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Zalacznik

do Uchwaly podjetej w dniu 15 wrzesnia 2014 r. przez Kornisje Habilitacyjna powolana w

dniu 2 czerwca 2014 r. przez Centralna Kornisje do Spraw Stopni i Tytulow w celu

przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego doktora Piotra Duchnowicza w

dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, wszczetego w dniu 15.05.2014 r.

Komisja w skladzie: Przewodniczacy Komisji - prof. dr hab. Ryszard Slomski -

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekretarz Komisji - dr hab. Anita Krokosz -

Uniwersytet L6dzki, Recenzent - prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski - Uniwersytet

Wroclawski, Recenzent - dr hab. Anna Wisniewska-Becker - Uniwersytet Jagiellonski w

Krakowie, Recenzent - prof. dr hab. Miroslaw Soszynski - Uniwersytet L6dzki, Czlonek

Komisji - dr hab. Krzysztof Bryl - Uniwersytet Warrninsko-Mazurski w Olsztynie, Czlonek

Komisji - prof. dr hab. Mieczyslaw Puchala - Uniwersytet L6dzki, zapoznala sie z pelna

dokumentacja wniosku.

Pan dr Piotr Duchnowicz ukoriczyl w 1990 r. studia magisterskie na Wydziale Biologii i

Nauk 0 Ziemi Uniwersytetu L6dzkiego, uzyskujac tytul zawodowy magistra biologii w

specjalnosci biologia molekularna na podstawie obrony pracy magisterskiej pt. .Badanie

wplywu produkt6w degradacji parakwatu na hernoglobine czlowieka i karpia" wykonanej pod

kierunkiem prof. dr hab. Wirgiliusza Dudy. Jeszcze w trakcie studi6w (w grudniu 1988) zostal

zatrudniony na stanowisku inzynieryjno-technicznyrn w Katedrze Biofizyki w zespole prof. dr

hab. Wirgiliusza Dudy. Na stanowisku tym pracowal do 30.09.2002 r.

Dyplom doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka otrzymal w 2002 r. na

Wydziale Biologii i Nauk 0 Ziemi UL po obronie rozprawy doktorskiej .Wplyw herbicyd6w na

erytrocyty czlowieka". Promotorem rozprawy byla prof. dr hab. Maria Koter-Michalak. Od

2002 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Katedrze Biofizyki Skazen Srodowiska

Uniwersytetu L6dzkiego na stanowisku adiunkta. W 2011 r. dr Duchnowicz ukonczyl Studia

Podyplomowe w zakresie lnformatyka na Wydziale Matematyki i lnformatyki UL.

Glownym tematem zainteresowan naukowych dr Piotra Duchnowicza sa polifenole,

jako naturalne przeciwutleniacze i zwiazki 0 potencjalnym dzialaniu hipolipidemicznym.

Obiektem badan sa erytrocyty pochodzace od ludzi zdrowych i chorych z dyslipidemia oraz

zespolern metabolicznym. Dr P. Duchnowicz prowadzil takze badania dotyczace wplywu

statyn, fenofibrat6w i flawonoid6w na strukture i funkcje erytrocyt6w ludzi chorych na

hiperlipidernie oraz z zespolem metabolicznym. Zajmowal sie takze wplywem suplementacji
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koenzymem Q na parametry strukturalne i funkcjonalne erytrocyt6w od os6b starszych, u

kt6rych obserwuje sie wzrost stresu oksydacyjnego w kom6rkach. Poza glownymi

zainteresowaniami naukowymi dr Duchnowicz uczestniczy tez w innych badaniach

prowadzonych w Katedrze Biofizyki Skazen Srcdowiska, m.in. dotyczacych wyjasnienia

mechanizm6w powstawania termotolerancji erytrocyt6w oraz wplywu promieniowania bliskiej

podczerwieni (NIR) na to zjawisko (we wspolpracy z Instytutem Inzynierii Biomedycznej

Pomiarowej Politechniki Wroclawskiej).

W ten nurt badan wpisuje sie cykl prac wskazanych jako osiagniecie habilitacyjne,

dotyczace wplywu polifenoli roslinnych na blone plazmatyczna erytrocyt6w od ludzi zdrowych

i chorych na dyslipidemie w warunkach in vivo i in vitro.

1. Ocena formalna nadeslanych material6w

Komisja zapoznala Sly z materialami dotyczacymi postepowania habilitacyjnego: 1)

wnioskiem do Centralnej Komisji 0 przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego; 2) kopia

dyplomu nadania tytulu doktora nauk biologicznych; 3) autoreferatem z om6wieniem

opublikowanych prac i ich analiza bibliornetryczna; 4) wykazem opublikowanych prac

naukowych oraz inforrnacja 0 osiagnieciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej i

popularyzacji nauki; 5) oswiadczeniami wspolautorow prac stanowiacych osiagniecie naukowe;

6) pracami stanowiacymi osiagniecie naukowe; 7) danymi kontaktowymi.

Komisja stwierdza, ze dokumentacja wniosku zostala przygotowana zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz.

U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Dz.

U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455). Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski podkreslil, ze w imieniu

zmarlej wspolautorki oswiadczenia wydala obecna Pani Kierownik jednostki, w kt6rej

pracowala zmarla osoba. Wedlug Pana Profesora takie oswiadczenia powinny bye inaczej

sformulowane, jesli podpisuje je kierownik jednostki, w kt6rej pracowal zrnarly wspolautor.

Dwie recenzje: Pani dr hab. Anny Wisniewskiej-Becker i Pana prof. dr hab. Miroslawa

Soszynskiego S,! pozytywne i koncza sie poparciem wniosku 0 nadanie dr Piotrowi

Duchnowiczowi stopnia doktora habilitowanego.

Recenzja Pana prof. dr hab. Aleksandra F. Sikorskiego konczy sie wnioskiem: .Po

analizie przedstawionego do oceny osiagniecia stwierdzam, ze zaprezentowane przez

Habilitanta osiagniecie: "Oddzialywanie wybranych polifenoli z erytrocytami ludzi

zdrowych i z dyslipidernia" nie spelnia wszystkich, istotnych wymagan Ustawy z dnia 14



marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z

2011 r. Nr 84, poz. 455 art. 17.1 oraz p. 4)".

2. Ocena osiagniecia naukowego przedstawionego w postaci monotematycznego cyklu

publikacji

Ocena parametryczna i merytoryczna prac wskazanych jako osiqgniecie

Na osiagniecie naukowe zatytulowane "Oddzialywanie wybranych polifenoli z

erytrocytami ludzi zdrowych i z dyslipidemia" sklada sie siedem oryginalnych prac,

opublikowanych w latach 2006-2012. SZeScprac ukazalo sie w czasopismach znajdujacych sie

w bazie Journal Citation Reports, w czasopismie Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej

(IF=O, IF(3-letni)=1,522, MNiSW=30), Food and Chemical Toxicology (IF=2,114,

MNiSW=35), Medical Science Monitor - dwie prace (IF=1,699, MNiSW=20), European

Journal of Nutrition (IF=2,750, MNiSW=30), Environmental Toxicology and Pharmacology

(IF=I,469, MNiSW=20). Jedna praca ukazala sie w czasopismie spoza bazy JCR we

Wiadomosciach Lekarskich (MNiSW=6). Laczny IF cyklu prac stanowiacych osiagniecie

naukowe wynosi 9,731 (wedhig IF czasopisma z roku ukazania sie publikacji) i 12,493 wedlug

5-letniego IF oraz 161 pkt. MNiSW.

Kandydat jest pierwszym i jednoczesnie korespondencyjnym autorem trzech sposrod

siedmiu prac. W kolejnych czterech pracach jest trzecim lub dalszym autorem. Cykl prac jest

merytorycznie sp6jny i tematycznie zwiazany z tytulern osiagniecia naukowego.

Cykl publikacji, bedacy podstawa postepowania habilitacyjnego, dotyczy wplywu

polifenoli pochodzenia roslinnego i jednej statyny na erytrocyty ludzi zdrowych i w warunkach

dyslipidemii. Wyniki zawarte w cyklu prac wskazuja na potencjalna przydatnosc polifenoli

pochodzenia roslinnego w leczeniu chorych na szeroko pojeta dyslipidemie. Schorzenie to

mozna zakwalifikowac jako chorobe cywilizacyjna i w zastosowaniu suplementacji diety

flawonoidami roslinnyrni mozna upatrywac nadziei na poprawy stanu zdrowia chorych.

Badania przedstawione w pracach stanowiacych osiagniecie naukowe wskazuja, ze:

1. Blony erytrocyt6w os6b z dyslipidemia charakteryzowaly sie podwyzszona zawartoscia

cholesterolu, zwiekszonym poziomem peroksydacji lipidow, obnizona plynnoscia blony

plazmatycznej, obnizona calkowita aktywnoscia A'TPazowa, obnizona aktywnoscia Na+,K +-

ATPazy oraz obnizonym poziomem grup tiolowych w porownaniu do grupy kontrolnej.
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2. Flawonoidy w badaniach in vitro bezposrednio obnizaly poziom cholesterolu w blonach

erytrocyt6w os6b z dyslipidemia.

3. Flawonoidy nie wplywaly na zawartosci cholesterolu blonowego w blonach erytrocyt6w

os6b zdrowych.

4. Wszystkie badane polifenole wykazywaly wlasciwosci antyoksydacyjne - obnizaly

peroksydacje lipid6w blonowych.

5. Suplementy diety na bazie ekstraktu z owoc6w aronii poprawiaja profillipidowy osocza os6b

z dyslipidemia oraz korzystnie wplywaja na strukture i funkcje erytrocyt6w z podwyzszona

zawartoscia cholesterolu blonowego,

Dwoje z trojga Recenzent6w pozytywnie ocerna osiagniecie naukowe dr Piotra

Duchnowicza. Prof. dr hab. Miroslaw Soszynski uwaza, ze osiagniecie badawcze wnosi wiele

nowych danych do wiedzy 0 funkcji i wlasciwosciach fizjologicznych erytrocytu, szczeg61nie

tam, gdzie dotyczy to jego blony cytoplazmatycznej. Dodaje, ze prace dobrze wykorzystuja

oryginalny warsztat badawczy Habilitanta obejmujacy biochemie i biofizyke erytrocytu oraz

detekcje oksydacyjnych uszkodzen bialek, jakkolwiek sa nieco monotonne pod wzgledem

metodycznym. Prof. dr hab. M. Soszynski konkluduje: "Studiuj~c dorobek naukowy dr Piotra

Duchnowicza [ ... ] nabralern przekonania, ze jest On bardzo dobrym ekspertem w dziedzinie

wlasnosci fizykochemicznych i biochemicznych krwinki czerwonej, a zwlaszcza jej blony

kom6rkowej" .

Dr hab. Anna Wisniewska-Becker pisze w swojej recenzji, ze ciekawe jest zwr6cenie

uwagi przez Habilitanta na bezposredni zwiazek miedzy struktura i skladem lipidowym blon a

funkcja blonowych bialek (na przykladzie ATPaz). Dodaje, ze choc nie udalo sie osiagnac

wartosci kontrolnych [po suplementacji ekstraktem z aronii], obserwowanych u zdrowych

ludzi, wyniki wydaja sie bye cenne, poniewaz zwiazki naturalnego pochodzenia, jakimi sa

polifenole (np. zawarte w ekstrakcie z aronii antocyjany) w przeciwienstwie do statyn, nie

powoduja skutk6w ubocznych. Brakuje jednak szerszej dyskusji nad mechanizmem dzialania

tych zwiazkow in vitro i in vivo. Dodatkowo, wplyw polifenoli na blony i jego tlumaczenie

poprzez obnizenie zawartosci cholesterolu blonowego moze bye kontrowersyjny. Polifenole

moga wplywac na blony bezposrednio, same sie w nia wbudowujac. Wedlug Pani Recenzent

dorobek habilitacyjny, choc moze nie wybitny, zawiera cenne dane eksperymentalne,

posiadajace znaczenie praktyczne. Warto rowniez podkreslic, ze ostatnie trzy artykuly

osiagniecia naukowego, w kt6rych dr Duchnowicz jest pierwszym auto rem , opublikowane

zostaly w 2012 r., eo swiadczy 0 zintensyfikowaniu pracy naukowej Habilitanta i uzyskiwaniu

przez niego samodzielnosci naukowej.



Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski stwierdza, ze przedstawione osiagniecie nie spelnia

kryteriow Ustawy rnowiacej w "art. 17.1 Rozprawa habilitacyjna powinna stanowic znaczny

wklad autora w rozwoj okreslonej dyscypliny naukowej lub artystycznej i w punkcie 2.

Rozprawe habilitacyjnq mote stanowic powstale po uzyskaniu stopnia doktora dzielo,

opublikowane w calosci lub zasadniczej czesci, albo jednotematyczny cykl publikacji."

Uzasadnia to nastepujaco:

1. Autor wystepuje z wnioskiem 0 nadanie Jemu stopnia w dziedzinie biofizyki. Zadna z

publikacji wchodzacych w sklad osiagniecia nie zostala opublikowana w czasopismie 0

charakterze biofizycznym lub innym profesjonalnym czasopismie poswieconym biofizyce

lub biologii molekularnej blon.

2. Tematyka dwoch prac (poz. 1 i 2) wchodzacych w sklad osiagniecia nie dotyczy wplywu

wybranych polifenoli na blone erytrocytu. Poza tym udzial Habilitanta w nich jest zgodnie z

Jego deklaracja, raczej niewielki.

3. Dwie z 7 (1 i 4) prac maja charakter medyczny i nie zawieraja doswiadczen opartych 0

metody biofizyczne.

4. Pozostale prace zawieraja badania przy uzyciu metody EPR do porniarow plynnosci blony

(ruchliwosci lancuchow weglowodorowych) lipidow blonowych przy uzyciu znakowanych

spmowo kwasow tluszczowych. Technika ta jest metoda zaliczana do grupy

"biofizycznych", ale to metoda juz od dose dawna stosowana w badaniach blon i jej uzycie

nie wiaze sie z rozwojem metod biofizycznych.

5. Zaskakujace jest uzywanie mieszanin zwiazkow polifenolowych jakimi sa ekstrakty z aronii

lub kapusty (bialej czerwonej) do badan nad erytrocytami pacjentow z

hipercholesterolemia. Z calej serii prac przedstawionych jako osiagniecie wynika bardzo

niewiele wnioskow 0 charakterze naukowym. Nie jest jasna hipoteza badawcza, ktora Autor

postanowil udowcdnic. Pod tym wzgledern Kandydat nie uczynil znaczacego postepu w

stosunku do swojej rozprawy doktorskiej, ktora dotyczyla fenoksyherbicydow a jej wyniki

zostaly opublikowane w czasopismach rejestrowanych w Journal Citation Reports.

6. Wszystkie prace maja charakter diagnostyczny, powierzchowny, tzn. stwierdzaja, badz nie

stwierdzaja zmian. Zdaniem recenzenta wspolczesna biologia wymaga poglebionej analizy,

prob wyjasniania mechanizmow zjawisk. Tych elementow w przedstawionych pracach i

dyskusji jest bardzo malo.

Jak zauwazaja wszyscy Recenzenci, przedstawione osiagniecie naukowe miesci sie

bardziej w dyscyplinie biologia niz biofizyka. Prof. dr hab. Mieczyslaw Puchala zauwazyl

jednak, ze w przewodzie habilitacyjnym oprocz osiagniecia naukowego oceniany jest takze
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pozostaly dorobek naukowy. W pracach nie wlaczonych do osiagniecia naukowego Habilitant

zajmowal sie badaniami scisle biofizycznymi m. in. dotyczacymi mechanizm6w nabywania

termotolerancji przez erytrocyty czlowieka. Badania te przyczyniaja sie do wyjasnienia

zjawiska termotolerancji w kom6rkach pozbawionych jadra kom6rkowego. Opinie te podziela

prof. dr hab. Miroslaw Soszynski. Dr hab. Krzysztof Bryl dodal, ze tytul osiagniecia moglby

bye lepiej sforrnulowany i nie okresla precyzyjnie, czego dotycza badania stanowiace

osiagniecie naukowe Habilitanta. Dodal tez, ze podziela opinie wyrazona w recenzji przez dr

hab. Anne Wisniewska-Becker, ze dorobek habilitacyjny dr P. Duchnowicza, choc nie wybitny,

zawiera cenne informacje praktyczne. Profesor Ryszard Slomski dodal, ze oczekiwanie

wysokich parametr6w naukometrycznych powoduje, ze osoby ubiegajace sie 0 nadanie stopnia

naukowego staraja sie zamieszczac prace w czasopismach wyzej punktowanych, niz te kt6re

scisle dotycza problematyki badawczej.

Ocena udzialu Habilitanta we wskazanym osiqgnieciu naukowym

Prace wskazane przez Habilitanta jako osiagniecie naukowe sa wieloautorskie, w trzech z

nich jest pierwszym i zarazem korespondencyjnym autorem, eo potwierdza Jego pelne

zaangazowanie w opracowanie koncepcji naukowej, zaprojektowanie i wykonanie badan, jak i

opracowanie wynik6w oraz przygotowanie manuskrypt6w. W czterech pracach Kandydat jest

trzecim lub dalszym autorem i Jego udzial wynosi w granicach 20-35%.

Zgodnie z Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pozniejszyrni zmianami), w

brzmieniu ustalonym Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455) 0 stopniach i

tytulach naukowych, oceniane osiagniecie naukowe powinno wykazac wiodacy udzial

Habilitanta, poczawszy od opracowania koncepcji badan po opracowanie wynik6w i spisanie

ich w formie manuskrypt6w publikacji. W duzej czesci prac stanowiacych istote osiagniecia

naukowego znaczacy udzial dr. Piotra Duchnowicza jest latwy do zauwazenia.

3. Ocena aktywnosci naukowej

Dane naukometryczne

Dr Piotr Duchnowicz jest wspolautorem lacznie 40 publikacji, w tym 17 prac

oryginalnych opublikowanych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports, 12 prac

oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy B MNiSW, 6 prac doswiadczalnych i 2

prac przegladowych opublikowanych w monografiach oraz 2 prac oryginalnych i 1 pracy
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przegladowej opublikowanych w czasopismach spoza list MNiSW. Laczny wspolczynnik

oddzialywania IF wg roku wydania publikacji wynosi 24,952, a uwzgledniajac 5-letni IF

31,810. Odpowiada to 497 punktom MNiSzW. Liczba cytowan wedlug bazy Web of Science

wynosi 185 (18.08.2014), a indeks Hirscha 7. Dr hab. Anna Wisniewska-Becker uwaza, ze nie

S,! to imponujace wartosci, ale nalezy podkreslic, ze dr Duchnowicz publikuje wylacznie z

polskimi wspolautorami, a jego udzial w powstalych pracach jest duzy. Warto tez zwrocic

uwage, ze liczba cytowan prac dr Duchnowicza systematycznie rosnie, i jest najwyzsza (35) w

2013 r. Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski podkresla, ze liczbowo bogaty dorobek swiadczy 0

aktywnosci naukowej Habilitanta zar6wno przed jak i szczeg6lnie, po uzyskaniu stopnia

doktora.

Przewodniczacy Komisji, prof. dr hab. Ryszard Slornski i Sekretarz Komisji, dr hab.

Anita Krokosz, stwierdzili, ze w przypadku dr Piotra Duchnowicza zostaly spelnione wszystkie

formalne i merytoryczne wymagania w zakresie dorobku naukowego i uznaja ten dorobek za

dobry.

Mobilnosc badacza - projekty krajowe, udziai w konferencjach

Dr Piotr Duchnowicz uczestniczyl w charakterze wykonawcy w jednym projekcie

zamawianym przez Ministerstwo. Bral za to udzial w kilku projektach z bad an wlasnych, gdzie

w jednym by] kierownikiem, w pozostalych - wykonawca. Nie uczestniczyl w projektach

miedzynarodowych, ani nie odbyl zadnego zagranicznego stazu i nie mial przez to okazji do

nabycia doswiadczenia we wspolpracy miedzynarodowej. Dr hab. Anna Wisniewska-Becker

wyraza opinie, ze takie zawezenie aktywnosci naukowej nie jest korzystne dla rozwoju

naukowego Habilitanta ani reprezentowanej przez niego dziedziny wiedzy. Pozostaje wierzyc,

ze po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego dr Duchnowicz poszerzy swa aktywnosc naukowa 0

wspolprace miedzynarodowa, Do uwag Pani Recenzent przychylaja sie pozostali Recenzenci,

prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski i prof. dr hab. Miroslaw Soszynski. Profesor Soszynski

zauwaza takze, ze rozwijanie wspolpracy miedzynarcdowej przez pornocniczych pracownik6w

nauki w duzYI11stopniu zalezy od aktywnosci kierownika zespohi.

Prof. dr hab. Miroslaw Soszynski podkresla, ze Habilitant dobrze radzi sobie w

nawiazywaniu i realizowaniu wspolpracy z krajowymi jednostkami badawczymi i naukowyrni,

o czym swiadczy fakt, ze wiekszosc jego badan byla prowadzona w ramach podjetych takich

dwustronnych umow.

Dr P. Duchnowicz jest wspolautorem 69 doniesien plakatowych prezentowanych na

zjazdach polskich i miedzynarodowych.
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Komisja podziela uwagi Recenzent6w i stwierdza, ze Habilitant czynnie uczestniczy w

konferencjach naukowych a Jego wspolpraca krajowajest wystarczajaca.

Ocena najwainiejszych osiqgniec stanowiqcycb wklad Kandydata do dyscypliny

Recenzent dr hab. Anna Wisniewska-Becker zauwaza, ze od samego poczatku swej

dzialalnosci naukowej Habilitant interesowal sie zmianami w strukturze i funkcji erytrocyt6w

(w tym zmianami hemoglobiny) pod wplywem roznych zwiazkow, m.in. herbicyd6w i ich

metabolit6w. Na pewnym etapie badan dr Duchnowicz zainteresowal sie technika EPR, ktora

zaczal wykorzystywac do pomiaru plynnosci blon erytrocyt6w. Badal tez stopien uszkodzenia

bialek blonowych i aktywnosc ATPaz blonowych.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Habilitant bral udzial w badaniach

prowadzonych we wspolpracy z Uniwersytetem Medycznym im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

dotyczacych stresu oksydacyjnego w erytrocytach os6b starszych oraz wplywu suplementacji

koenzymem Q na parametry strukturalne i funkcjonalne erytrocyt6w. Badano poziom

peroksydacji lipid6w i uszkodzen bialek, aktywnosc ATPaz blonowych oraz mikrolepkosc

wnetrza erytrocyt6w. W ramach wspolpracy z Katedra Farmakologii i Terapii Monitorowanej

Uniwersytetu Medycznego w Lodzi Habilitant prowadzi badania nad wplywem statyn,

fenofibrat6w i flawonoid6w na strukture i funkcje erytrocyt6w ludzi chorych na hiperlipidemie

oraz z zespolem metabolicznym. W ramach tej tematyki, opr6cz badan om6wionych w czesci

dotyczacej osiagniecia naukowego, dr Duchnowicz prowadzi badania in vivo nad wplywem

roznych lek6w z grupy statyn i fibrat6w na parametry stresu oksydacyjnego i parametry

strukturalne blon erytrocyt6w u chorych z otyloscia brzuszna, dyslipidemia i zespolem

metabolicznym. Wiekszosc wynik6w tych badan publikowana byla w polskich czasopismach

medycznych. Glownym tematem zainteresowan dr Duchnowicza sa polifenole, jako naturalne

przeciwutleniacze i zwiazki 0 potencjalnym dzialaniu hipolipidemicznym.

Oceniajac dorobek naukowy dr Duchnowicza, dr hab. Anna Wisniewska-Becker

stwierdza, ze duza liczba publikacji swiadczy 0 jego pracowitosci i umiejetnosci wspolpracy.

Badania prowadzone przez Habilitanta dotycza waznych z medycznego punktu widzenia

zagadnien moga przyczynic Sly do znalezienia alternatywnych metod leczenia

hipercholesterolemii i innych zaburzen metabolizmu lipid6w. 0 waznosci prowadzonych przez

niego badan swiadczy duza liczba publikacji w czasopismach medycznych. Dr hab. Anna

Wisniewska-Becker uwaza, ze dobrym uzupelnieniem bylyby prace w czasopismach 0

charakterze biofizycznym, kt6re traktowalyby 0 zagadnieniach bardziej podstawowych

zwiazanych z mechanizmami zaobserwowanych zaleznosci.
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Recenzent prof. dr hab. Miroslaw Soszynski pozytywnie ocenia osiagniecie naukowe i

caloksztalt dorobku naukowego Habilitanta i uwaza, ze osiagniecia dr. Piotra Duchnowicza w

pelni spelniaja kryteria stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego.

Wedlug Recenzenta prof. dr hab. Aleksandra F. Sikorskiego, aktywnosc naukowa

Kandydata przejawiajaca sie liczbami publikacji oraz doniesien konferencyjnych jest duza, a

udzial w publikacjach 0 znaczacym wspolczynniku wplywu swiadczy 0 Jego duzym potencjale

naukowym. W przypadku lepiej przedstawionego osiagniecia (tytul) uzupelnionego 0 1-2 prace

z listy JCR lub okreslenia innej specjalnosci (np. biologia, biologia medyczna) liczbowo bogaty

dorobek stanowilby rozsadne Ho dla rozprawy habilitacyjnej.

Po dyskusji, wiekszosc czlonkow Komisji uwaza, ze calosc dorobku naukowego dr Piotra

Duchnowicza spelnia ustawowe wymagania stawiane kandydatom na stopien doktora

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka.

4. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz osi~gni'(c organizacyjnych

Aktywnosc dydaktyczna Habilitanta jest typowa dla nauczyciela akademickiego. W

ramach swoich obowiazkow, dr Duchnowicz prowadzil rozne zajecia dydaktyczne dla

student6w, w tym cwiczenia laboratoryjne z nastepujacych przedmiot6w: Fizyka z elementami

biofizyki, Technologie informacyjne, Chemia i biofizyka skazen srodowiska, Toksykologia,

Podstawy bioinformatyki, Bioinformatyka. Sprawowal bezposrednia opieke naukowa nad 13

pracami magisterskimi z biologii i ochrony srodowiska oraz kierowal 5 pracami licencjackimi i

by! recenzentem 4 prac licencjackich. Jest tez opiekunem kierunkowym zawodowych praktyk

studenckich na kierunku biologia i genetyka.

Habilitant bral udzial w organizacji szesciu naukowych konferencji miedzynarodowych i

krajowych. Wykonywal tez rozne prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu L6dzkiego. Za

dzialalnosc dydaktyczna i organizacyjna dr P. Duchnowicz otrzyrnal Zlota Odznake UL w 2005

r i Medal Srebrny za Dlugoletnia Sluzbe w 2013 r.

Komisja stwierdza, ze oceniany dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz

osiagniecia organizatorskie odpowiadaja wymaganiom stawianym kandydatom do stopnia

doktora habilitowanego.

5. Podsumowanie

Komisja uznala, ze podstawa oceny dokonanej przez Komisje sa recenzje, kt6re stanowia

zalacznik tego uzasadnienia oraz dyskusja przeprowadzona na posiedzeniu Komisji.
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Dwoje z Recenzent6w podsumowujac swoja opirue wyrazilo przekonanie, ze

przedstawione do oceny osiagniecie naukowe i aktywnosc naukowa spelniaja warunki

konieczne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego okreslone Ustawa z dnia 18 marca

2011 r. 0 zmianie Ustawy - Prawo 0 Szkolnictwie Wyzszym, ustawy 0 stopniach naukowych i

tytule naukowym i popieraja wniosek 0 nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka.

Jeden z Recenzent6w uwaza, ze osiagniecie naukowe me spelnia kryteri6w Ustawy,

natomiast pozostala aktywnosc naukowa Habilitanta jest duza i wystarczajaca do uzyskania

stopnia doktora habilitowanego.

W opinii wiekszosci czlonkow Komisji osiagniecie naukowe przedstawione w postaci

cyklu monotematycznych publikacji dr. Piotra Duchnowicza spelnia kryteria stawiane

kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie

biofizyka.

Wynik glosowania na posiedzeniu Komisji w sprawie nadaniem stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka: oddano 6 glosow, w tym 5 .za" i

1 .wstrzymuje sie".

J t{;r'f -: ~
Sekretarz Komisji Przewodniczacy Komisji

Dr hab. Anita Krokosz Prof. dr hab. Ryszard Slomski

Lodz, 15 wrzesnia 2014 r.
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