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Ocena

osiągnięc naukowych
dr Kamili Ku sz-ZamelczYk

z Instytutu Genetyki Człowieka PAN
w Związku Z prow adzonym postępowaniem habi l itacyj nym

w dziedzinie nauk mędycznych w dyscyplinie biologia medyczna

Dr Kamila Kusz-Zamelczyk,urodzona w t972 roku w Wągrowcu, uzyskała w l996 roku

tytuł zawodowy magistra biotechnologii, Zapracę magisterską pt. ,,Identyfikacja wirusa HPV

w stanach nowotworowych i przednowotworowych narządow płciowych kobiet'' wykonaną

pod kierownictwem profesor Anny Goździckiej -J zefiakna Wydziale Biologii Uniwersytetu

im. Adama Mickiewic za w P oznaniu.

W tym Samym roku została doktorantką, p źniej asystentką w Instytucie Genetyki Człowieka

PAN gdzie pod kierownictwem wcześnie docent Jadwigi Jaruzelskiej wykonała pracę

doktorską pt. ,,Wybrane aspekty molekularne patologii determinacji płci: zespołu Swyera,

zespołu męŻczyzny XX orazhermafrodytyzmuprawdziwego XX'', uzyskała w 200l roku

stopieri doktora i objęła w 2002 roku stanowisko adiunkta'

Zatrudnienie w Instytucie Genetyki Człowieka PAN HabilitantkaŁączy z obowiązkami

inspektora ochrony radiologicznej, kt re sprawuje od 10 |at.Przez 10 miesięcy na przełomie

lat2008-2009 miałaprzerwę w pracy zawodowej z powodu urodzenia dziecka. W 2003 roku

nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Dotychczasowy dorobek publikacyjny dr Kamili Kusz-Zamelczyk według danych zbazy

Web of Science na wrzesie 2OI5 roku, obejmuje l l oryginalnych prac doświadczalnych oraz

siedem prac przeglądowych w czasopismach naukowych i rozdział w w książkach, o

łącznymlF:39, cytowanych 460 razy, indeks H wynosi 6.

Niemal cała dotychczasowa aktywnośc naukowa Habilitantki dotyczyła badan mechanizm w

determinacji i rozwoju pŁci otaz zaburze tego procesu prowadzących do niepłodności,

szczeg lnie niepłodnościumęŻczyzn,kt rastanowi bardzo ważmy problem medyczny i

społeczny.



1. ocena osiągnięcia naukowego.

Dr Kamila Kusz-Zartelczykprzedstawiłajako swoje osiągnięcie naukowe zaĘrtułowane:

,,Badanie roli białek NANOS i PUMILIO w rozwoju kom rek rozłodczych'' cykl sześciu prac

opublikowanych w latach 2007-2013. W skład tego cyklu wchodzi pię wsp łautorskich

oryginalnych prac doświadczalnych i jedna praca przeglądowa opublikowana jako rozdział w

ksiązce. Zwyjątkiem jednej zprac doświadcza]nych, w kt rej Habilitantka jest drugą autorĘ
są to Jej pierwszoautorskie publikacje.

Chronologicznie pierwszą publikacją doświadczalną w tym cyklu jest praca zatytułowana:

,,Polymorphisms of the human PUMILIO2 gene and male steriliĘ'' opublikowana w
Molecular Reproduction and Developmełrf (IF:2.538) w 2007 roku. W pracy tej Autorzy

poszukiwali mutacji sprawczych niepłodności męskiej badając status genu PUMILIO}-
represora procesu translacji - w grupie 137 pacjent w w odniesieniu do kontroli. Strvierdzili

batdzo niską częstoś wariant w splicingowych i wyciągnęli wniosek, że mutacje w tym

genie nie odpowiadająza niepłodność u mężczyznw zrlaczącym stopniu.

W kr tkiej korespondencji do tego samego czasopismapt."NANOSj gene mutations in men

with isolated sterility phenotype", opublikowanej w 2009 roku Autorzy badali jeden z
paralog w genuNAN2S, innego represora translacji zlvtązanego z męską bezpłodnością u

2l4 pacjent w z źVoospermią i oligospermią metodą ssCP i sekwencjonowania, po

stwierdzeniu u tych pacjent w normalnego kariotypu. Zidentyfikowali sześ wariant w

sekwencji, jednak Żadenznichnie okazał się definitywną mutacją wskazując na słaby

nviązektego genu z męską bezpłodnością w badanej populacji polskich pacjent w.

W trzeciej publikacji pt. "The highty conserved NANOS2 protein: testis-specific expression

and significance for the human male reproduction" opublikowanej w Molecular Human

Reproductiolr (IF:3. 005) w 2009 roku, Autorzy badali pod kątem mutacji wywołujących

męską bezpłodność inny paralog tego genu _ NANos2. Badając grupę 2l4 pasjentow znaleźli

dwie mutacje w regionie wiązącym RNA, nie stwierdzili jednak z całąpewnością ich

młiązku z mę sĘ bezpłodno ścią.

W drugoautorskiej pracy pt. ,,NANOSI and PUMILIO2 bind microRNA biogenesis factor

GEMIN3, within chromatoid body in human germ cells" opublikowanejw Histochemistry

and Cell Biologł (IF:2.588), Habilitantka nie wykrywałajużmutacji sprawczych w genach

NAN}S i P UMILI}. ZidenĘfikowała natomiast metodami koimmunoprecypitacji,

immunofluorescencji, atakżrc, stosując drożdzowy system dwuhybrydowy, białka oddziałujące

z kompleksem białek NANOS_PUMILIO takie jak GEMIN3 zaangażowane w biogenezę

mikroRNA i VASA oraz stwierdz7ła,Że kompleks ten funkcjonuje wewnątrz ciałek

chromatoidolvych.

ostatnia z oryginalnych prac doświadczalnych pt. ,,Mutations of .l/lNo'S,l, a human

homologue of the Drosophila morphogen, are associated with a lack of germ cells in testes or

severe oligo-astheno-teratozoospermia'' opublikowana została w Journal of Medical Genetics

(IF:5.703) w 20l3 roku. W pracy tej 195 pacjent w z azoospermią lub oligospermią było

badanych pod kątem mutacji w genie NAN}SI metodą SSCP i sekwencjonowania wariant w.



U pięciu pacjentów Autorka stwierdziła mutacje. Były to trzy różne mutacje: dwie delecje

pojedynczego aminokwasu zlokalizowane w części N-końcowej kodowanego białka

stwierdzone u dwóch pacjentów, jedna z nichupĘwa na oddziaĘwanie zbiałkłem GEMIN3,

obie są zitązanez brakiem komórek zarodkowych w jądrach. Trzecia mutacja to subsĘrtucja

aminokwasu w części C-końcowej białka w domenie wiąząsej RNA. Wyniki tej pracy

rlnązałv porazpierwszy w przekonujący sposób częśćprzypadków niepłodności męskiej z

mutacjami w genie NANOSI -

W obszernym rozdzia\ept. ,,Gene mutations associated with male infeńility'',

opublikowanymprzezwydawnictwo InTech, Rieka, Chorwacja w ksiązce pt' ,,Male

infertilĘ'' przedstawiony został stan wiedzy natemat związków niepłodnosci męskiej z

mutacjami w różnych genach. Habilitantka napisała część rczdziału doĘcącą jej badan

własnych, w którym dokonała przeglądu mutacji genów autosomalnych skutkujących

fenotypem czy stej niepłodności męskiej.

Podsumowując, osiągnięcie naukowe dr Kamili Kllsz-Zemelczykopisane w cyklu bardzo

spójnych tematycznie sześciu publikacji wnosi szereg nowych, wartościowych informacji o

genetycznym podłożu niepłodnościumęŻczyzn Większość tych prac dotyczy poszukiwania

mutacji w genach PUMILIo, NANos i jego paralogach w populacji polskich pacjentów'

wyniki tych badń wvkazałv złóżmicowuly udziałmutacji w tych genach jako przyczyn

męskiej niefiodności. Największy udziałmają tutaj mutacje NANosl, co Autorka wykazała

w najnowszej publikacj i ztego cyklu. Wyniki badan genetycznych w cenny sposób

uzupełniają badania fenotypów histologicznych u pacjentów z mutacjami orazwyniki badan

ekspresji, kolokalizacji i oddziaĘwan białek NANosl, PUMILIO2, GEMIN3 i VASA'

Dominujący lub bardzo zraczący udziałHabilitantki w tych badaniach i w powstawaniu

publikacji przedstawionych jako osiągnięcie naukowe wynika wyrazrie z opisanej przez Nią

własnej roli jak i z oświadczeń wspołautorów tych prac. Na taki udział dr Kamili Kusz-

Zamelczykwskazuje teŻ jednoznacnie jejporycjana liście współautorów wskazywanaptzez

kierownika zespołu badawczego, którym była w każdym przypadku Pani profesor Jadwiga

Jaruzelska.

2. ocena innej istotnej dzialalności naukowej.

Poza pracami stanowiącymi osiągnięcie naukowe Habilitantka jest współautorĘ pięciu

oryginalnych prac doświadczalnych (trzech po uzyskaniu stopnia doktora) opublikowanych w

bardzodobrych i dobrych czasopismach takich jak Human Molecular Genetics i Journal of

Medical Genetics. Jest tęż współautorĘ sześciu prac opublikowanych w monografiach

naukowych lub czasopismach nie objęĘch lisĘ JCR. Ponadto, jest współautorĘ licznych

komunikatów zjazdowych i doniesień konferencyjnych'

W zakresie pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badń wykazuje duzą

aktywnośó. Jest, lub była kierownikiem czterech projektów badaulczych KBN, MNiSW oraz

NCN, była też wykonawcą w 10 innych projektach.



Dr Kamila Kusz-ZamelczykzdobyłaNagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznęgo za

najlepszą publikację z dziedziny genetyki człowieka wykonaną przez polski zespół

opublikowan ą w 2013 roku i dwukrotnie , w latach 2005 i 2008 uzyskała stypendium

konferencyj ne z Fundacj i na rzecz Nauki Polskiej.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Towarzystwa Biologii
Rozrodu. Na zebraniach tych Towarzystw wygłosiła cztery wykłady dotycące zagadniefl

determinacji płci u człowieka. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka

PAN.

3. ocena dzialalności dydakĘcznei, organizatorskiej, popularyzatorskiej i innej.

W ramach działalności dydaktycznej Habilitantka sprawowała opiekę naukową nad sześcioma

magistrantamizUAM i UP, którzy wykonywali prace magisterskie w IGCz PAN, wtrzechz
tych prac pełniła funkcję promotora. opiekowała się również studentami odbywającymi

praktyki w insĘrtucie.

Prowadziła wykłady dla Kół Naukowych oruz ówiczenia ze studentami. od dwóch lat

angażuje się równiez w popularyz.ację navki, szczególnie genetyki i chemii, wśród

najmłodszych. Cieszące się duzym zainteresowaniem zajęcia odbywają się między innymi na

terenie IGCz PAN.

4. Wniosek końcowy.

W podsumowaniu tej oceny stwierdzam, Że zarówno osiągnięcie naukowe, jak i cały dorobek

naukowy, dydaktyczny i organizatorski Kandydatki spełniają wszystkie wymogi stawiane

osobom ubiegającym się o stopień naukowy doktora habilitowanego. Na tej podstawie

stawiam formalny wniosek o dopuszczenie dr Kamili Kusz-Zamelczyk do dalszych etapów

przewodu habilitacyj nego.

WłodzimierzKrzy


