
Ocena aktywności naukowej i osiągnięć naukowych dra n.wet Agnieszki Piastowskiej-

Ciesielskiej.  

Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska  urodziła się 9 marca 1977 r. Gdańsku. 

 W r.2002 ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy lekarza weterynarii. W r.2005 uzyskała 

stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  

Szkoly Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na podstawie rozprawy p.t.” 

Wpływ składników biologicznie czynnych pochodzących z soi na układ mineralny  i 

właściwości mechaniczne kości u szczurów”. .W r 2012 uzyskała specjalizację z zakresu 

użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. 

Od r 2006 pracuje w Zakładzie Endokrynologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

od 2008 r. na stanowisku adiunkta.  

W międzyczasie odbyła liczne krótsze lub dłuższe szkolenia w zagranicznych ośrodkach 

naukowych, m.in. w Laboratory of Neuroendocrinology College of Medicine and Veterinary 

Medicine University of Edinburgh  

Dorobek naukowy kandydatki obejmuje 55 prac  w pełnej wersji, w tym 18  zostały 

opublikowane w czasopismach o oddziaływaniu międzynarodowym. Trzydzieści dwie prace 

mają charakter poglądowy lub dydaktyczny, pozostałe 23 są pracami oryginalnymi/ 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania (impact factor), obliczony dla prac oryginalnych dr 

Piastowskiej-Ciesielskiej , wynosi 39,279. Liczba cytowań jej prac  wynosi 91. Dorobek ten 

uzupełniają 22 streszczenia komunikatów zjazdowych, w tym 5  ze zjazdów i konferencji 

międzynarodowych. 

Dorobek naukowy dr Piastowskiej – Ciesielskiej można określić jako pokaźny ilościowo, a 

zarazem merytorycznie wartościowy.Wśród prac nie wliczonych do cyklu stanowiącego 

podstawe habilitacji, na wyróżnienie zasługują prace dotyczące wpływu selenu na 

proliferację, apoptoze i żywotność  komórek raka prostaty, wpływu angiotensyn II, III i IV  na 

migrację i proliferację komórek raka prostaty oraz roli folistatyny w regulacji metabolizmu 

kostnego. 

Ocena osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę habilitacji. 

Jako osiągniecie naukowe, wynikające z atr.16 ust.2 ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym, dr Piastowska-Ciesielska wskazuje monotematyczny  cykl 5 prac, dotyczących 

„Angiotensyny II jako modulatora  ekspresji receptorów AT1 i AT2, proliferacji oraz migracji 

komórek prawidłowych i nowotworowych w procesach biologicznych o różnej etiologii”. We 



wszystkich wspomnianych 5 pracach habilitantka  jest pierwszym autorem Wszystkie prace 

były publikowane w czasopismach posiadających współczynnik oddziaływania. 

Intensywne badania nad  układem renina-angiotensyna dotyczą przeważnie jego roli w 

układzie krążenia. Znacznie mniej liczne badania dotyczą zaangażowania angiotensyny II, jej 

receptorów oraz innych cząsteczek należących do kaskady angiotensyn, w regulacji innych 

procesów biologicznych, takich jak m.in. wydzielanie hormonów  oraz proliferacja 

komórkowa  w komórek  prawidłowych i nowotworowych, tak wiec samo podjecie tej  

tematyki przez habilitantkę godne jest uznania. 

Spośród wymienionych prac za szczególnie wartościowe uważam badania  wpływu 

angiotensyny II (Ang II) i inhibitora receptora angiotensynowego typu AT1 candesartanu na 

komórki raka prostaty PC3   w hodowli in vitro. W badaniu tym wykazano, że Ang II 

pobudza, a stosowanie candesartanu hamuje proliferacje tych komórek a także ekspresję 

calveoliny-1, białka związanego z nowotworzeniem w prostacie  i innych narządach. Na 

szczegolna uwagę zasługują także badania wpływu Ang II na  komórki nabłonkowe gruczołu 

mlecznego, a zwłaszcza obserwacja, ze Ang II nasila ich ruchliwość (motility). Równie 

wartościowe są publikacje dotyczące ekspresji receptorów angiotensynowych w różnych 

kliniczno- histopatologicznych  postaciach  raka endometrium, a zwłaszcza powiązania 

miedzy ekspresją tych  receptorów   a czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) 

i jego receptora. Badania te pozwalają na sformułowanie hipotezy, że Ang II  poprzez swój 

receptor typu pierwszego i za pośrednictwem VEGF, pobudza angiogenezę  w raku 

endometrium.  

Całość wyników wspomnianych badań uzasadnia pogląd, że angiotensyna II -  główny 

element  ogólnoustrojowego  i lokalnych układów RAS- odgrywa rolę czynnika pro-

onkogennego,  a inhibitory  jej receptora typu AT1 – sartany (używane zresztą szeroko w 

leczeniu nadciśnienia) mogą mieć działanie przeciwnowotworowe. 

Trochę odrębnemu zagadnieniu poświęcona jest praca n.t. wpływu doświadczalnego zawału 

serca na receptory angiotensynowe w prostacie szczura. Stwierdzenie, ze doświadczalny 

zawał serce skutkuje zmianami ekspresji receptorów angiotensynowych w gruczole 

krokowym , jest ciekawa i zaskakująca. Stanowi dowód na to, że ogólnoustrojowe zaburzenia, 

będące konsekwencją niedokrwienia mięśnia sercowego, mogą rzutować na  stan 

czynnościowy lokalnych układów RAS.  Jak zaznaczyłem powyżej , również dwie prace nie 

włączone do omawianego cyklu dotyczą tematyki  angiotensyn. 

Podsumowując,   cykl prac dr Agnieszki Piastowskiej-Ciesielskiej stanowi poważny wkład 

rozszerzający naszą wiedzę o  „pozakrążeniowej” roli angiotensyny II i jej receptorów.  




