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1. Wstęp 

Choroby naczyń mózgu są jedną z najczęstszych powodów śmierci oraz niepełnosprawności wśród 
rozwiniętych społeczeństw krajów europejskich. Niestety aktualna wiedza na temat patogenezy 
tych schorzeń jest nadal niewystarczająca, aby zapewnić w pełni zadowalające wyniki ich leczenia. 
Za zaopatrzenie mózgu w krew odpowiadają dwa układy naczyniowe: układ tętnic kręgowych, za-
opatrujący mózg w około 20 % oraz układ tętnic szyjnych, odpowiedzialny za 80% objętości prze-
pływającej krwi przez mózg (ryc 1) [Narkiewicz i Moryś  2013; Yasargil 1984a; Yasargil 1984b]. 
Połączenie obu układów zapełnia wydajny przepływ krwi przez mózg. 
Koło tętnicze mózgu, zwane także kołem tętniczym Willisa jest tworem składającym się z dużych 
naczyń tętniczych mózgu. Rozerwanie naczynia przeszywającego skutkuje mikrokrwawieniem, na-
tomiast zamknięcie jego światła może doprowadzić do obszarów niedokrwiennych głębokich struk-
tur mózgu zwanych udarami lakunarnymi [Trojanowski 1984; Rabinstein i Resnick 2009; Love i 
Biller 2007; Rubin i Reisner 2009; Takahashi]. Aktualnie złotym standardem w diagnostyce chorób 
naczyń mózgu jest cyfrowa angiografia subtrakcyjna (ang. digital subtraction angiography, DSA) 
[Kunert, Janowski i Marchel 2004], jednakże podobnie jak angiografia tomografii komputerowej 
naraża ona badaną osobę na wysokie dawki promieniowania oraz kontrastu. Angiografia rezonansu 
magnetycznego time-of-flight (TOF) pozwala na zobrazowanie przepływu krwi w naczyniach bez 
konieczności podawania kontrastu, co czyni ją wygodną  
i bardziej bezpieczną od pozostałych narzędzi diagnostycznych [Pacholec i wsp. 2004]. Rezonans 
magnetyczny o mocy pola 7 tesli zapewnia większą wartość sygnału do szumu (ang. Signal to noise 
ratio, SNR), co zapewnia wyższą rozdzielczość przestrzenną niż rezonanse magnetyczne o mocy 
pola 1.5 tesli oraz 3 tesli [Kang  i wsp. 2009; Cho i wsp 2008; Zwanenburg i wsp. 2008] i umożli-
wia nieporównywalnie lepsze obrazowanie naczyń przeszywających mózg.  
Angiografia czasu przepływu rezonansu magnetycznego (Time-of-flight, ToF) jest protokołem 
umożliwiającym zobrazowanie przepływu krwi w obrębie naczyń. Główną zaletą tej techniki jest 
brak konieczności podaży kontrastu dożylnego, co czyni ją o wiele wygodniejszą i bezpieczniejszą 
dla pacjenta. Angiografia czasu przepływu została po raz pierwszy opisana przez Suryan’ a w 1959 
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roku [Suryan 1959], a po raz pierwszy użyta została do zobrazowania naczyń krwionośnych przez 
Hinshaw’a i wsp. [Hinshaw i wsp. 1977]. Sekwencja ta okazała się być szczególnie użyteczna w 
diagnostyce tętniaków naczyń mózgowych [Gibbs i wsp. 2005; Gibbs i wsp. 2004, Serafin i wsp. 
2012], malformacji naczyniowych [Kociemba i wsp. 2015], krwawienia podpajęczynówkowego 
pochodzenia nieurazowego [Suarez i wsp. 2006] oraz innych schorzeń naczyń mózgowych takich 
jak choroba Moya-moya [Yamada i wsp. 1992; Fushimi i wsp. 2006], a także jako narzędzie dia-
gnostyczne po zabiegach wewnątrznaczyniowych [Poncyliusz i wsp. 2007]. Rezonans magnetyczny 
o mocy pola 7 tesli posiada znacznie szerszy zakres zastosowań w analizie  
i diagnostyce naczyń mózgu w porównaniu do rezonansów magnetycznych o mocy pola 3 tesli oraz 
1.5 tesli, w szczególności jeśli chodzi o obrazowanie małych naczyń mózgu. Wysokopolowy rezo-
nans magnetyczny dzięki znacznie większemu stosunkowi sygnału do szumu (Signal to noise ratio, 
SNR) umożliwia obrazowanie w znacznie większej rozdzielczości przestrzennej [Kang i wsp. 2009; 
Cho i wsp. 2008; Zwanenburg i wsp. 2008]. Rezonans magnetyczny o mocy pola 3 tesli dysponuje 
wartościami SNR o 100 % większymi niż rezonans magnetyczny o mocy pola 1.5 tesli [Willinek i 
wsp. 2003], natomiast SNR rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli jest o 88 % wyższy niż 
rezonansu magnetycznego o mocy pola 3 tesli [von Morze i wsp. 2007]. W literaturze natknąć się 
można na szeroką listę protokołów wykorzystywanych przez różnych autorów. Cały czas prowa-
dzone są badania poszukujące optymalnego protokołu, który obniżyłby czas akwizycji oraz swoiste 
tempo pochłaniania energii (SAR - specific absorption rate). Do tej pory cyfrowa angiografia sub-
trakcyjna wzmocniona kontrastem była jedyną metodą obrazowania małych naczyń mózgu. Jed-
nakże stosunkowo duże ryzyko efektów ubocznych tej techniki oraz duża dawka promieniowania 
na którą narażony jest pacjent (do 3.8 grejów [Miller i wsp. 2003]) uniemożliwia jej wykorzystanie 
jedynie do celów naukowych. Ponadto powszechnie dostępne nieinwazyjne techniki obrazowania 
naczyń takie jak angiografia rezonansu magnetycznego, a nawet wzmocniona kontrastem angiogra-
fia rezonansu magnetycznego o mocy pola 1.5 czy 3 T nie zapewnia wystarczającej rozdzielczości 
przestrzennej umożliwiającej obrazowanie małych naczyń mózgu [Anzalone i wsp. 2006; Meckel i 
wsp. 2006], co jest pomocne w analizie zmian naczyniowych  
w takich chorobach jak depresja, migrena oraz choroba małych naczyń. 
Dziedziczna neuropatia Leber’a po raz pierwszy została opisana w 1871 r. przez niemieckiego oku-
listę Teodora Lebera [Leber 1871]. Przed wystąpieniem objawów choroby obserwuje się okres 
zwiastunowych zmian w badaniu oftalmologicznym takich jak: kręty przebieg małych naczyń, mi-
kroangiopatia okołobrodawkowa, obrzęk warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz brak prze-
cieku w obrębie naczyń w badaniu angiografii fluoresceinowej [Nikoskelainen 1982; Nikoskelainen 
1983]. W momencie pojawienia się objawów choroby (utrata widzenia centralnego) zmiany naczy-
niowe nasilają się i towarzyszy im obrzęk górnych oraz dolnych arkad włókien  
i nagły zanik pęczka plamkowo-brodawkowego [Nikoskelainen 1983; Smith i wsp. 1973].  
W późniejszym okresie obserwuje się blednięcie skroniowej części tarczy nerwu wzrokowego, zm-
niejszenie obrzęku włókien nerwu wzrokowego i prowadzące do całkowitego zblednięcia tarczy 
nerwu wzrokowego i całkowitego jej zaniku. Aktualna literatura dostarcza niewiele informacji do-
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tyczących nieprawidłowości, które można zaobserwować podczas obrazowania przy pomocy rezo-
nansu magnetycznego w obrębie mózgu. Dostępne są opisy przypadków, relacjonujące nieprawi-
dłowości w obrazach MRI w obrębie przedniej części drogi wzrokowej (ryc 10). Hiperintensywne 
sygnały w projekcji T2 w obrębie tylnej części nerwu wzrokowego opisywane były przez Keremo-
de i wsp. u 8 spośród 13 przebadanych pacjentów [Kermode i wsp. 1989]. Również w obrębie 
przedniej części nerwu wzrokowego zaobserwowano sygnały hiperintensywne, jednak liczba takich 
przypadków była niewielka [Dotti i wsp. 1992; Tourbah 2012; Honda i wsp. 2006;  Mashima  
i wsp. 1998; Batioglu i wsp. 2003; McClelland i wsp. 2011]. 
Ostatnie prace przy użyciu wysokopolowego rezonansu magnetycznego donoszą o występowaniu 
obszarów hiperintensywnych w obrębie dystalnych części nerwów wzrokowych, skrzyżowania 
wzrokowego, pasma wzrokowego a także powiększenia skrzyżowania wzrokowego [Van Westen  
i wsp. 2011; Vaphiades 2011; Phillips i wsp. 2003; Blanc i wsp. 2018; Ong i wsp. 2013].  
Analizując powyższe ustalenia, głównym celem badań, była ocena parametrów morfometryczny-
ch tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze wśród pacjentów 
z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Leber’a w rezonansie magnetycznym o mocy 
pola 7 tesli z wykorzystaniem autorskiego protokołu angiografii czasu przepływu. 

Istotnym impulsem do podjęcia powyższej tematyki były doświadczenia nabyte w trakcie stażu na-
ukowego odbytego w Klinice Neurochirurgii, Instituto Clínic de Neurociencias, Hospital Clínic 
Barcelona w Barcelonie. 

Badania przeprowadzone w ramach powyższej pracy zrealizowałem we współpracy z interdyscy-
plinarnym zespołem naukowym, w skład którego wchodzili pracownicy Kliniki Okulistyki Ogólnej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Instytutu Informatyki 
Politechniki Lubelskiej, GE Healthcare, King’s College London w Londynie oraz kompleksu Eco-
tech znajdującym się przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  

Postawiłem hipotezę badawczą, iż postępujący zanik nerwu wzrokowego, występujący w wyniku 
mutacji mitochondrialnego DNA wpływa na zaburzenie architektury małych naczyń tętniczych mó-
zgu, biorących udział w zaopatrzeniu niektórych strukturalnych komponentów w przebiegu drogi 
wzrokowej. Wykorzystałem do tego celu autorski protokół angiografii czasu przepływu rezonansu 
magnetycznego o mocy pola 7 tesli, który stanowi nowatorską, wysoce wyspecjalizowaną metodę 
umożliwiającą analizę małych naczyń tętniczych mózgu. 
Osiągniecie celu ogólnego było możliwe poprzez wyznaczenie bardziej szczegółowych kierunków 
badań. Kierunki te obejmują:  

1.  Analizę parametrów morfometrycznych i ilościowych takich jak liczba, średnica, długość tętnic 
soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze u pacjentów z dziedziczną 
neuropatią nerwu wzrokowego Leber’a w porównaniu z grupą kontrolną. 
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2. Analizę porównawczą otrzymanych wyników w obrębie prawej i lewej półkuli mózgu w ramach 
grupy pacjentów z dziedziczną neuropatią Leber’a oraz w porównaniu z grupą kontrolną. 

3. Określenie i weryfikację statystyczną wzajemnych zależności między prawą i lewą półkulą  
w obrębie grupy kontrolnej oraz grupy pacjentów. 

Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z Kliniką Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupę kontrolną stanowi grupa osób o dopasowanych pa-
rametrach demograficznych do grupy klinicznej: kobiet i mężczyzn, zdrowych, bez żadnych pato-
logii naczyniowych w obrębie tętnicy przedniej mózgu, tętnicy łączącej przedniej mózgu, tętnicy 
środkowej mózgu, tętnicy tylnej mózgu oraz tętnicy łączącej tylnej mózgu (z wyjątkiem tętniaków 
naczyń mózgowych), w wieku powyżej 18 roku życia oraz zdolnych do wyrażenia świadomej zgo-
dy na udział w badaniu.  
Grupę badawczą stanowią pacjenci z genetycznie potwierdzoną dziedziczną neuropatią nerwów 
wzrokowych Leber’a. Rekrutacja do badania odbyła się w Klinice Okulistyki Ogólnej Katedry 
Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz w Samodzielnym Publicznym Klinicznym 
Szpitalu Okulistycznym przy ul. Sierakowskiego w Warszawie. Za zgodą pacjentów zebrano wy-
wiad kliniczny, rodzinny oraz demograficzny taki jak: wiek, płeć, występowanie choroby  
w rodzinie, wiek rozpoczęcia objawów wzrokowych, aktualne badanie pola widzenia i ostrości 
wzroku oraz typ mutacji.  Rekrutacja do badania przeprowadzona została wśród osób, które świa-
domie i dobrowolnie zgodziły się na przeprowadzenie badania oraz wśród ochotników. Partycypan-
ci badania zostali poinformowani o możliwości wystąpienia objawów ubocznych badania takich jak 
nudności, zawroty głowy, klaustrofobia, duże zmęczenie (złe samopoczucie), niekiedy utrzymujące 
się przez wiele dni, zasłabnięcie, ból w różnych częściach ciała, niepokój, nerwowość, wzrost tem-
peratury ciała, a ich wystąpienie zostanie odnotowane w protokole badania. Każdy uczestnik bada-
nia miał czas na zapoznanie się z formularzami świadomej zgody na udział  
w badaniu, kwestionariuszem bezpieczeństwa oraz informacją dla pacjenta. Udzielono wyczerpują-
cych odpowiedzi na pytania uczestników badania. Każdy uczestnik podpisał świadomą zgodę na 
udział w badaniu, kwestionariuszem bezpieczeństwa oraz informacją dla pacjenta. 
Badanie wykonane zostało przy użyciu rezonansu magnetycznego o mocy 7 tesli (GE Healthcare, 
Ecotech, Lublin, Polska). Obrazy angiografii rezonansu magnetycznego zostały wykonane przy 
pomocy rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli GE MR950 (Ge, Healthcare, Ecotech, Lu-
blin, Polska). Do przeprowadzenia badania użyto cewki 8 kanałowej/32 odbiorczej (Nova Medical, 
Wilmington, MA, USA). Wszyscy ochotnicy zostali poddani badaniu przy użyciu protokołu angio-
grafii czasu przepływu o parametrach: TR 23 ms, TE 2.9 ms, FA 20 stopni, matrix 512x384, FOV 
220 mm x 220 mm, grubość warstwy 0.2 mm, czas akwizycji 16 minut i 50 sekund. Przed przepro-
wadzeniem docelowego badania optymalny protokół uzyskano podczas wcześniejszych prób na 
ochotnikach. Uzyskane obrazy zostały poddane post-processingowi, rekonstrukcji oraz analizie 
numerycznej i statystycznej. 
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Opracowanie wyników badań wykazało: 
1. Średnia średnica tętnic soczewkowo-prążkowiowych w obrębie prawej półkuli mózgu jest mnie-

jsza u pacjentów z neuropatią Leber’a w porównaniu z grupą osób zdrowych. 

2.  Średnia średnica tętnic soczewkowo-prążkowiowych w obrębie prawej półkuli mózgu jest 
mniejsza niż w obrębie lewej półkuli mózgu u pacjentów z neuropatią Leber’a. 

3.  Średnia długość tętnic soczewkowo-prążkowiowych w obrębie prawej półkuli mózgu jest 
mniejsza niż w obrębie lewej półkuli mózgu u pacjentów z neuropatią Leber’a. 

4.  Zmiany w morfometrii tętnic soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wz-
górze  
u pacjentów z chorobą Leber’a dotyczą prawej półkuli mózgu. 

5.  Opisane zmiany mogą mieć związek z dominującą stroną patologii nerwu wzrokowego. 

6.  Prawa półkula mózgu jest bardziej predysponowana do występowania zmian niedokrwiennych 
w obrębie struktur głębokich mózgu u pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego 
Leber’a. 

Zaprezentowane przeze mnie wyniki są nowatorskie i stanowią pierwsza tego typu pracę.  
W literaturze dostępne są opisy i analizy parametrów analizowanych naczyń tętniczych przepro-
wadzone na materiale posekcyjnym oraz pojedyncze badania z wykorzystaniem rezonansu magne-
tycznego o mocy pola 7 tesli przeprowadzone na niewielkiej grupie ochotników dotyczące analizy 
jedynie naczyń soczewkowo-prążkowiowych. W 2008 roku Cho i wsp. donieśli, że jako pierwsi 
przeprowadzili całkowicie nieinwazyjne zobrazowanie tętnic soczewkowo-prążkowiowych in vivo 
przy użyciu angiografii czasu przepływu rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli. Uzyskali 
oni obrazy naczyń przeszywających znacznie wyższej jakości w porównaniu z przeprowadzonymi 
przez autorów badaniami obrazowymi z wykorzystaniem cyfrowej angiografii subtrakcyjnej. 
Przedstawiono również obrazy wykonane przy pomocy rezonansu magnetycznego o mocy pola 1.5 
tesli, które nie uwidoczniły żadnego z wyżej wymienionych naczyń [Cho i wsp. 2008]. 

W tym samym roku opublikowana została praca Hendrikse i wsp., którzy dokonali analizy morfo-
metrycznej tętnic soczewkowo-prążkowiowych u 10 ochotników. Średnia liczba łącznie zobrazo-
wanych naczyń przeszywających wynosiła 7.0 =/- 1.6, 3.5 =/- 1.1 w przeliczeniu na półkulę mózgu,  
a maksymalna liczba zobrazowanych naczyń przeszywających jednostronnie wynosiła 5. Średnia 
długość tętnic soczewkowo-prążkowiowych wynosiła 23 =/- 6.6 mm, a najdłuższym naczyniem 
było naczynie zobrazowane najbardziej dystalnie (29 =/- 5 mm). Przeanalizowano również długości 
pojedynczych naczyń, z podziałem na prawą półkulę licząc od naczynia przeszywającego zobrazo-
wanego najbardziej bocznie oznaczonego jako numer 1 do naczynia zlokalizowanego najbardziej 
przyśrodkowo, oznaczonego jako naczynie numer 5. W obrębie prawiej półkuli średnia długość na-
czyń przeszywających numer 1 wynosiła 28 +/- 5.3 mm (n=10), naczyń przeszywających numer 2 
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wynosiła 23 +/- 6 mm (n=10), naczyń przeszywających numer  
3 wynosiła 21 +/- 3.4 mm (n=8), naczyń przeszywających numer 4 wynosiła 15 +/- 4.3 mm (n=5), 
naczyń przeszywających numer 5 wynosiła 17 +/- 6.7 (n=3). W obrębie lewej półkuli średnia dłu-
gość naczyń przeszywających numer 1 wynosiła 29 +/- 5.2 mm (n=10), naczyń przeszywających 
numer 2 wynosiła 24 +/- 4.4 mm (n=10), naczyń przeszywających numer 3 wynosiła 18 +/- 4.4 mm 
(n=8), naczyń przeszywających numer 4 wynosiła 19 +/- 5.4 mm (n=5), naczynia przeszywającego 
numer 5 wynosiła 12 mm (n=1). Sumarycznie średnia długość naczyń przeszywających numer 1 
wynosiła 29 +/- 5 mm (n=20), naczyń przeszywających numer 2 wynosiła 24 +/- 5 mm (n=20), na-
czyń przeszywających numer 3 wynosiła 19 +/- 4 mm (n=16 mm), naczyń przeszywających numer 
4 wynosiła 17 +/- 4.9 mm (n=10) oraz naczyń przeszywających numer 5 wynosiła 16 +/- 5.1 mm 
(n=4) [Hendrikse i wsp. 2008]. 
Kang i wsp. w 2009 roku przeprowadzili analizę tętnic soczewkowo-prążkowiowych, opisując wy-
stępowanie pni tętnic przeszywających, odchodzących w większości od tętnicy środkowej mózgu, 
przybierających przebieg początkowo boczny, a następnie przyśrodkowy. Spośród 121 zidentyfi-
kowanych pni naczyniowych 74 pnie występowały jako pojedyncze naczynie, co stanowiło 61% 
procent przypadków, a pozostałe 47 pni (38.8%) stanowiło dwa lub więcej naczyń przeszywających 
o wspólnym pniu tętniczym. Ponadto 68 tętnic (56.2%) odchodziło o tętnicy środkowej mózgu, 37 
naczyń (30.6%) od tętnicy przedniej mózgu, a pozostałe 16 naczyń przeszywających (13.2%) od 
podziału tętnicy szyjnej wewnętrznej [Kang i wsp. 2009a]. Autorzy w tym samym roku przeprowa-
dzili analizy obrazów 20 pacjentów ze świeżo zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym. Okazało 
się, że pacjenci posiadali zmniejszoną średnią liczbę zarówno pni tętniczych (5.6 =/- 0.9) jak i poje-
dynczo występujących tętnic soczewkowo-prążkowiowych (8.9 +/- 2.2), co stanowiło odpowiednio 
73.2% oraz 74.2% w porównaniu z grupą kontrolną (7.1 +/- 1.6 oraz 11.2 +/- 2.2). Zaobserwowano 
również nieco bardziej kręty przebieg tych naczyń w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym [Kang,  
i wsp. 2009b]. 
W 2012 roku Seo i wsp. przebadali grupę 24 osób, w której znajdowali się pacjenci z otępieniem 
naczyniowym. Obrazowanie przeprowadzono przy pomocy angiografii czasu przepływu rezonansu 
magnetycznego o mocy pola 7 tesli (Magnetom, Siemens, Erlagen, Niemcy). Wśród pacjentów  
z otępieniem naczyniowym stwierdzono mniejszą liczbę gałęzi przeszywających oraz wspólnych 
pni tętnic soczewkowo-prążkowiowych. Naczynia te były bardziej kręte, a także miały większy 
promień w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniu jednakże nie znaleziono istotnych statystycz-
nie różnic jeśli chodzi o długość naczyń przeszywających [Seo i wsp. 2012] 
Schnerr i wsp. Prowadzili badania nad tętnicami soczewkowo-prążkowiowymi, gdzie średnia śred-
nica zobrazowanych tętnic przeszywających wynosiła 1.7 +/- 1.2 mm. W badaniu tym nie odnale-
ziono istotnych statystycznie różnic między grupą młodych i starych osób [Schnerr i wsp. 2017]. 
W 2018 roku Yashiro i wsp. Przeprowadzili analizę tętnic soczewkowo-prążkowiowych wśród 25 
pacjentów z cukrzycą typu 2. Opisano statystycznie istotną mniejszą liczbę pni tętnic soczewkowo-
prążkowiowych wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną, a także  
o 63% mniejszą średnią liczbę gałęzi przeszywających. Średnia długość i przebieg naczyń w obu 
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grupach był podobny. Zakres liczby naczyń przeszywających wśród osób chorych wynosił od 0 do 
7 gałęzi [Yashiro i wsp. 2018]. 
W 2019 roku analizę tętnic soczewkowo-prążkowiowych przeprowadzili Ma i wsp., analizując 20 
ochotników, gdzie zauważono zmiany w liczbie tętnic przeszywających między grupami osób mło-
dych i starych  U tej drugiej grupie opisano również obniżoną średnią długość naczyń przeszywają-
cych, jak również bardziej kręty przebieg tych naczyń. Zakres liczby naczyń przeszywających 
wśród osób młodych wahał się od 3 do 7 naczyń, natomiast wśród starych ochotników było to od 3 
do 4 naczyń [Ma i wsp. 2019]. 
W literaturze istnieje obszerna ilość badań przeprowadzonych na zwłokach dotyczących morfome-
trii zarówno tętnic soczewkowo-prążkowiowych jak również tętnic przeszywających wzgórze, jed-
nakże przedstawione w tych pracach dane charakteryzują się dużą zmiennością.  Analizując wyniki 
badań przeprowadzonych przy użyciu angiografii rezonansu magnetycznego o mocy pola 7T 
otrzymano wyniki podobne z wynikami przedstawionymi w literaturze przez Yashiro i wsp. oraz 
Ma i wsp. W grupie pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera wyniki te są 
wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Średnia liczba naczyń przeszywających w tej grupie wy-
nosiła 5.87 (zakres 2-10) dla prawej półkuli oraz 5.1 (zakres 2-8) w obrębie lewej półkuli. Analizu-
jąc średnice naczyń przeszywających stwierdzono, że najmniejsza średnica naczynia wśród grupy 
kontrolnej wynosiła 0.17 mm, a największa 0.45 mm. Ponadto najmniejsza średnica naczynia wśród 
grupy LHON wynosiła 0.14 mm, a największa 0.8 mm. Wartości te mieszą się w zakresach przed-
stawionych przez badania na zwłokach przez Salomona, Alexandra i Dureta, jednakże średnice 
przedstawione w literaturze są zróżnicowane. Badania na zwłokach prezentowane przez Grand’a, 
Umansky’ego  
i Marinkovica podają średnice największego naczynia osiągające wartości powyżej jednego mili-
metra. Takie wartości przedstawia również badanie przeprowadzone przez Schnerr’a i wsp. z wyko-
rzystaniem MRI 7 T, w którym średnica największego naczynia osiągnęła wartość 1.9 mm. Wyko-
nując podobne analizy statystyczne dla grupy LHON zauważono, że średnica naczyń pierwszego, 
trzeciego i piątego była wyższa w obrębie lewej półkuli mózgu, takie tendencje były widoczne 
również dla naczyń numer 2 i 5. Również średnia średnica naczyń przeszywających w grupie pa-
cjentów z chorobą Leber’a była istotnie statystycznie wyższa w obrębie lewej półkuli. Powyższe 
rozważania potęguje przeprowadzona analiza statystyczna średnich średnic naczyń przeszywający-
ch tętnicy środkowej mózgu między grupami kontrolną i LHON, która wykazała istotną statystycz-
nie wyższą średnicę naczyń przeszywających w prawej półkuli w grupie kontrolnej. 

Analizując długości naczyń przeszywających również znaleziono istotne statystyczne różnice mię-
dzy grupami kontrolną i LHON. Długości pierwszego i drugiego naczynia przeszywającego były 
większe w grupie kontrolnej. Natomiast długość naczynia numer 5 była większa w obrębie grupy 
LHON. Ponadto istotnym jest fakt, że w obrębie grupy LHON długość naczyń przeszywających 
była większa w obrębie lewej półkuli. Należy podkreślić fakt, że wyniki badań ostrości wzroku i 
pola widzenia  
u 10 spośród 15 pacjentów były gorsze po stronie prawej. Analizując powyższe wyniki testów sta-
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tystycznych widoczne są zmiany w morfometrii tętnic soczewkowo-prążkowiowych, zlokalizowa-
nych głównie w obrębie prawej półkuli. 
Uzyskane w mojej pracy wyniki analiz tętnic przeszywających wzgórze w obrębie grupy kontrolnej 
wykazują największe podobieństwo do wyników uzyskanych przez Pai’a oraz Rassiego. Zauważal-
ne jest, że tętnice przeszywające wzgórze w grupie LHON występowały głównie w obrębie lewej 
półkuli. W obrębie prawej półkuli zobrazowano 5 naczyń u pięciu pacjentów. Analizując wyniki 
badań okulistycznych u tych pacjentów u 3 z nich nieprawidłowości dominujące były po stronie 
lewej.  

Podsumowując uzyskane przeze mnie wyniki badań udowodniono skuteczność angiografii czasu 
przepływu rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli w obrazowaniu małych naczyń tętniczych 
mózgu. Uzyskano wysokiej jakości obrazy tętnic zarówno pierwszego, jak i drugiego rzędu, a także 
tętnice wyższych rzędów. Udało mi się przeprowadzić po raz pierwszy analizę morfometrii tętnic 
soczewkowo-prążkowiowych oraz tętnic przeszywających wzgórze w obrębie osób zdrowych  
w populacji polskiej. Ponadto jest to pierwsza tego typu praca na świecie podejmująca aspekt na-
czyniowy w chorobie mitochondrialnej - jaką jest dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebe-
r’a, a uzyskane wyniki zachęcają do dalszej analizy oraz pogłębienia stanu wiedzy w zakresie nie 
tylko patogenezy choroby, ale także w praktyce diagnostycznej. Przedstawiona przeze mnie mono-
grafia zapewnia czytelnikowi dane oraz parametry wykorzystanego protokołu, umożliwiającego 
uzyskanie wysokiej jakości obrazów naczyń przeszywających, unikatowe metody oraz wskazówki 
dotyczące post-processingu uzyskanych obrazów, a także szeroki przegląd dostępnego piśmiennic-
twa oraz danych uzyskanych w badaniach kadawerowych. Zawarte w prezentowanej przeze mnie 
pracy wyniki badań oraz zastosowane metody stanowią unikatowe oraz interdyscyplinarne źródło 
informacji dla specjalistów z zakresu anatomii, okulistyki, radiologii, neurologii, neurochirurgii, a 
także elektroradiologii oraz specjalistów z zakresu obrazowania rezonansu magnetycznego, neuro-
inżynierii i neuroinformatyki.  

Przedstawione dane w prezentowanej przeze mnie monografii zgłoszonej do postępowania habilita-
cyjnego opisują występowanie zmian w wybranych naczyniach przeszywających mózgu  
i sugerują związek zmian z dominującą stroną występowania objawów. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną  
realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury,  
w szczególności zagranicznej.  

5.1. Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi  

a. Klinika Neurochirurgii, Instituto Clínic de Neurociencias, Hospital Clínic Barcelona, Bar-
celona - współpraca w zakresie obrazowania oczodołu z wykorzystaniem rezonansu o mocy 
pola 7 tesli, staż naukowy lipiec-wrzesień 2015 oraz marzec 2019. 

b. Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, Londyn - współ-
praca w zakresie zastosowania i współtworzenia protokołu SILENT - MT dedykowanego dla 
rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli. 

c. Division of Neuroimaging and Neurointervention, Department of Radiology, Stanford Univer-
sity School of Medicine, Stanford, CA 94305-5105, USA - współpraca w zakresie stworzenia 
monografii opisującej problemy kliniczne w zakresie tętnicy podstawnej mózgu dla lekarzy 
klinicystów. 

5.2. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 

a. Katedra Automatyzacji, Politechnika Lubelska w Lublinie - współpraca dotyczy prac nad odzy-
skiwaniem energii w urządzeniach wykorzystywanych w neurostymulacji medycznej, prace nad 
materiałami kościozastępczymi. 

b. Katedra Botaniki Farmaceutycznej UJ w Krakowie -  szkolenie z zakresu możliwości wykorzy-
stania kultur in vitro jako alternatywnego źródła pozyskiwania związków biologicznie czynnych. 

c. Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach  
i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - tematyka stażu obejmowała ocenę aktyw-
ności hydrolitycznej lizozymu oraz stabilności oksydacyjnej lipidów żółtka jaj kurzych  

d. Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpraca  
z zakresu analizy pierwiastkowej materiału biologicznego u osób przewlekle spożywających alko-
hol. 

e. Zakład Medycyny Środowiskowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu - współpraca z zakresu analizy pierwiastkowej materiału biologicznego u osób przewlekle 
spożywających alkohol. 

f. ECOTECH, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - przeprowadzenie badań  
z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli. 
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g. Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
- współpraca z zakresu badań nad dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Leber’a. 

h. Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziec-
ka - współpraca z zakresu badań nad ekspresją mikro-RNA w glejaku wielopostaciowym  
w populacji pediatrycznej.  

5.3. Współpraca międzyzakładowa w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:  

a.  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Pracownia Toksykologii – współpraca dotycząca ba-
dania ludzkiego materiału posekcyjnego.  

b.         Zakład Chemii Analitycznej - współpraca z zakresu analizy pierwiastkowej materiału biolo-
gicznego u osób przewlekle spożywających alkohol. 

c.         Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - współpraca z zakresu analizy poziomu interfero-
nu u pacjentów leczonych przy pomocy stymulacji rdzenia kręgowego. 

d.         Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej - współpraca z zakresu analizy wyników badań EEG  
u pacjentów ze schizofrenią paranoidalną oraz chorobą afektywną dwubiegunową. 

e.         Klinika Okulistyki Ogólnej - współpraca z zakresu badań nad dziedziczną neuropatią nerwu 
wzrokowego Leber’a. 

f.         Samodzielna Pracownia Biostruktury - współpraca z zakresu badań nad ekspresją mikro-
RNA w glejaku wielopostaciowym w populacji pediatrycznej. 

g.        Zakład Neuroradiologii i Radiologii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - 
współpraca z zakresu badań nad leczeniem tętniaków naczyń mózgu. 

6. Informacja o osiągnieciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę 
lub sztukę.  

W roku 2019 rozpocząłem pracę w Katedrze Anatomii Człowieka, Uniwersytetu Medycznego  
w Lublinie, kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Maciejewskiego. Od roku 2016  
w ramach studiów doktoranckich, a od 2019 roku jako asystent prowadzę zajęcia z przedmiotu ana-
tomia człowieka dla studentów kierunku lekarskiego, a także  położnictwa i pielęgniarstwa. Ponad-
to prowadzę zajęcia z kierunkiem lekarskim w języku angielskim ze studentami międzynarodowy-
mi z programów: amerykańskiego, tajwańskiego oraz europejskiego. Prowadzę zarówno ćwiczenia 
prosektoryjne, jak i zajęcia pod postacią wykładów oraz seminariów. 
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W 2019 roku brałem udział w „Dniach Otwartych” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przybli-
żając licealistom oraz osobom zainteresowanym podjęciem studiów w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie podstawy anatomii człowieka. 

7. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

 A. Analiza zawartości pierwiastków śladowych w wybranych ośrodkach mózgu człowieka 
oraz wątroby. 

Wiele prac badawczych dotyczących oznaczania pierwiastków w tkankach ludzkich pochodzi 
sprzed kilku dekad. Wciąż niewiele wiadomo na temat zawartości pierwiastków śladowych  
w różnych obszarach mózgu u osób przewlekle spożywających alkohol (PSA). Wobec braku aktu-
alnych danych istnieje potrzeba przeprowadzenia badań naukowych i analiz randomizowanych za-
wartości mikro i makroelementów w ludzkim mózgu u osób nadużywających alkohol. Poznanie 
różnic w zawartościach pierwiastków w różnych obszarach mózgu czy wątrobie, daje możliwość 
nowego sposobu definiowania stanu zdrowia i precyzyjnego suplementowania niedoborów mikro  
i makroelementów. Rola składników mineralnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu ludzkiego została ugruntowana wiele lat temu. Na ich stężenie wpływa szereg czynni-
ków związanych zarówno z osobniczą konstrukcją genetyczną, właściwie zbilansowaną dietą, wie-
kiem, płcią, czy ekspozycją na warunki środowiska. Zaobserwowanie zmian homeostazy mikro-
elementów rzuca nowe światło na negatywne oddziaływanie choroby alkoholowej na organizm,  
a nawet w pewnym stopniu może określić bezpośrednie przyczyny niektórych zaburzeń towarzy-
szących. Nie bez znaczenia jest także możliwość badania korelacji pomiędzy stężeniem poszcze-
gólnych pierwiastków w wątrobie i mózgu, która może być́ rozważana jako składowa przemian 
biochemicznych w procesie ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion).  

W ramach projektu przeprowadzono analizę aktualnie dostępnych technik pomiaru ilościowego 
pierwiastków śladowych w tkankach mózgu człowieka, co umożliwiło odpowiedni dobór metod 
analitycznych, niezbędnych w przeprowadzonych badaniach [A1]. Dokonano również zbioru do-
stępnych informacji na temat homeostazy wybranych pierwiastków u osób przewlekle spożywają-
cych alkohol [A2]. W ramach wieloośrodkowej współpracy po raz pierwszy przedstawiono pod-
wyższone zawartości aluminium w wybranych ośrodkach mózgu człowieka, przede wszystkim  
w obrębie przedniej części wzgórza, wyspy i pęczka podłużnego dolnego. Biorąc pod uwagę poten-
cjał aluminium oraz etanolu do indukowania procesów neurodegeneracyjnych oraz zaburzania 
funkcji poznawczych, często obecnych u osób przewlekle spożywających alkohol powyższe dane 
wydają się być istotne kliniczne. Ponadto, nie zaobserwowano znacznego wzrostu zawartości krze-
mu w tkankach mózgu, co wskazywały dotychczasowe badania naukowe, sugerując jego ochronną 
rolę przed toksycznym działaniem ekspozycji na aluminium. Zaobserwowano jednakże istotne sta-
tystycznie korelacje obu pierwiastków w obrębie przedniej części zakrętu obręczy, hipokampu oraz 
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pęczka podłużnego dolnego [A3]. Dokonano również analizy korelacji między wybranymi pier-
wiastkami w obrębie wybranych struktur mózgu. Uzyskano statystycznie istotne wyniki korelacji  
w grupie kontrolnej, jak i w grupie przewlekle spożywających alkohol [A4]. 

A1. Grochowski C, Blicharska E, Krukow P, Jonak K, Maciejewski M et al. Analysis of Trace Ele-
ments in Human Brain: Its Aim, Methods, and Concentration Levels. Front Chem. 2019 Mar 
5;7:115. doi: 10.3389/fchem.2019.00115  

IF: 3,782, punktacja MNiSW: 100 pkt. 

A2. Grochowski C, Blicharska E, Baj J, Mierzwińska A, Brzozowska K et al. Serum iron, Magne-
sium, Copper, and Manganese Levels in Alcoholism: A Systematic Review. Molecules. 2019 Apr 
7;24(7). pii: E1361. doi: 10.3390/molecules24071361.  

IF: 3,060, punktacja MNiSW: 100 pkt. 

A3. Grochowski C, Blicharska E, Bogucki J, Proch J, Mierzwińska A. Increased Aluminum Content 
in Certain Brain Structures is Correlated with Higher Silicon Concentration in Alcoholic Use Disor-
der. Molecules. 2019 May 3;24(9). pii: E1721. doi: 10.3390/molecules24091721.  

IF: 3,060, punktacja MNiSW: 100 pkt. 

A4. Grochowski, C., Szukała, M., Litak, J., Budny, A., Proch, J.,et al. (2020). Correlations Between 
Trace Elements in Selected Locations of the Human Brain in Individuals with Alcohol Use Disor-
der. Molecules, 25(2), 359. doi:10.3390/molecules25020359   

IF: 3,060, punktacja MNiSW: 100 pkt. 

Łączny IF: 12,962, punktacja MNiSW: 400 pkt. 

B. Badania prowadzone nad patogenezą, diagnostyką i leczeniem chorób naczyń mózgu. 

W ramach współpracy z Zakładem Neuroradiologii i Radiologii Zabiegowej Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie przedstawiono wyniki analiz retrospektywnych pacjentów leczonych we-
wnątrznaczyniowo oraz klasyczną operacją. Otrzymane wyniki sugerują, że najczęstszą lokalizacją 
występowania pęknięcia tętniaka jest tętnica łącząca przednia, a najrzadziej pękają tętniaki  
w obrębie tętnicy szyjnej wewnętrznej. Badania sugerują, że tętniaki, które uległy pęknięciu miały 
najczęściej między 5-10 mm [B1]. 

Tematem prac było również leczenie choroby Moyamoya. Ośrodek lubelski wprowadził operacyjną 
metodę rewaskularyzacji okostnowo-korowej u dzieci i dorosłych z chorobą Moyamoya [B2, B3].  
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Dalsze prace dotyczyły choroby małych naczyń mózgu. Dokonano przeglądu analizującego procesy 
stresu oksydacyjnego w patogenezie choroby małych naczyń mózgu oraz wpływu wolnych rodni-
ków na endothelium małych naczyń mózgu [B4]. 

Wykonano przegląd literatury dotyczący tętnic przeszywających wzgórze, będących niezwykle 
istotnymi naczyniami zaopatrującymi głębokie struktury mózgu oraz jądra niektórych nerwów 
czaszkowych. Niedrożność tych naczyń związana jest z występowaniem szerokiego wachlarza za-
burzeń neurologicznych, a znajomość anatomii małych naczyń mózgu w tym regionie jest niezwy-
kle istotna w trakcie zabiegów operacyjnych w tym obszarze [B5]. 

W poszukiwaniu odpowiedniego narzędzia umożliwiającego obrazowanie małych naczyń mózgu, 
wykonano przegląd dostępnych protokołów angiografii czasu przepływu dostępnych dla rezonansu 
magnetycznego o mocy pola 7 tesli, który posłużył do stworzenia autorskiego protokołu, wykorzy-
stywanego do obrazowania w skanerze obecnym w Ecotech Complex w Lublinie [B6]. 

W ramach pracy nad tworzeniem protokołu angiografii czasu przepływu rezonansu magnetycznego 
o mocy pola 7 tesli ustalono wydajne parametry powyższego protokołu oraz zobrazowano tętnice 
soczewkowo-prążkowiowe [B7]. 

B1.  Grochowski, C., Litak, J., Kulesza, B., Szmygin, P., Ziemianek D., et al. (2018). Size and loca-
tion correlations with higher rupture risk of intracranial aneurysms. Journal of Clinical Neuroscien-
ce, 48, 181–184. doi:10.1016/j.jocn.2017.10.064 

IF: 1,593, punktacja MNiSW: 15 pkt. 

B2.  SZCZEPANEK D, GROCHOWSKI C, LITAK J, JANUSZ W, MACIEJEWSKI R, TROJA-
NOWSKI T. Choroba Moyamoya wśród ludności polskiej: doświadczenia jednego ośrodka  
i przegląd piśmiennictwa. Post. Nauk Med. 2017 t. 30 nr 10 s. 549-553. Praca Oryginalna 

punktacja MNiSW: 10 pkt. 

B3. GROCHOWSKI C, KULESZA B, SZCZEPANEK D. Treatment of Moya Moya disease using 
indirect surgery technique. J. Educ. Health Sport 2016 vol. 6 nr 8 s. 236-240. Opis Przypadku 

punktacja MNiSW: 7 pkt. 

B4. Cezary Grochowski, Jakub Litak, Piotr Kamieniak & Ryszard Maciejewski (2018) Oxidative 
stress in cerebral small vessel disease. Role of reactive species, Free Radical 
Research, 52:1, 1-13, DOI: 10.1080/10715762.2017.1402304 

IF: 2,825, punktacja MNiSW: 25 pkt. 
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B5. Grochowski C, Maciejewski R. Diversity among posterior thalamoperforating branches origina-
ted from P1 segment: systematic review. Folia Morphol (Warsz). 2017;76(3):335-339. doi: 10.5603/
FM.a2017.0012. 

IF: 0,497, punktacja MNiSW: 15 pkt. 

B6.  Grochowski, C., & Staśkiewicz, G. (2017). Ultra high field TOF-MRA: A method to visualize 
small cerebral vessels. 7 T TOF-MRA sequence parameters on different MRI scanners – Literature 
review. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 51(5), 411–418. doi:10.1016/j.pjnns.2017.06.011 

IF: 0,817, punktacja MNiSW: 15 pkt. 

B7.  Grochowski, C., Krukow, P., Jonak, K., Stępniewski, A., Wawrzycki, K., & Maciejewski, R. 
(2019). The assessment of lenticulostriate arteries originating from middle cerebral artery using ul-
tra high-field magnetic resonance time-of-flight angiography. Journal of Clinical Neuroscience. doi:
10.1016/j.jocn.2019.07.003 

IF: 1,593, punktacja MNiSW: 70 pkt. 

Łączny IF: 7,325, punktacja MNiSW: 157 pkt. 

C. Badania prowadzone nad patogenezą, diagnostyką i leczeniem guzów centralnego układu 
nerwowego. 

Ostatnie lata przyniosły wiele obserwacji pokazujących nowe właściwości metforminy. Lek po-
wszechnie stosowany w terapii cukrzycy może znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu nowotwo-
rów. Jego skuteczność wykazano w raku okrężnicy, piersi, prostaty i trzustki, białaczce, czerniaku, 
raku płuc i raka endometrium, a także w glejakach. Jest to ważne, ponieważ w przypadku glejaków 
o wysokim stopniu złośliwości (w tym glejaka wielopostaciowego) opcje terapeutyczne dostępne 
dla pacjentów są ograniczone. Badania sugerują możliwość zwiększenia skuteczności standardowy-
ch terapii, które obejmują radioterapię i chemioterapię, zwykle z temozolomidem. W wielu przy-
padkach może to umożliwić zahamowanie wzrostu guza, ograniczenie nawrotów, a tym samym ura-
towanie wielu pacjentów. W mojej pracy dokonałem przeglądu literatury oraz analizę dostępnych 
prób klinicznych, przedstawiając mechanizmy działania metforminy na komórki guzów glejowych 
wysokiego stopnia złośliwości oraz podsumowanie wyników innych badań analizujących skutecz-
ność tego preparatu w terapii guzów glejowych wysokiego stopnia złośliwości [C1]. Glejak wielo-
postaciowy jest wysoce odporny na standardowe terapie leczenia. Krótki czas średniego przeżycia i 
agresywny stosunek pozostają niekontrolowane przy zastosowaniu typowego podejścia terapeu-
tycznego. Oś punktu kontrolnego odporności PD-1L / PD-1 jest uważana za interesujący cel immu-
noterapii. Dokonałem przeglądu literatury opisującego immunologiczne aspekty terapii oraz proce-
sów molekularnych w glejaku wielopostaciowym, a zgromadzone informacje posłużą do analizy osi 
PD-1L / PD-1 w dalszych badaniach [C2].  
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Otyłość jest jednym z głównych problemów zdrowotnych XXI wieku. Biorąc pod uwagę wzrost 
liczby osób otyłych na całym świecie konieczne jest opracowanie strategii pozwalającej jemu zapo-
biec. Zwalczanie niezdrowego stylu życia w celu zmniejszenia nadwagi i otyłości w społeczeństwie 
może mieć istotny wpływ na zmniejszenie liczby zachorowań na raka. W mojej pracy dokonując 
przeglądu literatury wykazałem związek między najnowszymi trendami wskaźnika masy ciała  
a zmieniającym się globalnie profilem zapadalności na nowotwory [C3].   

Tylko w Stanach Zjednoczonych rocznie wykrywa się około 10 000 nowych przypadków glejaka  
o wysokim stopniu złośliwości. Pomimo stosunkowo niskiej częstości występowania z powodu wy-
sokiej agresywności nowotwór odpowiada za około 4% zgonów związanych z rakiem. Glejak wie-
lopostaciowy należy do grupy pierwotnych nowotworów układu nerwowego, charakteryzujących 
się wysoką agresywnością zarówno pod względem histologicznym, jak  
i klinicznym. W mojej pracy dokonałem przeglądu literatury opisującej rolę mikro RNA w patoge-
nezie oraz immunologii glejaka wielopostaciowego [C4]. 

C1. Mazurek M, Litak J, Kamieniak P, Kulesza B, Jonak K, Baj J, Grochowski C. Metformin as 
Potential Therapy for High-Grade Glioma. Cancers (Basel). 2020 Jan 15;12(1). pii: E210. doi: 
10.3390/cancers12010210. 

IF: 6,162, punktacja MNiSW: 140 pkt 

C2.  Litak J, Mazurek M, Grochowski C, Kamieniak P, Roliński J. PD-L1/PD-1 Axis in Gliobla-
stoma Multiforme. Int J Mol Sci. 2019;20(21):5347. Published 2019 Oct 28. doi:10.3390/ijm-
s20215347 

IF: 4,183, punktacja MNiSW: 140 pkt 

C3. Budny A, Grochowski C, Kozłowski P, Kolak A, Kamińska M et al. Obesity as a tumour deve-
lopment triggering factor. Ann Agric Environ Med. 2019 Mar 22;26(1):13-23. doi: 10.26444/aaem/
100664. Epub 2019 Jan 17. 

IF: 1,030, punktacja MNiSW: 70 pkt 

C4.  Mazurek, M.; Litak, J.; Kamieniak, P.; Osuchowska, I.; Maciejewski, R.; Roliński, J.; Graj-
kowska, W.; Grochowski, C. Micro RNA Molecules as Modulators of Treatment Resistance, Im-
mune Checkpoints Controllers and Sensitive Biomarkers in Glioblastoma Multiforme. Int. J. Mol. 
Sci. 2020, 21, 1507.  

IF: 4,183, punktacja MNiSW: 140 pkt 

Łączny IF: 15,558, punktacja MNiSW: 490 pkt 
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D. Badania prowadzone nad neurofizjologicznymi, poznawczymi i klinicznymi korelatami 
dyskoneksji neuronalnej w schorzeniach psychiatrycznych. 

Ocena zakłóceń płynnego generowania informacji, np. w postaci analizy testów fluencji należy do 
kanonu diagnozy dysfunkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych. Jednocześnie jak wcze-
śniej wskazano, badania nad uwarunkowaniami słabego wykonania zadań mierzących płynność 
werbalną w grupach pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami nastroju nie dają wystarczająco spój-
nego obrazu odnośnie tego, czy deficyty te są wynikiem nieprawidłowości odnośnie funkcji wyko-
nawczych, systemu językowego czy pamięci. Biorąc to pod uwagę przeprowadziłem badanie, któ-
rego głównym efektem miało być oszacowanie głębokości deficytu płynności figuralnej w grupie 
pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz empiryczna weryfikacja za-
proponowanego nowego sposobu pomiaru planowania niezbędnego do sprawnego wykonania za-
dania, a przede wszystkim rozstrzygniecie, czy w grupie osób z ChAD oczekiwane słabe wykona-
nie testu fluencji figuralnej jest silniej uwarunkowane zaburzeniami planowania, czy jednak spo-
wolnieniem poznawczym [D1].  

W ramach współpracy z I Kliniką Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przeprowadzi-
łem także badanie porównujące topograficzną organizację sieci neuronalnych dwóch grup pacjen-
tów ze schizofrenią, różniących się poziomem obciążenia, wynikającego z przewlekłej choroby 
psychicznej [D2]. Do oceny struktury sieci wykorzystaliśmy wskaźniki zaczerpnięte z teorii grafów, 
służące do pomiaru mechanizmów utrzymywania równowagi miedzy procesami integracji  
i segregacji w sieciach neuronalnych. Uzyskane wyniki świadczą o postępujących nieprawidłowo-
ściach organizacji sieci, jej hipercentralizacji i funkcjonalnej dezintegracji okolic czołowych, wraz  
z narastającymi obciążeniami, takimi jak: liczba epizodów psychotycznych i związanych  
z nimi hospitalizacji psychiatrycznych, dawek i długotrwałości leczenia przeciwpsychotycznego  
oraz utrwalających się objawów psychopatologicznych. 

D1. Krukow P., Harciarek M., Grochowski C., Makarewicz A., Jonak K., Karakuła-Juchnowicz H. 
(2019). What specifically contributes to disturbed non-verbal fluency in patients with bipolar disor-
der: ineffective performance initiation, slowed processing or lack of the execution strategy? Psy-
chiatry Research, 271, 15-22  

IF: 2,208, punktacja MNiSW: 100 pkt 

D2. Jonak K., Krukow P., Jonak K., Grochowski C., Karakuła-Juchnowicz H. (2018). Quantitive 
and quialitive comparison of EEG-based neural network organization in two schizophrenia groups 
differing in the duration of illness and disease burden: graph analysis with application of the mini-
mum spanning tree. Clinical EEG and Neuroscience, ahead of print: doi: 
10.1177/1550059418807372.  

IF: 1,822, punktacja MNiSW: 25 pkt 
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Łączny IF: 4,03, punktacja MNiSW: 125 pkt 

E. Varia 

Stymulatory przeciwbólowe rdzenia kręgowego są dzisiaj powszechnie używane w terapii przewle-
kłego bólu neuropatycznego. Jednakże dokładny mechanizm ich działania przeciwbólowego nie jest 
w pełni wyjaśniony. Stąd szczególnie interesujące w tym zakresie są ostatnio opublikowane prace 
dotyczące mechanizmów działania stymulacji przeciwbólowej rdzenia kręgowego w ramach 
współpracy z Katedrą Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [E1]. 

Neuronalne komórki macierzyste mają obiecującą, lecz odległą perspektywę funkcjonowania jako 
narzędzie terapeutyczne. Coraz częściej poszukuje się zastosowania ich w terapii takich schorzeń 
jak Choroba Parkinsona, Choroba Huntingtona, udarze mózgu i innych. W mojej pracy przeprowa-
dziłem przegląd literatury dotyczący technicznych aspektów uzyskiwania neuronalnych komórek 
macierzystych jak również ich zastosowania [E2]. 

E1. Kamieniak, P., Bielewicz, J., Grochowski, C., Litak, J., Bojarska-Junak, A., Daniluk, B., & Tro-
janowski, T. (2019). The Elevated Serum Level of IFN-γ in Patients with Failed Back Surgery Syn-
drome Remains Unchanged after Spinal Cord Stimulation. Disease Markers, 2019, 1–10. doi:
10.1155/2019/2606808 

IF: 2,761, punktacja MNiSW: 70 pkt 

E2. Grochowski, C., Radzikowska, E., & Maciejewski, R. (2018). Neural stem cell therapy—Brief 
review. Clinical Neurology and Neurosurgery, 173, 8–14. doi:10.1016/j.clineuro.2018.07.013 

IF: 1,672, punktacja MNiSW: 25 pkt 

Łączny IF: 4,433, punktacja MNiSW: 95 pkt 

Uwzględniając mój dorobek naukowy obejmujący prace powstałe po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora, ich ilościowa analiza przedstawia się następująco: 

Jestem autorem lub współautorem łącznie 47 recenzowanych publikacji pełnotekstowych, w tym: - 
16 prac opublikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor, - 31 prac opublikowanych 
w czasopismach punktowanych na listach B i C MNiSW. 

Jestem współautorem łącznie 6 doniesień przedstawionych na naukowych konferencjach krajowych 
i międzynarodowych, w formie referatów i posterów 

sumaryczna wartość Impact Factor: 45,088 

sumaryczna wartość punktów MNiSW: 1504,00 
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liczba cytowań wg Scopus: 64

indeks h wg Scopus: 6

liczba cytowań wg Web of Science: 50  

indeks h wg Web of Science: 4 

Pierwszy autor w 19 publikacjach 

Drugi autor w 10 publikacjach 

Autor korespondencyjny w 35 publikacjach 

Senior autor w 9 publikacjach 
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Promotorstwo i opieka naukowa nad studentami i doktorantami. 

Pełnię funkcję promotora pomocniczego w 2 przewodach doktorskich: 

1. Lek. med. Maciej Mazgaj (przewód otwarty). Temat  pracy: „Doskonalenie techniki operacyjnej 
trombektomii mechanicznej w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu za pomocą treningu symu-
latorowego”.                                                                                                                                     
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski. 

2.  Lek. med. Magdalena Szukała (obrona pracy doktorskiej wyznaczona na 16.03.2020). Temat  
pracy:  „Ocena  zawartości  oraz  kumulacji  wybranych  pierwiastków  śladowych w wątrobie  
i mózgu ludzkim”.                                                                                                                          
Promotor: dr hab. n. med. Eliza Blicharska
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