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Recenzja dorobku naukowego, działalności dydak§czno-organizaryjno-eksperckiej i
rozprarvy habilitaryjnej Dr Kamili Domińskiej- łvykonana na Wniosek Dziekana

Wydziału NaukBiomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medyczaego

w Łodzi w związku z powołaniemprzez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w

dniu 13 maja 2019 roku na recenzenta w postępowaniu habititacyjnym

Recenzja dorobku naukowego Dr Kamili Domińskiej opracowana została na podstawie

przesłanej w formie elektronicmej (CD) dokumentacji obejmującej: wniosek Kandydatki o

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, autoreferat (w języku polskim i angielskim),

publikacje stanowiące osiągnięcie w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca ż003

wraz z kopiami oświadczeń współautorów, wykazem opńlikowanych prac naukowych,

analizą bibliomeĘczną oraz kopią poświadczonego przezjednostĘ orgańzacyjną dyplomu

doktorskiego.

Przebieg pracy zawodowej

Dr Kamila Domińska studia dzienne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu

Łódzkiego jako magister biologii w zakresie gene§ki ukończyła w 2005 roku. Jej

zainteresowania podczas studiów dotyczyły potencjalnego wykorzystania nowych analogów 5-

fluorouracylu: 5-UMP i 6-UMP w, indywidualnej lub też skojarzonej z cis-platyną (CDDP),

chemioterapii raka okręmicy oraz raka płuc. Uzyskane wyniki były podstawą pracy

magisterskiej pt.: ,,Ocena potencjalnego synergizmu kwasu 5- i 6-uracylometylofosfonowego

z cis-diaminodichloroplatyną (II) w linii raka okrężnicy HT29". Od roku 2005 kontynuowała

pracę badawcząw ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pod

opieką prof dr hab. n med. Agnieszki Lachowicz-Ochędalskiej (do roku 2008) a następnie

prof dr hab. n med. Tomasza Ochędalskiego (do roku 2009). W tym czasie zaangużowałasię

w ocenę wpływu peptydów z rodziny angiotensyn (Ang II, Ang III, Ang IV) na proces

nowotworzenia gruczołu krokowego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2009 roku.



!
Tematem pracy doktorskiej Kandydatki był ,,Wpływ peptydów z rodziny angiotensyn

aktywność kinaz Ęrozynowych i proliferację kamórek hormonoząleżnego

hormononiezależnego rakg stercza". W 2007 roku odbyła kilkudniowy stż zagranicnty w

ramach School of NÓuroendocrinologt (Seillac, France). Od 2008 roku zatrudniona jest na

Uniwersytecie Medycznp w Łodz| w Katedrze Medycyny Molekularnej i Biotechnologii,

Zakładzię Endokrynologii PorównawczĄ,początkowo na stanowisku asystenta, a od 2009 roku

na stanowisku adiunkta.

Ocena dorobku naukowego/aktywności naukowej

Dr n med. Kamila Domińska j est autorem 32 prac, z czego 22 to ptace oryginalne pełnotekstowe

oraz2 poglądowe opublikowane w czasopismach posiadającym impact factor (IF) oraz Zprace

oryginalne i 3 prace poglądowe opublikowane w czasopismach bez IF. Sumaryczny

współcąmnik oddziaływania wynosi 59,319 z §umą punktów MNiSW=609, w tym 234

ptzypada na prace pierwszoautorskie.

Po wyłączeniu publikacji, których wyniki zarieszczone są w dysertacji, pun}tacja IF wynosi

49,854 (MNiSW:524). |mpact factor prac oryginalnych wynosi 46,270 (MNiSW a6a punkty)

w tym 12,253 (MNiSW 1 1 9 pkt) przypada na publikacj e w których Habilitantka występuj e j ako

pierwszy autor.

Crtery publikacje były opublikowanych ptzed uzyskaniem stopnia doktora, w tym l praca

oryginalna i 3 poglądowe. Prace badawcze Kandydatki w tym okresie koncentrowały się na i.

ocenie wpĘwu peptydów z rodziny angiotensyn: Ang II, Ang III, Ang IV na proces

nowotworzenia gruczołu krokowego, ii. ocenie zaalgłżowania układu renina-angiotensyna

(RAS) w funkcjonowanie męskich i Zeńskich gruczołów układu rozrodczego (w zakresie

szerszym niZ badania ujęte w rozprawie doktorskiej) oruz iii. na ocenię wpływu pochodnych

selenu: selenocysteiny (SeCys) oraz selenometioniny (SeMet) na ludzkie komórki gruczołu

krokowego (wyniki opublikowane juz po doktoracie w 2013 roku) a takżę angiotensyn na

przedni płat przysadki u szczurów.

Główne zainteresowania bńavłcze Habilitantki po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

można prryporządkowaó, na podstawie przedstawionej mi do oceny dokumentacji, do

dziewięciu obszarów tematyczrrych. Trzy pierwsze z nich to badania nad zaalgażowaniem

Ńładu renina-angiotensyna w procesy nowotworzeńa gruczołu krokowego, błony śluzowej

macicy oraz wczołu piersiowego. W odniesieniu do zagadnienia procesów nowotworzenia w
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gruczole krokowYm Habilitantka Poszerryłabadania wykonywane w trakcie realizacjipracydoktorskiej poprzez przeprowad zenia kolejnych eksperymentów, co pozwoliło naoPublikowanie dwóch Pierwszo-autorskich prac oryginalnych (J Renin AngiotensinAldosterone SYst, zfus; PePtides, 2012).Ponadto, jak odkreś la, włączyła do zakresu swoichbadń kolejne peptydy efektorowe układu RA (Angl_ 7, Angt_9 czy ,Ąng3_7).wten obszarzainteresowań badawczYch KandYdatki wpisuje się równiez współuczestnictwo w badaniachnad mozliwYm rłrPłYwem zawałumięśnia sercowego na zmianyw ekspresji komponentówukładu RA w gruczole krokowym (Folia Histochem-Cytobiol 201]).

Wiodącą role KandYdatka Pełniła równiez w badaniach nad zaangńowaniem lokalnegosYstemu PePtYdów relaksyno-podobnych w etiopatogenezę nowotworów układu tozrodczegoczłowieką w tYm Przede wszYstkim gruczołu krokowego, finansowan ych zgrantu MNisW ikierowanych przez Habilitantkę (NNaO 3208t39). Wyrrit i Vch unikatowycheksperymentalnych badń opublikowała w .icących się czasopismach o zasięgumiędzynarodowym (J Physiol Biochem 20]6,Int J oncol 20l6 otazw Mol Med Rep. 20IĄ.
kolejne tematy ałtyv'ności badawczej w które dr kamila Domińska była włączona to: i.badania nad wPĘwem metabolitów grzybów pleśnior,vych na regulację steroidog enzy, w tymtakŻe efekt mYkotoksYn, na zdolno ść podziałów komórkolvych i inwazyjność raka gruczofukrokowego' ii' antYnowotworowe właściwości pochodnych poliamin, iii. badania nadkaweolinami i ich rola w transformacji nowotworowej gruczołu sutkowego oraz prostaty, iv.ocena wPłYwu metYJosulfonYlometanu na komórki nowotworo we orazv. genisteina, mangan imiedź w charakterze potencjalnych regulatorów procesów kościotwórczych.

ponadto' Habilitantka jest autorem 2 skryptów dla student ów oruzjednaj pracypopularno_naukowej' ŁącmaliczbacYtowń według ISI Web of Science to 127,a według Scopus _l34.Indeks Hirscha według obu źódeł wynosi odpowiednio 7 i 8.

Dr Kamila Domińska za swoją działalnośćnaukową była sześciokrotnie wyrózniona NagrodąRełtorską w rym dwrrkrotnie nagrodą I stopnia. ponadto Habilitantk a u*,skałastypendiumfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu społecznego i Budzetu państwa w ramachDzińania2,6 zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w zńązku zrealizacjąplojektu p,n, 
"stypendia wspieĘące innowacyjne badania naukowe doktorantów,, wcelu rcalizacji PĘektu: "ManiPulacja układem renina-angiotensyna, jako potencjalna terapiaw leczeniu hormonozaleznego i hormono niezależnego raka gruczołu krokowego , na baziebadan in vitro'.
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Ocena osiągnięcia naukowego

Rozprawa habilitacyjna dr Kamili Domińskiej zatytułowana,,OCENA ZAANGAZQWANIA
LOKALNEGO UKŁADU RENINA-ANGIOTENSYNA W PROCES NOWOTWORZENIA

GRUCZOŁU KROKOWEGO ZE SZCZEGOLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSI

ACE2/ANG1-7A{AS" oparta jest na cyklu 3 monotem atycznychoryginalnych prac zlat20l7-
2018, z sumarycznym IF' 9,465 (MNiSW 85 pkt). Są to prace:

Domińska K, Okła P, Kowalska K, Habrowska-Górczyńska DE, Urbanek KA, Ochędalski T,

Piastowska-Ciesielska AW. Influence and mechanism of Angiotensin 1-7 on biological

properties of normal prostate epithelial cells. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Jul

7;502(l):152-159. doi: 10.10l6lj.bbrc.2018.05.138. IF:2.559;MNiSW: 25.00

Domińska K, Okła P, Kowalska K, Habrowska-Górczynska DE, Urbanek KA, Ochędalski T,

Piastowska-Ciesielska AW. Angiotensin 1-7 modulates molecular and cellular processes

central to the pathogenesis of prostate cancer. Sci Rep. 2018;8: 15772. doi: l0.1038/s4l598_

0l 8-34049-8. IF: 4,122; MNiSW: 40.00

Domińska K, Kowalski A, Ochędalski T, Rębas E. Effects of testosterone and l7B-estradiol on

angiotensin-induced changes in tyrosine kinase activity in the androgen-independent human

prostate cancer cell line, DU145. Int J Mol Med. 2017; 40: 1573-158l. doi:

1 0. 3 892/ijmm .2017 .3 1 49 . IF : 2.7 84; MNiSW: 20.00

Wszyscy Współautorzy prac złoĘli stosowne oświadczenia określające ich udziń
merytoryczny w powstaniu ww. artykułów. W przypadku dwóch pierwszych publikacji

Habilitantka wskazuje rraznacmly,bo 70Yo wkład w ich powstanie, w tym sformułowanie idei

leżącej u podstaw projektu oraz zdefiniowanie hipotezy badawczej, zaplanowanie

eksperymentów oraz koordynowanie prac zespofu badawczego, analizie i opracowaniu danych

orazprzygotowaniu manuskryptu.Udział w powstaniu trzeciej zprac określa na62%o, choó w

tym przypadku Kandydatka nie brała udziału w procesie projektowania doświadczeńa czy

definiowania hipotezy badawczej, ale wykonywała prace eksperymentalne w zakresie hodowli

komórkowych in vitro, oceniała zatniany w poziomie aktywności kinaz tyrozynowych w

badanym materiale, analizowała i opracowywała dane oraz, przygotowywała manuskrypt.

Prace Habilitantki koncentrują się na określeniu zaangńowania lokalnego układu renina_

angiotensyna w biologię nowotworów gruczołu krokowego. W łvyżej wymienionych trzech

pracach oryginalnych Kandydatka podjęła się oceny zaangńowania osi ACEZIAng1_7A{AS



wregulację cYklu komórkowego, ruchliwość i inwazyjnośó komórek gruczołu krokowe go orazokreŚlenie mechanizrnów mogących prowad zić do rozwoju hormonooporności raka tegonarządu' W PierwszYm etapie badan oceniała \łpły!v o*,;;; 1_7 na biologięPrawidłowYch komórek nabłonka Prostaty, w warunk ach in vitro, a uzyskane wynikioPublikowała w 2018 roku (BBRC, ELSEVIER, publikacja 1). Następnie oceniała działaniaAng 1-7 na właściwości komórek raka sterczą w warunkach in vitro. Efektytej pracyopublikowała w tym sŹunym roku (SCIENTIFIC REPORTS, NATURE, publikacj a 2). WPrzeprowadzonYch badaniach KandYdatka oceniała równiez niegenomowy wpływ hormonówsteroidowYchna działanie AngII i Ang1-7 w komórkach androgen ońeza!ężnego raka stercza,a uzYskane wYniki oPublikował aw 2017 (INTERNATIONAL JOURNAL oF M.LECULARMEDICINE' SPANDIDOS PUBLICATION), włączającpracę do cyklupublikacji (publikacja3) składającYch się na osiągnięcie naukowe. Przeprowadzone ptzezdr Kamilę Domińskąbadania' zarówno na Prawidłowych jak i nowotworowych liniach komórkowych gruczołukrokowego, potwierdz ają zaartgużowanie osi ACE2lAngl-7lMAS w proces nowotworzeniakomórek gruczofu krokowego, Kandydatka jasno precyzuje najwazniejsze osiągnięcia swojejPracy do których zalicza:1, udokumentowanie, że Ang1-7 ma zdolnośó modulowania wkomórkach gruczołu krokowego takich procesów jak proliferacj a, adhezja, migracja cryinwazja oraz potwierdzenie, ze efekt jest zalezrry od stęzenia peptydu, czasu inkubacji orazstatusu hormonalnego i agresywności badanej linii komórkowej; 2. wykazante, ze Angl _7 możestYmulowaĆ PrzeŻYvvalność/aktywność metaboliczną komórek prawidłowych inowotworolvych stetcza(m, in, Poprzezmodulowanie ekspresji genówpro_ i antyapopt otycznytakich jak: BIRCS' BCL2 czY BAX);3, wskazanie, żeAngl-7 moze ,,przestrajać,, szeregszlaków zaanguŻowanYch w proces kancerogen ezy, w ty- tut i.tr ;i,"ioooKT/mToR,IKKAIF-KB czY VEGFAIMPs; 4, potwierdzenie, że Ang1-7 ma zdolność stymulowaniaeksPresji nie tYlko recePtora MAS, aletakżeklasycznych receptorów angiotensynowych: AT1i AT2;5' udokumentowanie, ze obserwowany wzrost poziomu receptora angiotensynowegotypu pierwszego, moze byó osłabiany przezniegenomo wę działartie l7p-estradiolu, ale nietestosteronu; 6, Przedstawienie po razpierwszy, że Ang1-7 mazdolność modulowania ekspresjireceptorów dla hormonów steroidowych, takich jak: AR, ERo (E§ł1), ERp (ESR2) wkomórkach PrawidłowYch i nowotworowych gruczofu krokowego oraz 7. wykazanie, żeniegenomowe działanie testosteronu, ale nie l7p-estradiolu, zmienia efekty działanieAng'_7na aktywność PTKs w komórkach raka stercza.

Ocena działalności dydakĘ cznej,eksperckiej, organizacyjnej



Dr Kamila Domińska działalność dYdaktyką ro zpoczęłajeszczew czasie sfudiówmagisterskich
na UniwersYtecie ŁÓdzkim, W ramach Studenckiego Koła Biochemic znęgo,brała udział w
organizowaniu obchodów 50-1ecia opisania struktury DNA przęzWatsona i Cricka Q003),
PrzYgotowanYchPrzezWYdziałBiologii i ochrony środowiska Uniwersytetu Łódzkiego we
wsPÓłPracY z British Council. Natomiast w 2007 roku byłam zaangużowana w organizacje
sympozjum ,,GlIąr Przysadki" pod auspicjami Polskiego Towarzystwa
Neuroendokrynologicznego w ramach II Łódzkich spotkń przysadkowych.

Zajęcia ze studentami Uniwersytefu Medyc 7:Ircgo w Łodziprowadzi od 2005 roku. W latach
najwczeŚniejszYch Prowadziła zajęcia na Wydziale Lekarskim na kierunkach Fizjoterapia,
Kosmetologia i Stomatologia. od 200912010 jest zaangużowana w prowadz enie zajęć ze
studentami Biotechnologii Wydziału Nauk Biomedycznych i Ksźałcenia podyplomowego.
WiększoŚĆ godzin dYdaktYcznych stanowią przedmioty: podstawy hodowli komórkowych,profilaktyka chorób nowotworolvych oraz Molekulame podstawy Endokrynologii. Jest
współautorką 2 sylabusów dta wyżej wymienionych przedmiotów).

od momentu uzYskania stopnia doktora nauk medyc znych była promotorem 3 prac
magisterskich oraz 16 Prac licencjackich sfudentów ww. wydzińów. Habilitantka jest jednym
z tutorów studenckiego koła Naukowego ,,Laboratory of celt cultures students Association
(LoCCSA)" utworzonego Prz! Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych,
UniwersYtetu MedYcznego w Łodziwe wrześniu 2018 roku. o zaangużowaniu Kandydatki w
działalnoŚĆ dYdakĘczn ą ŚwiadczyĆmogą wygrane w kilku konkursach edukacyjnych (konkurs
ONKOGRANTY 2\I7,koŃurs naPrzYgotowanie wykładów dla student ów orazabsolwentów
uczelni i szkoł medYcznYch w ramach projektu "opracowanie i wdrożenie programów
ksŹałcenia zzakresumedYcyny i farmacji metodą ełearning na Uniwersytecie Medycznym w
Łodzi", 2009; konkurs la przygotowanie wykładów z chemii i biologii dla studentów
rozPocrYnającYch studia w uczelni medycznej, ogłoszony w ramach rea1izacji projektu

"oPracowanie i wdroŻenie Programów ksźałc eńa zzakresu medycyny i farmacji metodą e_
leaming na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi'', 20 l 0).

Uznana PozYcja zawodowa Kandydatki w środowisku przełozyła się na zaproszenie Jej w do
Pełnienie roli eksPerta w konkursie grantowym Individual Research Grants finansowanym
Przez The Isrąel Science Foundation (ISF) (201 7) oraz zaproszenia do recenzowania prac
zg}oszonYch do czasoPism takich jak: BMC Cąncer, oncogenesis, Cell proliferation, Journalof International Medical Research, Journąl of Hematolog,, and Oncologl Reseąrch,



ExPerimental and TheraPeutic Medicine, oncologl Letters, Medicąl Case Reports, TumorBiologł' oncologl ReseąrchorazCellular and Molecular Biologł. Kandydatk abyłaczłonkiemPolskiego TowarzYstwa Endokrynologicznego QOOD) otaz polskiego TowarzystwaNeuroendokrynologió znego Q007 -2008).

Podsumowanie oceny dorobku

podsumowując cykl prac skład ających się na główne osiągnięcie naukowe pt ,,ocENAZAANGAZOWANIA LOKALNEGO UKŁADU RENINA_ANGIOTENSYNA W PROCESNOWOTWORZENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO ZE SZCZEGOLNYMUWZGLĘDNIENIEM OSI ACE2IANG1-7A{AS", stwierd zam, że przedstawione w nichwyniki mają niePo dwłŻalnąwartość naukową. Habilitantka prezentuje bardzo rzetelnytwarsźatbńawczY - Posługuje się nowoczesnymi metodami badawczymi zapewniającymi wysokąjakoŚÓ i wiarYgodnoŚÓ uzYskanYch wyników. Zaprezentowany dorobek naukowy jak iosiągnięcia organizacYjne i dydaktyczr' stawiają dr Kamilę Domińską pośród wybitychpracowników naŃowych młodego pokolenia. Duża ńedza, wnikliwośó naukowa iumiejętnoŚĆ dzińania w zesPołach badawczych, pozwoliĘ Habilitantce na prawidłowezaPlanowanie i PrzeProwadzenie eksperymentów badawc zych. Zarówno naukowa, jak izawodowa działalność kandydatki może być przykładem uporządkowanego postępu iosiągania ambitnych celów.

Wniosek końcowy

Stwierdzam, ze zarówno dorobek jak i rczprawa, pod względem formalnym jak imerYtorycznYm, sPełniają wYmogi określone w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych i tyulenaukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sauki z dńa 14 marca2003 r (Dz.IJ.nr 196
Poz' 1165)' Pozwala mi to wYsĘPić z wnioskiem do Rady Wydziału Nauk Biomedycznych iKsŹałcenia PodYPlomowego Uniwersytefu Medyczneg o w Łodzio dopuszczenie dr KamiliDomińskiej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.
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