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Ocena całokształfu doroblo naukowego' nozprawy habilitacyjnejo

działalnosci dydaldycano - organizacyjnej i populaqzującrcj naukę

w postępowaniu wsprawie nadania stopnia naukowęo doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk medyczrrych w dyscyplinie biologia medyczrra dr Monice Fączek

ocotę na @stawie Wi Csfulnq Komi$i ds. Stopr'i i Tyhil w. Dokondem

ocerry na @stawie dokurnentow pue.habihankę i nadesłarrych pzezjednosd<ę uskazaną do

a p'rzavodu habilibfrnęgo: Insbfut Gmtyki Cżowieka Polskiej Akademii NauĘ ul.

Stzrsąłiska 3z ffi479 P o^aiL

Dane biograficane i dzialanmc zawodowa

Dr Monika Frryzsk ukoricryła Wydział FarnaceĘczny hen:rrek amlit/śa medycana wczesrrej

Akadernii Med1rczn{ irn Kaola Mrcinkowskięgo w Pomaniu w l997 roku i uryskila st'opien rr'agista

malit}fti na@stawiepraqn ,,Wpyw Z nązkw polifenolowych naalĆyvulosc milcosomalnych

'.w 7w7 rrrku & Monika Frączek Zri@a się z InsĘtutem Gę'rctyki Cżowieka Polski{
Al dernii Nauk w Pozraniu nąjpraw jako wolontahsz a potern doktorart as}tst nt' a od 2008 roku adiwkt
W 2006 roku na podstawie roryrawy doktonski{: ,,Stan zapalny w męskim układzie rozodcrym a metabolizrn

flerowy plannik v/' al*.linwarrcj pod kieunkion prof & hab. med. Il4aci{a Kurprsza uąnkah stopien &
nark modyaznych w dpqplinie biologia modyazna

Ihiahhość naukowa Kandydatki obejmuje Ęczrie 38 pubfikacji naukorvych, w tym:

n pare orygnatne (w 9 pacach & Monika Frąpzek jest piawsrym a or rĄ w 2 &ugim arfrorun na
plawacłl pierruęo, w 4 drugim afroran), 8 plac przegl{olvych (w tyrn w 4 prtachjest pien^/sa/rn

a orcrn). Dr Monika Frąpzek jest arfrorem w 7 lozta rchw ksiązkacĘ z ęEgo w 4 pierrvszym amorem.



opublikowda jodra pn:ace redakcyjrą Jest armorern 18 komo:tm;ry on-line dla $4y Frcrrbty of 1000 in
Medicirte. Ifurdydatka jest amor€rn 42 dońesien Ądowyctu w tym 42 to komurrikaty rc Ąazdach
miszynatodowy'ch a 19 było pruerfiowanych usfuie. IGrrdydłJra jest automn Ędz rłspohlorem 83
komurrikatówpruortowalych rnĄaznań@owycĘwtyrn30rstlie.Łą9zryimpadfrdoroprńlikowarych
prac wynosi 6l,408, a IF plaq gdzie Flabilitantka jest prawsryrn artorern - 31,708. Łry1^lida punloow
MNiSw dorobku naukowęo wynosi 671. opublikorłarre prace były cytoware we&ug bazy Wó of Scigrce
370 razy a indd<s Hincha wynosi 11. Dorcb* naukowy Ktrdyddki należry vzń, zaw pehri zadawĄągy i
spehĘjący Ęteria wymagane od kandydata do stoprria doktora hńilitowaręgo.

Ocena pracy habifitacyjnej pnedstawionej jako osiągniecie naukowe @ zbiorrczym ftułem:

MECFIANIZMY PATOGENETYCA{E INFEKCJI BAKTERYJNIYCH W NASIENIU LUDZKIM
POTENCJALNE BIOMARKERY ZAPALNE W NASIENIU.

Na osiągniecie naŃowe sldada sę cykl 6 publikacji _ 5 prac oryginalnych i 1 pracy poglądoweJ

ęrńlikowarych w prestiżowy'ch czasopisrrach

l. Fraczek Ę Piasoka M Ctutzglłtę'Ę Szurnala-IQkol Ą IGzierko Ą t-€r'rt S, I_aszcrynska Ę
Knpisz M. Mernb'rane stabilityandmitochon&ial activityofhurnan{aculatd qpermatozoadrningin
vifuo experimertal infedion with Esc}rerichia oli, SĘhylocoocls haernolytio,ls rrd Baderoides
rmlyticus. Andrologia. 2012, Ą4:'315329 @:l,7 48; MIt{iSW:l )

2. Fraczek Ę Wilard Ę Piasecka M Boksa \I, Cnunzsńv, D, Szurnala-Kakol Ą Ifularowski t
Bąilin L' Kupisz M. Fertilizing poterrtial of {amlded hwnan qp€rrnatozoa drrring in vito sanen
bactaial infection Fertil St€ril. 20I4,102:7II-7l9.eI.(trł<'590; MNis\il45)

3. F|:aczet< Ę Hryhotowiv,N\Gaurzruńcz D, Sa;rnala-Kakol Ą Kolarrowski T' Beutin I" Klnpisz
M. Can ryoptosis and necrosis m€'dst in Eaculatd hurnar qperrnatozoa during llz rzro semgr bacterial
infeqion J Assist Reprod GorcŁ 2015, 32:77 l-779 (IF1,858; MNiSW:2O)

4. Fraczek Ę HryĄorowie'Vy Gill Ę Zilzy&alti/l, Gwnańe'D, J*ZĄęAk P, Bilinska B,
Piaseka M Kup'sz M. The effed of baderioqperrnia arrd lolkoqńoqp€rrnia on onvqrtionial rd
nonoonventional semol pmandos in healtlry )oung normozooqpennic males. J Reprod lrnmr:nol.
2016 @1202;MNiSW:30)

5. Piasecka M*, Frauek M* , Gumzsńv,D, Gill Iś Szurnala-Kakol Ą lQzienko Ą taszczynst<a M
I€T'art S, Bqxin L KlJp'sZ M. Novel morphological findings ofh:rnarr qparn rernoval by leukocytes
n in iw ard in rz'aro onditiors: pneliminary study. Am J Roprcd Irrrnurrol. 2014,7Ą4):348-358
(IIt:2,438; MNiSW:3O)

orzzprzra,przsgl$owa;

6. Flaczek M, Kupisz M. Mecharisns ofthe hmnfiil etrects ofbacterial semsn infection on {actrlated
hurnar qperrnatozoa: potortial inflanrnatory makers in sernsL Folia Histochern Cyicbiol. 2075,53
201 -217 (IF:1,060; MNiSW:1 5).

We wsąstkich pracad' \łddad IQrrdydatki j*. maący nńwno pod \Ązgldern kon@i pracy' jq
jak i pqygotowaria publikĘii do drulq m zostdo potrviadzone w oświadczeniach pnza

\^tspołaltDńw. Należy podkreslic' żepraahabfitacyjna jest kontynuĘą badan zryocz{ko\^anych rczprawą
doktonĘ Wańo Za)J\^rairyć, że dr Monika Frąqzek fi\a juŻ nowe pomysĘ na prowadz€nie badan w tej



tonałcą o czpnadnisda w autlcrefsacią To badzo poąĘwny sygnd, żE dalvy roavój naukorły bf,zie
poĘpovd ńwnie twórczo, a Kandydafkajest osoĘ arnbiĘ z pasją naukową

Boblern mskięi narasta i jak dotychczas nie ma ari doĘch Ęzteriów WryVW
nieflodnoŚ-{ męskiej jak i jeJlerzza\ą ani pr,ognozouarria flodnoŚi. Zrns?ryy ww w leczeniu niepodnoŚi
męskiq Wiosły mefody roz:rcdu \łApomagarcgo medycmie, ale nie torvłlwtjąone Wsryśkich p'roblemów.

InfekcjaM<teryjnamęskiego uldadu n:r:lżęvv1r<ńzrc:wytwaza.ieplernników i Wośledzać ich

dojzewanie w ąiądrzq zdolności zapffiiaiw lub powodowac blok w tmnsporcie plemników w &ogach

wypowadąiąpych nasienie a takżre mlrnąvać produkcje osocza ejala'la" Nadmiema iloŚś leukorytow

qpowodowara infd<{ą w rr,asioliu more być źffiqrlwszielania woln1oh rodników flenowych dńdĄryych
toksycafe na planniki. Niest€ty, dalecy jesteśmy od pozlania @ogenezy zahrzsilwywołanych inf*qarni i
ich dugotwĄmi afi" apzry'c wsąnstkim nie dysponujemy biomarkerarni staru zapalnęo
poałaląiąpyn't wcreśnie toryań, stan ryalny a następnie slafrmtie |ggzyÓ a]q aby

niedodno*'. obecrrośćbaktuiijests-tosmkowo częstawnasieniu iruezawve,oanaęastmzapalny.

ZB1mlbańzawahylni ińeroałiązarrymi prcb|at'mnnnerzyh'sięIGndydalkaitzs'}nrlrryanćzewnio*a
wiele nowyah elqnentow do wiedzy jak infdcq'a baktofrna oddziduje na plernnih. W podsurnowariu &
Monika Frąpzd. pzedsawia vesć wniosków wynĘąpych zprząrowńzanychbadarl oprńlikowanych w
pracach:

l ftruz nrnanz:r;lrr:ftryychw plemnikach w czasie infekdi balłeryjnej nasienia
waruĘie ich potencjd rozodcry.

2 Bakterie są niezaleŻrym induktoręm uszkodzeń w plemnikach Główny mechanizrn
oddzi*ywaniabaktuii na{akulowane plemniki hńzkentnagnyjest z indukcjąryptazy,nłbypza
vlalar zalezrego od mitochon&iów.

3 obecnośó leukocytow w nasioriu nasila p'rocesy pemĘdacyjrre w błonach biologiczrrych plemników
wsyw{ąc na obniŹBnie ich zdolno&,{ do perrenaqii komóręk jąiowych. ozwznirc całkowitego
ŚęŻęrira MDA w nasieniu może być dobrym markercm zabłzsh ńwnowagi oĘdacyjno
redukcyjnej w nasienfuł jodnocaśnie pomocrryn w monitorowaniu skmeczroś;i celowarrego lązsna

i przyunócalia ńwnowagi redox w nasiedu po pnzóyt{ infek{i balaeryjn{.
4 Stan asymetii lipidów ilon komórkovrych plemnika trcże być wskafuikięm istotnym w

szars na zaflodnienie i moŻlia sugerować jego uvrzg|snienie prry ustalaniu nowy'ch
nekomorda{i diagnostyczrrych lokaln1ah infek{i bak@nyÓ"

5 w nasieniu ludzkirn' furcytoa i ąaza mogą rłs@smiec je&roczqśnią a crynnik infekcyjny
\^magil oba te prccesy eliminacji plemników i tym samym t:r;lircrraczyrurc, Ę do niflodnoŚ-{
patremkiej.

6 Wyniki płac sugenrją konieczrorść a oceny mikrrobiologicznd do
nĄnowej diagnstyki seminologicmej. I{aŻdy pozytywny posiew milarobiologiczrry nasienia
powinien byó irnerpretouany zeunząófuuwagą 

^^łayoaupacjenów 
zzahxnląpłodno*iąi

lovalifikowar1rch do leęerria mdodani wspomagmego rozrrdu

Wnioski wynĘąge zpuryrolndznnychbadan ą ba.dzo konlostrre a nowe oryginalne wiadomości mogą

być:prsanew plaktyoe kliniczrr{. Wykonane badania mogą bowiem stanowió wamy look do opacowania
tesów poarvaląiąrych wcreśnie Wyloyć bercĘaworłą klinicmie infekcję w męskim układzie rozrrdcrym.
Jedrnmacmie stwierdaĄ Że rcrytaura habilitrcyjna to twórcry, wazry i nowdorski \łidad do wiedzy

aprzedstawionapracaspehriaws4'śkier,vymogi stawianero4prawomhabili@nym.

----



ocena pozostałych osiągnięc naukowebadawcrydr

TąnĄka bńawęaw pozost*ym dorobku plzedstawionym do ocerry koncerrtorryda śę wokoł
mochaniznów i nwgna suresu oĘdacyjrregq badar ęidemiologiczrrych z nieflodnofoĘ
męską oraz mięśniowych komór'd< macieąstych" Wsąnfl<ie publikĘe Kardydaflo vłlovą nową wiedzę i
ooenian je jako nrczrye. wilto podlftślić' ire ptwatĄe wyników tych pnac' przed ęrńlikowanian w

czasoeisnacn nalkowyĄ zdobywdy wysokie uznarrie na misąłrarodowych konfer€nqac}L

Kilka z nich wymaga szoszęo omówiolia"

WpmacyKanisdcznaM*, tr}aczekM*, MalcherĄ Czarrikiewia ĄJ*rąęAkP, SgrrczukM Krxpisz
M. Semer quality' hormonal lweĘ ard ardogor rwętor gore polymorphisns in a populdion of 1ourrg male
volurrtas firmditrgerrtręiorsofPoland Med SciMonitor.2015,.1trł:1'405; MNiSW:l) stwiodzorro,że
inhibina B moŻebyć dolĘ/m wykhdnikiem procesu spermatogęnery irde.ynstarrowić się nad
oznczena Ęo markera do par'relu trclań @stawowych w ardrologii. Podjęte badania w nz pierwvy
vłykady licmych korelacji pomi$zy polimorfizrnmni genu rcceptora androgenowego a
st7enianihormonówpłciourychicrynnikówrłzostuwsurowicyknviwpolskiejpopulaqi.

W pionisskiq p'racy (bo bka t€mĄll<a rzń<o była dotychczas pod{mowan) Wilad Ę Fraczek NI,
Olszewska M Kxpisz M. Topolory of dnnmosome oentnmsres in hurnan qperrn nuclei with higfi lwels of
DNA danage. Sci Rę. 2016' (tr'{228 MNisw<0) stwisdzono, re u pacjenów z duŻym stlryńem
fragmom{iDNAplannikowęgootsenvuje sięmianywtopologiicerrtomerrówchromosomow:7,9,l5,l8,
i chromosomówpłciowych: X, Y. Moze to być bezpośrednio zuutązarezudr*clćlzsrnernc}nrmmyrryplannfta

Atorzy stawiąią hipotezę, ze usż<odzony DNA ojcowski more nie podlegc mecharizrnom nryIrawcą/m w
komorce jajow{ po zapłodnieniu i tzzrrn z nieprawidową topologĘ c}nomosomów w plernnikach mozr
odpowiadac za nięowodzerria rozodu ńlłmiu po metodach rozodu wqpomaganęgo.

W pracy Ę Baciszevvska |,lIzEiaczrlki\4 Huleyuk N' Ctrerrykih YB,ZaŚavln'D Baciszervski J, Kupisz
M. Global ma}r1łation stahs of qperrn DNA in cmiss of dnrrmosome sEucnmal ahrations. Asian J Andml.
2016; @ź,ffi; MNi;SW:3}) ańaŻy wykazruhĘ ze u nosicieli tarslokacji mdy stopien integmlnoŚj

chrcmatryrry moze być złłlązny z hipome$Ęą DNA plemnikowego.

omówione p:rykłady publikacji Świadcą o jakości publikowanych prac, doskonĄm warsztacie nalkowym i
duą'm potencjale narkowym IGndydatki i Zespołu wktórym pracuje.

Dr Monika Frącz€kjest członkiem Ęjowych i mi$rynarodowych towaąstw nalkowych: Towaąstrvo
Biologii Rozodu Polskie Towar4strvo Arr&rologiczrrą kltonational Society ofAndrolory, Fao:lty of 1000

(F1000)C,rory.

Kandydatka pracuje w jednostce naukowej nie prowadąęj Ąęć ĘdaLłycrutycĘ tym niemniej ąięcra ukie
w ranach Ąp frhlmywnych: ,Jnirynlena i terapia komórkowa'' oraz ,,Ggrebil<a rozodu i

komórek maciorylstych' na Uniwosytecie Modycmym w Pozlaniu Byb opiekurran jockrej pracy
rr'agiste'skiej i opiehrrem sfuderfiow odbywająrych stażB w hĘnrcie Genetyki Cżowieka Rodak{e takich

czasoeisrn jak Jounal of Repnoductive lrnmr:rrolo$l, Scieilific Repoltq Andrologią Asiar Jourrral of
Androlory Zrtr:rca sę do & Moniki FWak o r€oenzowade pńlil<adi. Dr Monika Fęczek aktywnie



w?Ń|ięyła i uczestńcry w zdobywaniu ilą]imiigrłrtow badawczych. W l0 Ęła vrykonawę aw 2grartań j est kiercwnikiern prrojeknr

Podsumowanie

P'aca habilitacina to oryginalne opnaco'warrie wamąo prrblemu jakim ą infek{e męskięo układu
i ich \ł/pływu na plemniki i ich zdolność ,ryłt/:ridwrhńlika{e w skład osiągtięcla

naukowego są wielolootrie c1łowane. Rzedstaviona placa habilitacyjna Ęąca cyklem pac w pehri @ilawsrystkie wymogi stawiane kmd5dafom do stoprria nar:kowego doktora habilitowaręo.

Dorobd< nar:kowy & Moniki Frąqzek ooenian poą/tywnie zalówno pod \'\zgldern ticzbowym jak imaytor1rcznyrn Rńlikacje w doroblru to \łtrtościową cytlrrłarre prace pogłębĘąqe wieda o Ęologii ipatologl męsldęi f,odnoŚ.{.

DzidalnośÓ orgilxzrcyjrĄaktywnoŚi w zdobywaniu grantow, działalność populąrzatorska na:ki świadcą o
i Kadydafki do dalszego rozwoju naukowęgo

Wobec porłiyzszego z @rym plzekonaniem uwaŻrĄ re & Monika Frw*.posiada niezbsne kwalifikacjedo ubiegruia się o s-topien doloora habilitowanęgo w dziedzinie nauk med1mrych _ biologia medyczrr'a invnioslŚłię do w1nokiej Rady Na:kowej hst},tfu Gsrąei Cżowieka PŃ ; Poznianiu o p,rowdzaniedalsąrch aaów płzavołu harilitac,}ineeo.


