotw6rczych

i modulacjg wzrostu kanalika jqdra. Zkolei wyniki badari przedstawione w 2 pracach opublikowanych

w Folia Histochem Cytobiol dotycz4 wptywu ksenoestrogen6w (Srodowiskowych zwi4zkow

chemicznych o aktywno5ci estrogenow) na rozw6j kanalika plemnikotw6rczego. W pracach tych

przedstawiono fakty, kt6re maJq gl6wnie znaczenie poznawcze oraz potencjalne znaczenie praktyczne.

W rozdziale zawafim w ksi4hce, Habilitantka na podstawie wynik6w badari wlasnych oraz danych z

pi6miennictwa przedstawila rolg FSH, estradiolu i testosteronu w procesie spermatogenezy. Moim

zdaniem do najwalniejszych osi4gnig6 w przedstawionych przez Habilitantkg oryginalnych pracach

stanowi4cych podstawg ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego nale?y zaliczyc:

Wykazanie,2e tylko l1czne dzialanie estradiolu i FSH (prawdopodobnie poprzez wptyw na

dojrzaloSt czynno6ciow4 kom6rek Sertoliego) powoduje wzrost prze?ywalnoSci kom6rek

plemnikotw6rczych.

Wykazanie,2e tylko l4czne dzialanie estradiolu i testosteronu zapobiega zmniejszeniu

liczebno6ci kom6rek plemnikotw6rczych spowodowanemu wzglgdnym niedoborem FSH (w

wyniku zastosowania antagonisty GnRH). Habilitantka wykazala,2ew tym przypadku

dzialanie estradiolu zwiqzanejest z jego wplywem na namnalanie spermatogonii, a

testosteronu na hamowanie apoptozy spermatocyt6w.

Wykazanie,2e przedwczesna aktywacja receptor6w androgenowych moze negatywnie

wplywa6 naliczebnoS6 spermatogonii typu A, ajej op6Znienie wywoluje efekt odwrotny.

Wykazanie negatywnego wply\\'r.l ZEA (mykoestrogenu wytwarzanego przez pleSri *

Fusarium Species, czgsto zanieczyszczajqceeo 2ywnoS6) na spermatogenez1 i wzrostj4der

SZCZLITA.

Podsumowuj4c wyniki badari dr Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej zawarte w publikacjach

stanowi4cych osi4gnigcie naukowe bgd4ce podstaw4 ubiegania sig o stopieri doktora

habilitowanego, pragng podkreSli6,2e uzyskala Ona kilka oryginalnych, ciekawych i waznych

wynik6w dotycz4cych hormonalnej regulacji spermatogenezy oraz wptywu na ten proces

Srodowiskowych zwi1zkow zanieczyszczaj4cych r6wnie? 2ywno36, o aktywno5ci estrogen6w.
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Zatem, przedstawione przezHabllitantkg do oceny osi4gnigcie naukowe jest waLne pod wzglgdem

poznawczym i ma potencjalne znaczenie praktyczne. Zwaiywszy,2e Habilitantka jest z

wyksztalcenia biologiem molekularnym, pewien niedosyt budzi brak wynikow dotycz4cych

rnolekularnego mechanizmu dzialania estrogen6w i androgen6w na proces spermatogenzy w

przestawionym modelu doSwiadczalnym. Zastanawiaj4cym jest r6wnie2 fakt opublikowania

otrzymanych wynik6w w czasopismach o stosunkowo niskim IF, w tym jednej pracy w

suplemencie.

2. Opinia o dorobku naukowym

Calkowity dorobek naukowy (uwzglgdniaj4cy r6wniez prace stanowi4ce osi4gnigcie naukowe)

dr Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej sklada sig: a) z l8 publikacji pelnotekstowych zamieszczonych w

czasopismach maj4cych IF, b) 8 prac opublikowanych w czasopismach bez IF, c) 16 prac

pogl4dowych (bez IF); d) 7 rozdzial6w w krajowych podrgcznikach oraz e) 2 prac popularno-

naukowych. Ponadto Habilitantkajest autork4 lub wsp6lautork4 80 streszczehze zjazdow

miqdzynarodowych (55 streszczeri) i krajolvych (25 streszczen). Skumulowany IF wszystkich

opublikowanych (pelnotekstowych) przez Habilitantkg prac wynosi okolo 32.5 w tym okolo 25

dotyczy prac niewchodzqcych w sklad osi4gnigcia naukowego bgd4cego podstaw4 ubiegania sig o

stopieri doktora habilitowanego. Wedlug bazy Web of Science Core Collection na dzieri skladania

dokument6w, publikacje dr Walczak-Jgdrzejowskiej byty cytowane 100 razy, a wsp6lczynnik Hirscha

wynosil 5. Z powyhszego wynika, 2e pod wzglgdem parametr6w naukometrycmych, szczeg6lnie pod

wzglgdem liczby cytowari i wartoSci wsp6lczynnika Hirscha nie jest to dorobek imponuj4cy, ale moim

zdaniem spelniaj4cy podstawowe kryteria wymagane od kandydat6w ubiegaj4cych sig o stopieri

doktora habilitowanego. Dodatkowo Habilitantka brala aktywny udzial w badaniach

wieloo6rodkowych w wyniku kt6rych opublikowano 32 prace o tqcznej wartoSci IF okolo 205. W tych

pracach Habilitantka nie znalazla sig w grupie glownych autor6w. Tematyka naukowa dorobku dr

Walczak-J gdrzej owsk i ej obej muj e 5 glowny ch zagadnien:

1) Hormonalna regulacjaspermatogenezy. W tym temacie do najwahniejszych osi4gnig6

Habilitantki nalezy zaliczyc: a) wykazanie, 2e w okresb dojrzewania szczur6w l7B-estradiol hamuje

dojrzewanie j4dra, a podany z FSH nasila stymuluj4cy wplyw tego hormonu (FSH) na inicjacjg

spermatogenezy; b) wykazanie, ze hormony tarczycy odgrywajqkluczow4 rolg w r6znicowaniu

gonocyt6w w procesie pierwszej spermatogenezy, z ich niedob6r powoduje patologicznq akumulacjg

gonocyt6w; c) wykazanie,2e podawanie niedojrzalym szczurom estradiolu i testosteronu l4cznie

przyspies za wzrost j4dra oraz dojr z.ewanie kom6rek Sertolieg o, a takhe zwiEksza liczbE kom6rek

plemnikotw6rczych.



2) Patogenez^zmian nowotworowych w kanaliku plemnikotw6rczymj4dra. Realizowane

przez Habilitantkg badania dotyczqcego tego tematu sugeruj4, 2e cechy dysgenezji j4der determinuj4

ryzyko rozwoju nowotwor6w wywodz4cych sig z kom6rek plciowych (GCT-Germ Cell Tumors)

3) Czynniki hormonalne, genetyczne ora,z psychosocjalne starzenia sig mg2czyzn.Ten

temat Habilitantkarealizowala jako badania wielooSrodkowe w ramach programu badawczego

Komisji Europejskiej (5 Program Ramowy) oraz w ramach grantu Prezydenta Miasta Lodzi.

Najwazniejsze wyniki tych badari wskazujq, 2e otyloS6 i choroby og6lnoustrojowe s4 najwalniejszymi

czynnikami odpowiedzialnymL zazaleZne od wieku obnizenie stgzenia testosteronu we krwi.

Realizacja tego projektu pozwolilar6wnie? na opracowanie minimalnych kryteri6w rozpoznania

lr i po gon adyzm u wi eku pofine go u zdrowy ch mEZc4r zn.

4) Hormonalne, molekularne i psychologiczne aspekty zaburzeft r6Znicowania plciowego.

Ten temat Habilitantka realizowala w ramach grantu MNiSW oraz realizuje jako badania

wielooSrodkowe w ramach programu badawczego Kunisji Europejskiej (7 Program Ramowy).

Zasadniczym celem rcalizowanego projektu MNiSW bylo (i w dalszym ci4gu jest) poszukiwanie

molekularnych podstaw zaburzeh r6znicowania plciowego (ZRP) oraz oaena stanu psychicznego os6b

zZR.P. Stwierdzono najwigcej rzadkich wariant6w SNP (single nucleotide polymorphism)w

kilkunastu genach, miEdzy innymi genach koduj4cych bialka zwi4zane z metabolizmem i

molekularnym dzialaniem hormon6w steroidowych. Jednak znaczenie tych obserwacji wymaga

dalszych badari. Celem realizacji trwaj4cego jeszcze projektu Komisji Europejskiej (7 Program

Ramowy) jest poprawa leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami spowodowanymi zaburzeniami

hormonalnymi gonad i nadnerczy.

5) Diagnostykg zaburzefi plodnoScimgLczyzn. Tym zagadnieniem Habilitantka zajmuje sig

od pocz4tku swojej dzialalnoSci naukowej do chwili obecnej. Glownym celem tej dzialalnoScijest

doskonalenie i wdra?anie do praktyki klinicznej metod stosowanych w diagnostyce nieplodnoSci

mgZczyzn.

Podsumowuj4c opinig o dorobku naukowym, stwierdzam,2e dr Renata Walczak-

Jgdrzejowska uzyskala wiele waznych wynikow, zar6wno o charakterze poznawczym,jak i

przydatnych w praktyce lekarski{ w kazdej zwyZej wymienionych grup tematycznych.

Opublikowane prace wskazuj4 na szerokie zatnteresowania naukowe Habilitantki. S4 r6wniez

dowodem na umiejgtno6i wsp6lpraay z zespolami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Swiadcz4,

ze Habilitantka jest wnikliwym badaczem maj4cym duhq wiedzg z zakresu dzialania biologicznego

plciowych hormon6w steroidowych oraz duhe doSwiadczenie w pracy laboratoryjnej. S4 zatem

podstawy, aby aktywnoS6 naukow4 dr Walczak-Jgdrzejowskiej ocenid pozytywnie.



3. Osi4gnigcia dydaktyczne i organizacyjne.

Dr Walczak-Jgdrzejowska od 1997 roku jest bardzo aktywnym i tworczym nauczycielem

akademickim w Katedrze Andrologii i Endokrynologii PlodnoSci UM w N-odzi. Dowodem na to jest:

a) pelniona funkcja adiunkta dydaktycznego; b) pelniona funkcja koordynatora informatycznego

systemu UczelniaXP we wspomnianej Katedrze; c) autorstwo program6w nauczania: Fizjologii

rozrodu, Biomedycznych aspekt6w andrologii, Diagnostyki zaburzen mgskiego ukladu plciowego; d)

wsp6lautorstwo program6w nauczania: Medycyna rozrodu z seksuologi4 (program realizowany w

jgzyku polskim i angielskim), Spoleczno-kulturowe i medyczne aspekty plodnoSci w XXI wieku,

Seksuologia, Diagnostyka andrologiczna-podstawowe badanie nasienia, Medycyna rozrodu z

seksuologiq; d) prowadzenie wyklad6w i zajE( praktycznych na kursach podyplomowych i

specjalizacyjnych oraz spotkaniach szkoleniolvych Polskiego Towarzystwa Andrologicznego dla

lekarzy i d iagnost6w laboratoryj nych.

Byta r6wniez opiekunem 3 prac magisterskich, promotorem 5 prac licencjackich i 6 prac

magisterskich, recenzentem 5 prac licencjackich i 3 magisterskich student6w UM w N,odzi (Wydziat

Nauk o Zdrowiu i Wydzial Farmaceutyczny).

Ponadto byla lub jest: a) Czlonkiem KomisjiEgzaminacyjnej Lekarskiego i Lekarsko-

Dentystycznego F,gzaminu Paristwowego; b) opiekunem Studenckiego Kola Naukowego; c)

opiekunem praktyk wakacyjnych student6w kierunku biotechnologia medyczna; d) wsp6lautorem 7

rozdziatow w ksi4Zkach naukowych i podrgcznikach, wsp6lautorem 1 skryptu dla student6w

rnedycyny oraz tlumaczefi 2 rozdzialow w podrgczniku chorob wewngtrznych Interna Harrisa.

Na tej podstawie mogg s1dzic,2e dr Walczak-Jgdrzejowska jest bardzo dobrym i mocno

zaangaaowany m w dzi alalno Si dydaktyc znE nauazyc i e lem akadem ick im .

Dr Walczak-Jgdrzejowska jest czlonkiem ijednyrn zzalo2ycieli Polskiego Towarzystwa

Andrologicznego, w kt6ryrn byla czlonkiern Zarz4du Gl6wnego, skarbnikiem i czlonkiem Komisji

Rewizyjnej. Jest czlonkiem International Society of Andrology i Polskiego Towarzystwa

Endokrynologiczne go oraz International Society of Endocrinology. Jest r6wnie? cztonkiem Polskiego

Towarzystwa Histochemik6w i Cytochemik6w oraz czlonkiem Komisji Andrologii Komitetu Biologii

Rozrodu PAN.

III. Wniosek koficowy

Bior4c pod uwagg przedstawione powyZej oceny: a) osi4gnigcia naukowego bgd4cego podstaw4

do ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego; b) og6lnej aktywnoSci naukowej; c)

wsp6lpracy naukowej z oSrodkami naukowymi w kraju i zagranic4; d) realizacji grant6w

naukowych; e) udzialu w wykonaniu recenzji wydawniczych dla czasopism zagranitznych przez



Habilitantke; D dzialalnoSci dydaktycznej i organizacyjnej uwaiam,2e osi4gnigcia doktor nauk

medycznych Walczak-Jgdrzejowskiej spelniaj4 kryteria okreSlone w artykule 16 Ustawy z dnia

14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, pozycja 595, z p6fniejszymi zmianami: DzU. z 2005 roku nr 164,

pozycja 1365; Dz. U. 22010 roku, nr 96 pozycja 620 i nr 182, pozycja 1228;DzU.22011 roku nr

84, pozycja a5fl. W moim przekonaniu dr Renata Walczak-Jgdrzejowska zasluguje na stopieri

doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny, w dyscyplinie biologia medyczna.


