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1.

Imię i nazwisko, dane osobowe

Imię i nazwisko:

Jacek Szczygielski

Urodzony:

22.08.1978 roku w Łukowie (województwo lubelskie)

Miejsce pracy:

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem
Urazów Kręgosłupa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
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Posiadane dyplomy, tytuły i stopnie naukowe.

2.

a) na drodze zawodowej ścieżki rozwoju


2003: tytuł zawodowy lekarza, przyznany przez Wydział Lekarski Akademii
Medycznej (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, studia ukończone z
wynikiem celującym, najlepszy wynik studiów w roczniku 1997-2003;



2013: tytuł specjalisty neurochirurga, przyznany przez Izbę Lekarską Kraju
Związkowego
specjalizacji

Saarland,
przez

Niemcy,

Lubelską

Izbę

z

potwierdzeniem

Lekarską

na

równoważności

podstawie

dyrektywy

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego;


2017: tytuł Członka Europejskiej Rady Chirurgii Neurologicznej [Fellow of
European Board of Neurological Surgery, FEBNS], tj. europejskiej specjalizacji
w neurochirurgii, przyznany przez Europejskie Zrzeszenie Towarzystw
Neurochirurgicznych [European Association of Neurosurgical Societies, EANS]
oraz

Europejską

Radę

Chirurgii

Neurologicznej

[European

Board

of

Neurological Surgery, EBNS].
b) na drodze akademickiej ścieżki rozwoju


2007: Stopień doktora nauk medycznych, przyznany przez Wydział Medyczny
Uniwersytetu

Landu

Saary

na

podstawie

rozprawy

pt.

"Rola

urazu

czaszkowo-mózgowego jako czynnika ryzyka rozwoju choroby Alzheimera.
Badania eksperymentalne na transgenicznym modelu zwierzęcym [Impact of
the Traumatic Brain Injury on development of Alzheimer's disease. An
experimental study in APP transgenic mice]", promotor Prof. Thomas Bayer,
ocena

magna

cum

laude,

z

potwierdzeniem

równoważności

stopnia

naukowego przez Ministra Zdrowia, Zaświadczenie Nr 7/13/ST


2020: tytuł naukowy prywatnego docenta [Privatdozent], przyznany przez
Wydział Medyczny Uniwersytetu Landu Saary na podstawie rozprawy
habilitacyjnej pt. " Model kraniektomii odbarczającej u myszy: możliwości
zastosowania i ograniczenia w neurotraumatologii translacyjnej [Murine
model of

decompressive craniectomy:

its

potential

and limitations

in

translational neurotrauma research]" oraz kolokwium habilitacyjnego nt.
"Operacyjne

i

zachowawcze

leczenie

spontanicznego

krwotoku

śródmózgowego: zalety, wady i stereotypy [Operative vs. konservative
Behandlung einer spontanen intrazerebralen Blutung: Vorteile, Nachteile und
Vorurteile]"
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3.

Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.

od II.2020

Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii z
Pododdziałem Urazów Kręgosłupa, Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

od X.2019

Adiunkt

Instytutu

Nauk

Medycznych

Kolegium

Nauk

Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
VII.2013 do IX.2019

Specjalista neurochirurg i współpracownik naukowy (od X.
2013 p.o. konsultanta neurochirurgicznego kierującego
oddziałem (Funktionsoberarzt), Kliniki Uniwersyteckie Landu
Saary, Homburg / Saar

V.2017 do IV.2019

Rezydent

i

współpracownik

Neuropatologii,

Kliniki

naukowy

Uniwersyteckie

Instytutu

Landu

Saary,

naukowy

Kliniki

Landu

Saary,

Homburg / Saar, Niemcy
VII.2006 do VI.2013

Lekarz

rezydent

Neurochirurgii

i

współpracownik

Klinik

Uniwersyteckich

Homburg / Saar, Niemcy
X.2004 do XI.2005

Staż podyplomowy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr. 4 w Lublinie

X.2003 do IX.2004

Stypendium naukowe w ramach programu Marie – Curie –
Training

–

Site

Unii

Europejskiej,

Laboratorium Neurobiologicznego

Współpracownik

Klinik Uniwersyteckich

Landu Saary, Zakres badań: Wpływ urazu głowy na rozwój
zmian

patologicznych

typu

Alzheimera

u

zwierząt

trangenicznych
VIII.2003 do IX.2003

Wolontariat przedstażowy w Klinice Neurochirurgii Akademii
Medycznej w Lublinie z aktywnym udziałem w leczeniu
stacjonarnym (w tym operacyjnym)
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4.

Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Prawa o
Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Na osiągnięcie naukowe składa się cykl artykułów naukowych mojego autorstwa
których wspólnym tematem jest eksperymentalny model pourazowej
kraniektomii odbarczającej i jego zastosowanie w medycynie translacyjnej.
Cykl ten jest poświęcony problemowi odwzorowania skutków ciężkiego urazu
czaszkowo-mózgowego z następczym odbarczeniem kostnym czaszki (kraniektomią)
w modelu zwierzęcym. Publikacje opisują poszczególne aspekty mojego autorskiego
modelu pourazowego odbarczenia czaszki u myszy. Są one opatrzone każdorazowo
moim pierwszym autorstwem (jako osoby odpowiedzialnej na stronę konceptualną
działania naukowego, jego przeprowadzenie, opracowanie danych z eksperymentu
oraz ich opisanie w formie artykułu naukowego) potwierdzający mój wkład
intelektualny oraz nakład pracy włożony w każdą z publikacji przekraczający 75%
współautorstwa. Przedstawiony cykl artykułów naukowych, po opatrzeniu
odpowiednim wstępem uzyskał pozytywną opinię Komisji Habilitacyjnej Wydziału
Medycznego Uniwerstytetu Landu Saary i umożliwił mi zakończenie postępowania
habilitacyjnego ww. zagranicznej jednostki akademickiej, zwieńczone uzyskaniem
tytułu docenta prywatnego (Privatdozent) w dziedzinie medycyny / neurochirurgii
zgodnie z Prawem o Szkolnictwie Wyższym Kraju Związkowego Landu Saary.
Na cykl ten składają się następujące publikacje:
I.

Szczygielski J, Mautes AE, Müller A, Sippl C, Glameanu C, Schwerdtfeger
K, Steudel WI, Oertel J.
Decompressive Craniectomy Increases Brain Lesion Volume and Exacerbates
Functional Impairment in Closed Head Injury in Mice.
J Neurotrauma. 2016 Jan 1;33(1):122-31. (Original paper)
ISSN: 0897-7151
Impact Factor: 5,190
Punktacja MNiSW: 35,0

II.

Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Albrecht LF,
Schwerdtfeger K, Oertel J.
Long-term effects of Decompressive Craniectomy on Brain Edema course and
Neurological Recovery in Closed Head Injury in Mice
In submission (Original paper)
Impact Factor: n/a
Punktacja MNiSW: n/a

III.

Szczygielski J, Mautes AE, Schwerdtfeger K, Steudel WI.
The effects of selective brain hypothermia and decompressive craniectomy on
brain edema after closed head injury in mice.
Acta Neurochir Suppl. 2010;106:225-9. (Conference paper)
in: Brain Edema XIV, Czernicki Z et al (eds), Springer Wien New York 2010
ISSN: 0065-1419
Impact Factor: n/a
Punktacja MNiSW: n/a
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IV.

Szczygielski J, Müller A, Mautes AE, Sippl C, Glameanu C, Schwerdtfeger
K, Steudel WI, Oertel J.
Selective Brain Hypothermia Mitigates Brain Damage and Improves
Neurological Outcome after Post-Traumatic Decompressive Craniectomy in
Mice.
J Neurotrauma. 2017 Apr 15;34(8):1623-1635. (Original paper)
ISSN: 0897-7151
Impact Factor: 5,002
Punktacja MNiSW: 35,0

V.

Szczygielski J, Glameanu C, Müller A, Klotz M, Sippl C, Hubertus V,
Schäfer KH, Mautes AE, Schwerdtfeger K, Oertel J.
Changes in Posttraumatic Brain Edema in Craniectomy-Selective Brain
Hypothermia Model Are Associated With Modulation of Aquaporin-4 Level.
Front Neurol. 2018 Oct 2;9:799. (Original paper)
ISSN: 1664-2295
Impact Factor: 2,635
Punktacja MNiSW: 30,0

VI.

Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Albrecht LF, Mautes AE,
Schwerdtfeger K, Oertel J.
Brain edema formation and functional outcome after surgical decompression
in murine closed head injury are modulated by acetazolamide
administration.
Front Neurol. 2019 Mar 26;10:273 (Original paper)
ISSN: 1664-2295
Impact Factor: 2,635
Punktacja MNiSW: 30,0

VII.

Szczygielski J, Hubertus V, Oertel J.
Letter to the Editor Regarding "Cisternostomy for Refractory Posttraumatic
Intracranial Hypertension".
World Neurosurg. 2018 Apr;112:311-312. (Letter to the Editor)
ISSN: 1878-8750
Impact Factor: 1,723
Punktacja MNiSW: 35,0
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4.1. Podstawy, założenia i wspólna hipoteza badawcza osiągnięcia naukowego
Kraniektomia odbarczająca pozostaje technicznie prostą a zarazem najbardziej
efektywną metodą obniżania ciśnienia śródczaszkowego, stosowaną w dzisiejszej
neurochirurgii. Poprzez usunięcie części kości czaszki oraz otwarcie opony twardej,
zawartość zamkniętej przestrzeni śródczaszkowej może rozprężyć się poza
dotychczasowe ograniczenia wyznaczane przez sztywne granice anatomiczne, co
pozwala uniknąć lub ograniczyć krytyczny ucisk wywierany na głębokie struktury
mózgowia, włączając w to pień mózgu (Bor-Seng-Shu et al., 2006; Skoglund et al.,
2006; Hutchinson et al., 2007; Timofeev et al., 2008; Daboussi et al., 2009; Soustiel
et al., 2010). Opisany tu efekt mechaniczny przeprowadzonej kraniektomii definiuje
również jej obszar zastosowania, gdzie podwyższone ciśnienie śródczaszkowe staje
się wspólnym mianownikiem rozmaitych jednostek chorobowych, w których
chirurgiczne odbarczenie może przynieść korzyść choremu, a nawet uratować mu
życie. Mimo różnorodności tych schorzeń, w ostatnim czasie uwagę społeczeństwa
naukowego przykuł problem skuteczności kraniektomii w poprawie rokowań u
chorych ze szczególną formą uszkodzenia mózgu, jakim jest ciężki uraz czaszkowomózgowy. Koncept pourazowego odbarczenia mózgu przez usunięcie kości czaszki z
pewnością nie jest najnowszą zdobyczą medycyny i pojawia się już w dziełach
prekursorów współczesnej chirurgii i neurochirurgii, włączając Teodora Kochera,
Harveya Cushinga oraz Victora Horsleya (Kolias et al., 2013). Nowe światło na
zagadnienie celowości kraniektomii po urazie rzucane jest natomiast przez prace
ostatnich lat, analizujące zarówno aspekty procesów patofizjologicznych
zachodzących w mózgu poddanego odbarczeniu jak i kliniczne skutki tego zabiegu
chirurgicznego. Z jednej strony liczne prace potwierdzają korzystny wpływ
wykonania odbarczenia po urazie głowy na ukrwienie oraz wysycenie tlenem (a co
za tym idzie metabolizm) tkanki mózgu (Csokay et al., 2002a; Csokay et al., 2002b;
Bor-Seng-Shu et al., 2006; Heppner et al., 2006; Ho et al., 2008; Daboussi et al.,
2009; Soustiel et al., 2010). Z drugiej strony, doświadczenie badawcze ostatnich lat
nie daje pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy mechaniczne odbarczenie w
pourazowym obrzęku mózgu może poprawić rokowanie co do funkcji
neurologicznych u pacjenta po urazie (Kunze et al., 1998; De Luca et al., 2000;
Meier et al., 2000; Munch et al., 2000; Whitfield et al., 2001; Csokay et al., 2002a;
Kontopoulos et al., 2002; Schneider et al., 2002; Albanese et al., 2003; Ucar et al.,
2005; Skoglund et al., 2006; Timofeev et al., 2006). Stwierdzenie to dotyczy dwóch
najnowszych a zarazem największych wieloośrodkowych badań klinicznych: DECRA
i RescueICP. W pierwszym z nich, organizowanym przez nowozelandzkoaustralijskie konsorcjum badawcze, ocena skuteczności kraniektomii wypada
szczególnie krytycznie: populacja pacjentów poddanych temu zabiegowi
neurochirurgicznemu demonstrowała większe ryzyko utrzymywania się głębokich
ubytków neurologicznych 6 miesięcy po urazie niż grupa poddana maksymalnemu
leczeniu farmakologicznemu (Cooper et al., 2011). Bardziej stonowany przekaz
niesie ze sobą wynik badania RescueICP, prowadzonego pod egidą ośrodka
badawczego w Cambridge: tutaj powtarzana ocena funkcji neurologicznej 6 i 12
miesięcy od urazu wypadała z korzyścią dla chorych leczonych chirurgicznie w
porównaniu z grupą kontrolną. Przy bliższym spojrzeniu, wymowa wyników tego
badania daleka jest od entuzjastycznego wydźwięku: pozytywny efekt kraniektomii
7

dotyczył głównie z przesunięcia pacjentów z populacji osób zmarłych po urazie do
kategorii najciężej upośledzonych (chorzy w stanie wegetatywnym) (Hutchinson et
al., 2016).
W świetle powyższych wyników badań klinicznych nie sposób oczekiwać od
kraniektomii, iż będzie ona diametralnie poprawiać przebieg u chorych po urazie
czaszkowo-mózgowym (poza efektem fizykalnym, jakim jest skuteczne obniżenie
parametru ciśnienia śródczaszkowego). Oczekiwanie to jest jednak (mimo
opisywanych danych z szeroko zakrojonych badań klinicznych) wysuwane, zarówno
ze strony pacjentów (tudzież ich bliskich) jak i klinicystów, odpowiedzialnych za ich
terapię. Czy wynika to z pewnej rozbieżność wyników obu badań (DECRA i
RescueICP)? Rozbieżność ta sugeruje pewnego rodzaju niedoskonałość w
planowaniu badań i implikuje, że powinniśmy lepiej poznać mechanizmy rządzące
patofizjologią tkanki nerwowej po urazie i / albo mechanicznej dekompresji.
Istotnie, w materii tej toczy się ciągły proces poszerzania wiedzy o zjawiskach
pourazowych na podstawie badań eksperymentalnych, w tym na zwierzęcych
modelach urazu czaszkowo-mózgowego. Wyniki tych badań są jednak dalekie od
rezultatów badań klinicznych, gdyż większość ze wcześniejszych analiz,
przeprowadzonych głównie w modelach urazu czaszkowo-mózgowego u gryzoni
dowodziła (prawie) jednogłośnie, że przeprowadzenie zabiegu odbarczenia czaszki
wpływa korzystnie nie tylko na profil ciśnienia śródczaszkowego, ale również na
funkcje komórek tkanki nerwowej. Co istotniejsze, badanie te dowodziły, że
pozytywne efekty odbarczenia drogą kraniektomii wyraźnie poprawiają stopień
upośledzenia funkcjonalnego oraz przyspieszają jego wycofywanie się w przebiegu
choroby (Zweckberger et al., 2003; Zweckberger et al., 2006; Tomura et al., 2011;
Friess et al., 2015; Tian et al., 2015; Hou et al., 2018). Wyniki te stoją w wyraźnym
kontraście do wniosków wyciągniętych z badań klinicznych.
Nasuwa się tu konkluzja, że dotychczasowe próby odwzorowania pourazowego
odbarczenia kostno-oponowego w modelu zwierzęcym niekoniecznie odzwierciedlają
efekty tego leczenia, widziane u rzeczywistych pacjentów. Co za tym idzie, wskazane
jest poszukiwanie nowych, alternatywnych narzędzi eksperymentalnych, bardziej
zbliżonych do sytuacji wziętych z obserwacji klinicznej a zatem dostarczających
danych, które mogą być łatwiej przełożone na język medycyny praktycznej.
Czy ta dychotomia między wynikami wcześniejszych badań eksperymentalnych a
rzeczywistością kliniczną oznacza, że powinniśmy zanegować użyteczność
eksperymentów (zarówno in vivo jak i in vitro) w analizie złożonego problemu jakim
są dynamiczne zmiany patofizjologiczne po urazie czaszkowo-mózgowym i
kraniektomii odbarczającej? Z pewnością nie. Rozbieżność tą dużo stosowniej
można wyjaśnić odmiennością grup badawczych w eksperymencie przedklinicznym i
w badaniu na materiale ludzkim. W pierwszym przypadku kontrolowane środowisko
laboratoryjne zapewnia homogeniczność populacji badanej. W związku z tym, część
ze scenariuszów klinicznych, występująca w populacji pacjentów może w ogóle nie
być uwzględniona w przeprowadzanym eksperymencie. I jeżeli ta preselekcja
wyklucza pewne formy urazu pierwotnego, w których działanie kraniektomii może
mieć szczególnie negatywny wpływ na przebieg schorzenia (np. przez
sprowokowanie zjawisk takich jak wgłobienie zewnętrzne mózgu przez defekt
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poodbarczeniowy lub progresję krwotoku w ogniskach stłuczenia), to już na
poziomie planu badawczego pojawia się ryzyko zdefiniowania a priori wyników
eksperymentu, w tym wypadku na korzyść pozytywnych efektów kraniektomii.
Efekt ten rotuje również naszą perspektywę pojmowania kraniektomii i jej miejsca w
algorytmie postępowania u chorych pourazowych. Patrząc na znakomite rezultaty
kraniektomii w działaniach eksperymentalnych, można by zakładać, że odbarczenie
kostne jest ostateczną formą zaopatrzenia pourazowego, wyczerpującą możliwości
lecznicze współczesnej neurotraumatologii. Użycie modeli urazu, w których
kraniektomia pokazuje swe prawdziwe oblicze, z zarówno pozytywnym jak i
negatywnym wpływem na strukturę i funkcję mózgu po urazie przywraca nam
szerszy kąt widzenia, a przez to skłania do poszukiwania metod leczenia,
uzupełniających chirurgiczne odbarczenie. Metody takie, przy właściwym doborze
docelowej grupie pacjentów, pozwoliły by zniwelować negatywne działanie zmiany
własności biomechanicznych czaszki i mózgowia po kraniektomii pozostawiając
pozytywny efekt na metabolizm tkanki nerwowej, a zatem poprawiając "bilans
zysków i strat" jaki jest związany z przeprowadzeniem tej, dość dramatycznej formy
terapii nadciśnienia śródczaszkowego.
Moje osiągnięcie naukowe, w postaci opracowaniu modelu pourazowego
odbarczenia mózgu w formie kraniektomii u myszy wypełnia tę istotną lukę, ziejącą
dotychczas pomiędzy neurotraumatologią eksperymentalną a badaniami
klinicznymi w kwestii dekompresji po urazie. Solidnym fundamentem działań
eksperymentalnych stał się tu model zamkniętego urazu czaszkowo-mózgowego z
technicznie łatwym do przeprowadzenia, a jednocześnie powtarzalnym
uszkodzeniem półkuli mózgu przez spadający ciężar (Closed Head Injury = CHI), bez
konieczności uprzedniego preparowania kości czaszki w celu wywołania urazu
(Chen et al., 1996). Model ten umożliwia zatem rozgrywanie scenariusza urazu
zbliżonego do realnej sytuacji klinicznej w miniskali modelu zwierzęcego. Jako owoc
wieloletniej aktywności doświadczalnej (równoległej do mojej praktyki klinicznej)
udało mi się bazując na modelu CHI stworzyć sprawnie funkcjonujące narzędzie
badawcze, umożliwiające przebadanie w warunkach eksperymentu laboratoryjnego
in vivo te formy ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, w którym usunięcie
sklepienia czaszki z otwarciem opony może potencjalnie prowadzić do upośledzenia
czynności i zmian morfologicznych mózgowia (głównie na drodze progresji ognisk
stłuczenia mózgu). Ten autorski model posłużył nie tylko do oceny wpływu
kraniektomii na patofizjologię obrzęku pourazowego (jako zagadnienia z dziedziny
nauk podstawowych), lecz również pozwolił mi na rozwinięcie koncepcji terapii
uzupełniającej odbarczenie chirurgiczne o działania neuroprotekcyjne i
poprawiające perfuzję mózgu, a przez to moje działania badawcze wpisują się w
koncept medycyny translacyjnej, mającej na celu szybki transfer laboratoryjnych
osiągnięć badawczych na płaszczyznę praktyki klinicznej. Ten translacyjny
charakter mojej aktywności naukowej nie jest dziełem przypadku, lecz wynika z
przemyślanego długofalowego planu działań, gdzie eksperyment in vivo nie miał być
celem samym w sobie, lecz raczej pomostem umożliwiającym bezpieczną
transpozycję pewnych wniosków odnośnie patofizjologii urazu czaszkowomózgowego i wpływu nań odbarczenia chirurgicznego z obszaru teoretycznych
rozważań na solidny grunt klinicznej rzeczywistości.
9

Mimo, że trudno jest wyodrębnić pojedynczą hipotezę, jednakową dla każdej z
publikacji składających się na moje dokonanie naukowe, udało mi się tu
wyekstrahować szereg zagadnień badawczych, spinających opracowany przeze mnie
materiał naukowy w jedną spójną całość:


W jaki sposób kraniektomia odbarczająca zmienia przebieg choroby (tj.
rozwój zmian pourazowych) w modelu zamkniętego urazu czaszkowomózgowego?
oraz



Czy wpływ kraniektomii na przebieg zmian pourazowych w modelu Closed
Head Injury jest podobny czy też odmienny w zestawieniu z wynikami grup
stosujących odmienne modele eksperymentalnego urazu głowy?

oraz



Czy możliwym jest odzwierciedlenie w modelu zwierzęcym negatywnych
skutków chirurgicznego odbarczenia, jakie są dostrzegane u części pacjentów
po urazie?

oraz (zakładając pozytywną odpowiedź na poprzednie pytanie)



czy istnieją uzupełniające metody terapeutyczne, które w zestawieniu z
kraniektomią mogły by niwelować jej negatywne skutki?

4.2. Metodologia cyklu badań oraz opis przebiegu krótkoterminowego
(Publikacja I)
Opracowana przeze mnie dekompresja pourazowa mózgu drogą kraniektomii w
technice mikrochirurgicznej, stała się standartowym narzędziem, stosowanym w
szeregu projektów badawczych. Ta dość prosta (a zarazem wymagająca
odpowiedniego rozwijania umiejętności mikrochirurgicznych) technika operacyjna
została zainspirowana przez wcześniejsze opisy badań prowadzonych na modelu
udaru niedokrwiennego u szczura (Doerfler et al., 1996). Wyczerpujący opis
metodologiczny zawarty jest w pierwszej z kluczowych publikacji (I), z wyraźnym
odniesieniem do idei medycyny translacyjnej, jako że negatywne wyniki badań
klinicznych DECRA (Cooper et al., 2011) zostały tu przedstawione jako główna siła
sprawcza do stworzenia nowego modelu doświadczalnego, w którym przebieg
eksperymentu w jak najwierniejszy sposób odpowiadałby scenariuszowi
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klinicznemu (w którym, w logicznym sposób działanie operacyjne z usunięciem
kości czaszki następuje dopiero po określonym czasie od urazu).
Publikacja I opisuje krok po kroku całą procedurę zabiegu mikrochirurgicznego,
włączając w to zdefiniowanie anatomicznych punktów odniesienia przy
przeprowadzeniu kraniektomii (Ilustracja 1.). Zawarty jest tu również opis schematu
dalszej oceny funkcjonalnej zwierząt poddanych eksperymentowi włączając
narzędzia badawcze jakimi są zmodyfikowana skala neurologicznej ciężkości urazu
(Neurological Severity Score = NSS) (Shapira et al., 1988) oraz skala wydolności
balansowania (Beam Balance Score = BBS) (Mikawa et al., 1996), włączając ocenę
czasu utrzymywania równowagi (Balancing Time estimation = BBT). Opis ten
definiuje również metodykę analizy morfologicznej dla całej serii eksperymentów,
włączając obrazowanie radiologiczne (rezonans magnetyczny = MRI, 9.4 Tesla) i
badanie histopatologiczne.
Już w trakcie krystalizowania się schematu badania eksperymentalnego, opisanego
w publikacji I, mogłem poczynić szereg istotnych obserwacji. Po pierwsze,
przeprowadzenie odbarczenia we wczesnej fazie pourazowej (1h od uszkodzenia
pierwotnego) nie wiodło tu do poprawy rokowania funkcjonalnego, lecz - w
przeciwieństwie do równoległych badań innych grup badawczych- powodowało
zaostrzenie się ubytków neurologicznych 24h po urazie. Ten przedział czasowy nie
został określony przypadkowo, lecz wynikał z wcześniejszych opisów dynamiki
rozwoju obrzęku mózgu w mysim wariancie modelu Closed Head Injury. A zatem,
wczesna dekompresja mózgu w fazie gwałtownego rozwoju obrzęku przed
osiągnięciem fazy szczytowej prowadzi do sytuacji, gdzie zmiany patofizjologiczne
przybierają niekorzystny przebieg. Za podłoże strukturalne może tu być uznane
zarówno progresja ognisk stłuczeń (ze wzrostem objętości krwotoku śródmózgowego)
jak również gwałtowny przyrost objętości tkanki mózgu dotkniętej obrzękiem, z
następczą ekspansją uszkodzonej tkanki poza granice kostne otwartej czaszki
(wgłobienie zewnętrzne półkuli mózgu). Zjawiska te zostały przeze mnie dobrze
udokumentowane w badaniu radiologicznym MRI oraz w analizie histopatologicznej
oceniającej utratę żywotnych komórek nerwowych. Co ważne, zakres zmian
strukturalnych korelował dobrze z nasileniem ubytków neurologicznych, co
podkreśla wiarygodność uzyskanych danych. Opis ten nadaje wynikom badań
unikalnego charakteru, gdyż tak wierne odwzorowanie sytuacji klinicznej, włączając
negatywne skutki kraniektomii nie powiodło się dotychczas w żadnym
alternatywnym modelu zwierzęcym.
Podsumowując, kluczowymi osiągnięciami zawartymi w publikacji I. są:
wypracowanie techniki badawczej mikrochirurgicznego odbarczenia kości czaszki u
myszy we wczesnej fazie pourazowej oraz wprowadzenie konceptu "podwójnego
uszkodzenia", gdzie nie tylko sam uraz pierwotny, lecz również zmiana właściwości
biofizycznych przestrzeni śródczaszkowej przez jej gwałtowne otwarcie są w stanie
wywrzeć niekorzystny wpływ na strukturę i funkcjonowanie mózgu w obszarze
uszkodzenia.
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Ilustracja 1. Procedura mikrochirurgicznej kraniektomii odbarczającej u myszy:
a. wyznaczniki anatomiczne (Fr - kość czołowa, Pa - kość ciemieniowa, Ip - kość
międzyciemieniowa); b. wytworzenie płata kraniektomii przez usunięcie wiertłem szybkoobrotowym
części kości ciemieniowej i łuski kości skroniowej wzdłuż zaplanowanych brzegów odbarczenia (linia
ciągła); c. obszar ekspozycji opony twardej po usunięciu kości (linia przerywana); d. płat kostny;
e - f. ostateczna forma odbarczenia. Zaadaptowano z publikacji I za zgodą wydawcy:
"Decompressive Craniectomy Increases Brain Lesion Volume and Exacerbates Functional
Impairment in Closed Head Injury in Mice" Szczygielski et al, Journal of Neurotrauma 33:122-31
(Jan 1, 2016) © Mary Ann Liebert, Inc., New Rochelle, NY.
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4.3. Opis długofalowych zmian w modelu urazu - kraniektomii (publikacja II)
O ile wyniki analizy DECRA (Cooper et al., 2011) stały się inspiracją do podjęcia
wysiłku badawczego, opisanego w publikacji I, o tyle drugi z szeroko zakrojonych
programów badawczych, RescueICP (Hutchinson et al., 2016), stał się podstawą do
kontynuacji eksperymentów, tym razem w szerszym wymiarze czasowym.
RescueICP w jasny sposób zademonstrował, że przebieg pourazowy ma dynamiczny
charakter, także u jednostek poddanych kraniektomii, w odniesieniu do czego moim
głównym zamierzeniem, zrealizowanym w publikacji II było powtórzenie tej
obserwacji, tym razem w warunkach kontrolowanego badania eksperymentalnego.
Ponownie, użycie mojego modelu odbarczenia wydało się tu idealnym narzędziem
badawczym, przez wzgląd na połączenie
zalety
dostępności
zwierząt
doświadczalnych z wiernym odtworzeniem zarówno przebiegu jak i następstw
samego urazu i następującej po nim operacji.
Publikacja II zawiera wyczerpujący opis wydłużonego przebiegu pourazowego u
zwierząt poddanych (lub nie) odbarczeniu chirurgicznemu, oparty na powtarzanej
ocenie funkcjonalnej z badaniem obrazowym (MRI) oraz ocenie ostatecznych
wyników terapii przy pomocy analizy histopatologicznej. Tym razem, przedział
czasowy został rozszerzony do 28 dni po urazie, a co za tym idzie, ocena zaburzeń
funkcji i struktury (szczególnie w odniesieniu do rezonansu magnetycznego)
dotyczyła również dynamiki wspomnianych zmian.
Jedną z najważniejszych obserwacji jest tu stwierdzenie dwufazowego przebiegu
zjawisk pourazowych. Po wstępnej, trwającej 7 dni fazie wyraźnego pogorszenia
stanu funkcjonalnego, u zwierząt obarczonych urazem czaszkowo-mózgowym
ubytki neurologiczne powoli wycofywały się, przy czym dynamika powrotu do
zdrowia była uzależniona od przeprowadzenia kraniektomii odbarczającej.
Ponownie, podobnie jak w poprzedzającej publikacji I, zwierzęta poddane
równocześnie działaniu urazu i odbarczeniu chirurgicznemu wykazały najgłębszy
stopień upośledzenia oraz najwolniejszą dynamikę ustępowania zmian
pourazowych.
Istotnym elementem publikacji II jest również drobiazgowy opis radiologiczny
przewlekłych zmian pourazowych ze zwróceniem uwagi na dwie postacie obrzęku
mózgu (podsumowanie tych wyników przedstawia ilustracja 2.) Podobnie jak we
wcześniejszych opisach dotyczących podstawowego modelu Closed Head Injury
(Tsenter et al., 2008), mogłem potwierdzić, że obrzęk śródkomórkowy jest wczesną
i dominującą formą zmian pourazowych. Zupełnie nową obserwacją było natomiast
uwidocznienie przebiegu swoistej nadwyżki zmian obrzękowych u zwierząt po urazie
i odbarczeniu, utrzymującej się aż do 7 dnia po zabiegu. Uderzająco wyraźnie udało
się tu zobrazować powstanie i ewolucję zmian o wyższej intensywności sygnału w
ocenie względnego współczynnika dyfuzji (apparent diffusion coefficient, ADC) (które
mogą być zinterpretowane jako obrzęk naczyniopochodny ale również jako
przemiana tkanki nerwowej w bliznowacenie glejowe). Mogłem opisać tu stopniowe
przekształcanie się zmian typowo obrzękowych do formy blizny glejowej lub ubytku
torbielowatego, gdzie domyślnie bliznowaty charakter zmian został potwierdzony
przez badanie histopatologiczne. Co istotne, powyższa ewolucja zmian dotyczyła w
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szczególności zwierząt poddanych zarówno urazowi jak i odbarczeniu. Zmiany takie
pojawiały się jednakże także u zwierząt poddanych wyłącznie odbarczeniu bez
wcześniejszego urazu. Podkreśla to słuszność mojej koncepcji "rzeczywistej grupy
kontrolnej" w badaniach wymagających inwazyjnego przygotowania zwierząt
doświadczalnych przed wywołaniem urazu, która znalazła wyraz w uwzględnieniu w
analizie podwójnego odniesienia do grup kontrolnych (zwierzęta bez jakiejkolwiek
manipulacji na czaszce oraz te z kraniektomią bez urazu).
Również w publikacji II nawiązuję do zasad medycyny translacyjnej: pomysł
badania korelacji między stanem funkcjonalnym mózgu a obrazem radiologicznym
strukturalnych uszkodzeń oparłem na klinicznych usiłowaniach określenia
obiektywnych parametrów prognostycznych na podstawie wstępnego badania
radiologicznego po urazie. Analogicznie jak w praktyce klinicznej mogłem tu dojść
do wniosku, że charakter i rozległość uszkodzeń we wczesnej fazie pourazowej ściśle
koreluje z ostatecznym stanem zwierzęcia eksperymentalnego. Logicznym krokiem
była tu wyczerpująca dyskusja tej obserwacji w kontekście zastosowania
klinicznego, a nie tylko z perspektywy badań podstawowych (co w moim mniemaniu
jest jednym z istotnych walorów publikacji II).
Jako wnioski przewodnie publikacji II mogę wyróżnić obserwowany negatywny efekt
usunięcia kości czaszki, obserwowany z pewnym opóźnieniem również u zwierząt
nie poddanych urazowi a także precyzyjny opis ewolucji zmian obrzękowych,
wynikających po części ze zmiany stosunków biofizycznych (równowagi ciśnienia
zewnątrz- i wewnątrzczaszkowego) po chirurgicznym odbarczeniu. Muszę tu
podkreślić, że negatywne skutki kraniektomii nie są nieodwracalnym brzemieniem,
lecz (przynajmniej po części) ustępują z czasem. Zakładając ich odwracalność,
musimy od razu zmierzyć się z pytaniem: Czy istnieją metody terapeutyczne, zdolne
zainicjować, spotęgować lub przyspieszyć ten proces stopniowej poprawy? Tego
rodzaju pomysł na opracowanie leczenia uzupełniającego chirurgiczne odbarczenie
został rozwinięty w dalszych seriach eksperymentów.
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Ilustracja 2. Panel obrazów radiologicznych (sekwencja T2 rezonansu magnetycznego) obrazująca przebieg
czaszowy zmian obrzękowych w różnych grupach badawczych eksperymentu opisanego w publikacji 2. Zdjęcia
uzyskano przy pomocy skanera 9.4 Tesla. Każdy rząd demonstruje przebieg zmian u tego samego,
reprezentatywnego zwierzęcia z grupy, kolumna reprezentuje dany odstęp czasowy o początku eksperymentu.
Odcinek referencyjny = 5 mm.
Zwierzęta z grupy sham nie prezentują uchwytnych zmian tkanki mózgowej, na obrazach prześledzić można
gojenie się rany skórnej.
Zwierzęta z otwarciem czaszki bez urazu (DC) wykazują niewielkiego stopnia zniekształcenie anatomicznych
struktur korowych, zlokalizowanych pod defektem kostnym, które w późniejszych etapach obserwacji pogłębiają
się, obejmując ciało modzelowate i struktury podkorowe. Zastanawiające są zmiany obrzękowe, nieobecne 24h
a pojawiajace się dopiero 3d po zabiegu w obszarach korowych. Zmiany te ulegają ewolucji do postaci torbieli
płynowej 7d po urazie, zanikającej w dalszych etapach eksperymentu.
Zwierzęta poddane urazowi (CHI) prezentują bardziej dynamiczny rozwój zmian, w postaci rozległego obrzęku
tożstronnej półkuli mózgu z przesunięciem linii środkowej we wczesnym okresie obserwacji (1d i 3d). Zmiany te
konwertowały do postaci bardziej zbitego ogniska o podwyższonym sygnale odpowiadającemu ognisku obrzęku
naczyniopochodnego, torbieli płynowej lub bliźnie glejowej.
Najbardziej wyraźne zmiany były obecne u zwierząt po urazie połączonym z kraniektomią. (CHI+DC). We
wczesnym okresie (1d and 3d) dostrzec można było rozległy obszar obrzękniętej tkanki, uwypuklającej się ponad
brzegiem ubytku kostnego, przy mieszanym charakterze obrzęku (naczyniopochodny i cytotoksyczny).
Uwypuklenie to ulegało redukcji, pozostawiając jednak wyraźny obszar zmian glejowych / obrzęku
naczyniowego, obejmującego struktury korowe i podkorowe. Ilustrację zaadaptowano z publikacji II (w
opracowaniu, bez roszczeń wydawnictw do praw autorskich).
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4.4. Analiza możliwości terapii uzupełniającej względem odbarczenia
kostnego
4.4.1. Selektywna hipotermia tkanki mózgowej
Koncepcja, aby do chirurgicznego odbarczenia dodać leczenie czynnikiem
fizykalnym tj. przez chłodzenie tkanki mózgu pojawiła się już we wczesnych fazach
tworzenia zarysu projektu badawczego. Biorąc pod uwagę potencjalnie negatywny
wpływ kraniektomii na tkankę mózgową, rozpatrywałem tu różne formy leczenia
neuroprotekcyjnego. Pośród nich, najbardziej interesujący wydał się pomysł
obniżenia temperatury półkuli mózgu, przynajmniej na jej powierzchni (Nakagawa
et al., 2011). Aby tą część projektu włączyć do programu badań, najpierw w sposób
teoretyczny przeanalizowałem dotychczasowe materiały źródłowe, dotyczące
możliwości chłodzenia mózgu z zewnątrz (Zhu and Diao, 2001), zarówno u gryzoni
(Kuluz et al., 1992; Kuluz et al., 1993; Heegaard et al., 1997; Hashimoto et al.,
2003; Diao and Zhu, 2006; Clark and Colbourne, 2007; Wang et al., 2013), jak i
naczelnych, włączając w to człowieka (Iatrou et al., 2002; Wang et al., 2004; Wagner
and Zuccarello, 2005; Liu et al., 2006; Qiu et al., 2006; King et al., 2010). Analiza
ta zaowocowała opracowaniem przeze mnie koncepcji pojmowania utworzonego
wcześniej
okna
kostnego
jako
obszaru
o
zwiększonej
przewodności
termodynamicznej, ułatwiającego chłodzenie powierzchownych części mózgu
znajdujących się bezpośrednio pod ubytkiem pokraniektomijnym. Pomysł ten
wydawał się o tyle bardziej atrakcyjny, że w ostatnich latach wszczęta została żywa
dyskusja naukowa na temat sensowności stosowania hipotermii jako metody
chłodzenia całego ciała, która wynikła z licznych doniesień o działaniach
niepożądanych tej metody leczniczej, niwelujących jej potencjał neuroprotekcyjny
(Polderman, 2004; 2009; O'Phelan et al., 2015). Tutaj wnioski nasuwają się same:
hipotermia, ogólnie rzecz biorąc ma działanie neuroprotekcyjne, jednak hipotermia
ogólnoustrojowa szkodzi przez swe działania uboczne. Tej wady nie posiada
hipotermia selektywna mózgu, która zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, może
być w miarę bezpiecznie przeprowadzona z zewnątrz. Logiczną konsekwencją było
zatem zbadanie potencjału terapeutycznego chłodzenia mózgu z zewnątrz, przez
ubytek osłaniający defekt po odbarczeniu kostnym.
4.4.2

Studium wykonalności zamierzeń projektu (Publikacja III)

Ta wczesna publikacja (nota bene pierwsza pod względem chronologicznym) opisuje
eksperyment pilotażowy, mający udowodnić techniczną możliwość przeprowadzenia
zarówno odbarczenia kostnego, jak i późniejszego lokalnego chłodzenia mózgu. Już
tutaj pojawia się wątek przewodni medycyny translacyjnej: w planowaniu przebiegu
eksperymentu na osi czasu włączony został element krótkiej fazy oczekiwania (1h)
między momentem urazu a rozpoczęciem odbarczania chirurgicznego. W moim
zamyśle ma on odzwierciedlać sytuację, w której pacjent po urazie głowy jest
wstępnie zaopatrywany i przekazywany do szpitala. Kolejnym elementem procedury
eksperymentu
jest
kraniektomia
odbarczająca,
odpowiadająca
kliniczne
postępowaniu operacyjnemu tj. usunięciu ognisk stłuczenia lub ewakuacji ostrego
krwiaka podtwardówkowego (a zatem procedurom chirurgicznym wymagającym
kraniektomii już w najwcześniejszym etapie leczenia). Ostatnia faza eksperymentu
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to niejako leczenie w warunkach oddziału intensywnej terapii: przedłużenie okresu
znieczulenia zwierzęcia eksperymentalnego, umożliwiające zarazem wprowadzenie
dodatkowych elementów terapeutycznych (w fazie pilotażowej ustaliłem ten okres na
5h, ze względów praktycznych redukując go w pozostałych eksperymentach do 1h).
Ten schemat protokołu eksperymentalnego pojawia się we wszystkich moich
pracach odwołujących się do pomysłu terapii uzupełniającej względem odbarczenia
chirurgicznego (Publikacje IV-VI).
Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, wyniki projektu pilotażowego przekonały
(również mnie samego) o fizycznej możliwości prowadzenia zewnętrznego chłodzenia
mózgu (temperatura tkanki osiągała tu miejscowo poziom tzw. hipotermii głębokiej)
przy pomocy zmodyfikowanego aparatu kriochirurgicznego (przedstawionego na
ilustracji 3). W warunkach eksperymentu przeprowadzanego na małych
zwierzętach, użycie sondy chłodzącej o przekroju 3 mm, oziębionej do temperatury
4° C pozwalało nie tylko uzyskać gradient temperatury półkuli mózgu ale i
utrzymywać go przez cały okres trwania eksperymentu. Zbadałem tu równie jeden
wykładników biologicznych skuteczności terapii, jakim jest wpływ na rozwój
pourazowego obrzęku mózgu Przez prostą ocenę ilości wody zawartej w tkance
mogłem wyciągnąć tu wnioski, istotne dla całej serii eksperymentów: u myszy po
urazie czaszkowo-mózgowym, przeprowadzenie kraniektomii skutkuje znaczącym
nasileniem tworzenia obrzęku pourazowego, ale tylko, o ile nie zostaną one poddane
dodatkowemu działaniu hipotermii miejscowej. Wysnułem tu wniosek, że użycie
miejscowego chłodzenia tkanki mózgu pozwala ograniczyć narastanie obrzęku
sprowokowane mechanicznym odbarczeniem. Ponieważ środki techniczne użyte w
eksperymencie pilotażowym były dość ograniczone (pomiar obrzęku przez określenie
różnicy wagi tkanki przed i po wysuszeniu) oraz ze względu na brak możliwości
oceny wpływu chłodzenia mózgu na jego czynność, koniecznym wydało mi się
przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy problemu, której rezultaty opisałem
w kolejnej z moich prac (Publikacja IV).
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Ilustracja 3. Zmodyfikowany aparat kriochirurgiczny, używany w wywołaniu miejscowej hipotermii
mózgu w części badań opisanej w publikacjach III-V:
a. Widok całego zestawu do generowania hipotermii. Zestaw bazuje na przyrządzie kriochirurgicznym.
Przy użyciu zmodyfikowanego zaworu kontroli ciśnienia (1), możliwa jest redukcja przepływu gazu
nośnego (CO2) do wartości zapewniających oziębienie sondy ablacyjnej (2) do temperatur niewiele
przekraczających 0° C. Urządzenie to działa na zasadzie efektu Joula-Thomsona, wykorzysującego
gwałtowne chłodzenie przy rozprężaniu gazu nośnego, które zachodzi we wnętrzu czubka sondy
ablacyjnej, tu użytej jako sonda chłodząca.
Urządzenie wyposażone jest we wskażniki umożliwiające śledzenie czas trwania chłodzenia (3) oraz
temperaturę sondy chłodzącej (4). Użycie regulatora zapewnia dostosowanie tej temperatury do
potrzeb eksperymentu z dokładnością ± 1°C (5). Sama sonda chłodząca (2) połączona jest z jednostką
główną za pomocą przewodu doprowadzającego i odprowadzającego gaz pędny (6) oraz kablem
pomiaru temperatury własnej sondy (7); układ sprzężenia zwrotnego utrzymuje temperaturę na
zadanym poziomie. b-c. Sonda chłodząca w przybliżeniu. W trakcie trwania ekperymentu metalowa
część dotyka skóry głowy w miejscu wystąpienia urazu i odbarczonego chirurgicznie, przy czym
zastosowanie ramy z uchwytem wyklucza wywieranie jakiegokolwiek nacisku na tkankę mózgu.
Rozmiar sondy (średnica około 3 mm) zapewnia selektywny charakter chłodzenia. Zaadaptowano z
publikacji IV za zgodą wydawcy: “Selective Brain Hypothermia Mitigates Brain Damage and Improves
Neurological Outcome after Post-Traumatic Decompressive Craniectomy in Mice” by Szczygielski J et
al, Journal of Neurotrauma 34: 1623-1635 (April 15, 2017); © Mary Ann Liebert, Inc., New Rochelle,
NY.
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4.4.3. Wpływ chłodzenia mózgu na funkcjonalny przebieg (Publikacja IV)
W czasie, gdy model odbarczenia pourazowego, opisany w publikacji I nabierał
kształtów, pytanie o funkcjonalny efekt terapeutyczny selektywnej hipotermii
pozostawało nierozstrzygnięte. Z połączenia możliwości i potrzeby powstał plan
badawczy, którego wyniki zostały opisane w publikacji IV. W tej serii badawczej, na
fundamencie eksperymentu z publikacji I powstała nadbudowa w postaci
uzupełnienia przez opcję ogniskowego chłodzenia mózgu po przeprowadzeniu
pourazowego odbarczenia.
Opracowanie to żadną miarą nie jest jednak zwykłym powtórzeniem wniosków
publikacji I: główna część metodologii opisuje tu aspekty techniczne miejscowego
chłodzenia mózgu, zaś opis efektu hipotermii, sięgającego zgoła półkuli mózgu
przeciwległej do miejsca chłodzenia jest najważniejszym rozszerzeniem konkluzji
wstępnych wynikających z projektu publikacji III. Potwierdzenie fizycznej możliwości
chłodzenia mózgu z zewnątrz zostało tym razem zaprezentowane na przestrzeni 1h
przebiegu eksperymentu. Co istotne, już tak krótki okres działania hipotermii
wystarczył do uzyskania efektu terapeutycznego w formie ograniczania rozwoju
obrzęku mózgu oraz upośledzenia funkcji neurologicznej, jaka ma miejsce po urazie
i chirurgicznym odbarczeniu.
Podobnie jak w publikacji I, te obserwacje zostały przeprowadzone w jednym
punkcie czasowym, tj. 24h od pierwotnego urazu i opierały się na badaniach funkcji
neurologicznej, ocenie radiologicznej i analizie histopatologicznej. Jednym z
istotniejszych efektów chłodzenia było tu ograniczenie progresji ogniska stłuczenia,
które obserwowałem uprzednio u zwierząt po urazie i dekompresji, a które nie były
poddane leczeniu chłodzeniem mózgu. Ta obserwacja, łącznie z działaniem
przeciwobrzękowym przekłada się bezpośrednio na potencjał kliniczny moich badań
eksperymentalnych i pozwala spodziewać się podobnych wyników przy powtórzeniu
badania w warunkach klinicznych (przynajmniej w odniesieniu do powierzchownych
obszarów mózgu).
Koncepcją naczelną tej publikacji jest opis ogniska urazu jako swoistego epicentrum
zmian wtórnych, którego szkodliwy wpływ na otaczającą tkankę (rozumiany jako
stres oksydacyjny i aktywacja mikrogleju) może zostać ograniczony przez również
selektywne chłodzenie ogniska stłuczenia. Aby lepiej zrozumieć podłoże
molekularne efektu terapeutycznego hipotermii, podjąłem szereg kolejnych badań,
których wyniki opisałem w publikacji V.
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4.4.4. Wyjaśnienie
podłoża
(Publikacja V)

molekularnego

skuteczności

hipotermii

Obserwując rozwój obrzęku naczyniopochodnego w modelu urazu, a w szczególności
jego nasilanie przez kraniektomię i wyhamowywanie przez zastosowanie
miejscowego chłodzenia ogniska stłuczenia naprowadziło mnie na pomysł, aby
zbadać podłoże molekularne tego zjawiska. Oczywiście, mogłem tu zakładać
wyłącznie fizykalne działanie kraniektomii, związane ze zmianą gradientu ciśnień
między przestrzenią międzykomórkową oraz światłem naczyń. Nie wyjaśniałoby to
jednak działania hipotermii. Uwzględniając najnowsze publikacje, opisujące istotną
rolę kanałów wodnych błony komórkowej, w tym akwaporyn, uznałem, że warto
uwzględnić kwestię współudziału głównego z tych białek kanałowych, tj.
akwaporyny-4 (AQP4) (Amorini et al., 2003; Romeiro et al., 2007; Verkman et al.,
2014; Blixt et al., 2015; Yao et al., 2015; Verkman et al., 2017) w moim projekcie
badawczym.
Publikacja V opisuje wyniki analizy uzupełniającej, gdzie materiał biologiczny
uzyskany w trakcie przeprowadzenia wcześniejszych eksperymentów, opisanych w
publikacji III i IV został poddany analizie biochemicznej, opartej na oznaczeniu
poziomu białka AQP4 metodą ELISA w różnych częściach anatomicznych mózgu po
urazie i odbarczeniu mechanicznym. Dodatkowo, uzyskane wyniki pomiaru
zawartości AQP4 zostały porównane z danymi z opisu radiologicznego, dostarczając
informacji odnośnie wpływu objętości zmian pourazowych (stłuczenie lub sam
obrzęk) na ekspresję AQP4. W projekcie tym opisane zostały również aspekty
długofalowego wpływu tych zmian na charakterystykę immunoreaktywności AQP4
w badaniu histopatologicznym, przeprowadzonym 28 dni po urazie (publikacja ta
wprowadza również protokół obserwacji przewlekłego stanu pourazowego, zawarty w
publikacji II.
Podobnie jak w Publikacji IV, analiza biochemiczna udowodniła, że najbardziej
nasilone zmiany (wzrost poziomu AQP4) są obecne u zwierząt poddanych działaniu
kraniektomii po urazie. Efekt ten był częściowo zniwelowany pod działaniem
hipotermii. Co ciekawe, rozmieszczenie przestrzenne tych zmian wskazywało na
półkulę przeciwległą do ogniska stłuczeń jako miejsce zmian bardziej nasilonych niż
półkula poddana urazowi (dotknięta również nasiloną nekrozą, jako możliwe
wytłumaczenie tej charakterystyki). Sam fakt korelacji między rozległością zmian
radiologicznych i poziomiem AQP4 nie pozwalał jednak na wyciągnięcie
jednoznacznych wniosków co do sekwencji łańcucha przyczynowo-skutkowego (co
się tyczy przede wszystkim rozwojowi obrzęku pourazowego).
Publikacja V jest swojego rodzaju zejściem w głąb ze stopnia nauki translacyjnej na
poziom nauk podstawowych. Mimo to, praca ta posiada ewidentne znaczenie dla
dalszych opracowań klinicznych. Po pierwsze, koncepcja ogniskowego uszkodzenia
mózgu jako epicentrum zmian molekularnych sugeruje, że dobrze byłoby skupić się
na lokalnej terapii tych obszarów. Ogniskowe chłodzenie ognisk stłuczenia byłoby
tu rozwiązaniem gotowym do zastosowania w praktyce. Po drugie,
nierównomierność rozłożenia odpowiedzi molekularnej na uraz i zabieg operacyjny
może mieć znaczenie w ocenie skutków urazu u chorych. Po trzecie, wyniki badań
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sugerują możliwość różnej odpowiedzi komórkowej (korzystnej lub niekorzystnej) na
uraz i zabieg odbarczenia. Stąd przy planowaniu badań na pacjentach na podstawie
wyników moich prac należy się wystrzegać pokusy bezpośredniego przełożenia na
język kliniczny wyników badań z moich eksperymentów. Ostatecznie, biorąc pod
uwagę korelację między AQP4 oraz wielkością zmian dostrzegalnych radiologicznie,
pojawia się pomysł ingerencji farmakologicznej w przebieg po kraniektomii. Koncept
ten stał się motywem przewodnim publikacji VI.
4.5. Kombinacja terapii operacyjnej i farmakologicznej
4.5.1. Potencjał leczniczy terapii acetazolamidem w stanach pourazowych
(Publikacja VI)
Bez wątpienia, kraniektomia jest bardzo dramatyczną zmianą właściwości
fizycznych przestrzeni śródczaszkowej. Pewne z tych zmian mogą być rozumiane
jako okoliczność sprzyjająca wykorzystaniu terapii uzupełniającej zabieg
chirurgiczny. Przykładem takiej strategii jest wykorzystanie zmiany własności
termodynamicznych czaszki dla celów lokalnego chłodzenia ogniska stłuczenia
mózgu, opisanego w publikacjach III-V. Jednakże również najbardziej podstawowa
zmiana, jaką jest zniesienie reguły Monro-Kellie przez otwarcie jamy czaszki może
stać się podstawą do dodatkowych działań farmakologicznych, które byłyby
niebezpieczne przy ich wdrożeniu w warunkach zamkniętej przestrzeni
śródczaszkowej. Użycie acetazolamidu jest sztandarowym przykładem takiej
strategii.
Acetazolamid (ACZ) obdarzony jest szeregiem efektów farmakologicznych,
potencjalnie korzystnych w leczeniu chorych z urazem czaszkowo-mózgowym. Przez
blokowanie anhydrazy węglanowej, redukuje on produkcję płynu mózgowordzeniowego, co wraz z umiarkowanym efektem diuretycznym, może obniżać
ciśnienie śródczaszkowe i łagodzić obrzęk mózgu (Uldall et al., 2017). Co do
ostatniego działania, ACZ może wywierać wpływ na obrzęk mózgu także poprzez
bezpośrednią modyfikację aktywności kanałów wodnych AQP4 (Tanimura et al.,
2009). Ponadto, ACZ wywiera bezpośrednie działanie neuroprotekcyjne (Abbasi et
al., 2014). Niestety, silne działanie naczyniorozszerające, jakim obarczony jest ACZ
praktycznie wyklucza jego zastosowanie u chorych w cięższych formach urazu
czaszkowo-mózgowego, w związku z obawą wtórnego wzrostu ciśnienia
śródczaszkowego, spowodowanego zwiększeniem objętości krwi wewnątrz naczyń
mózgowych.
W kolejnej z prac postulowałem, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia po
odbarczeniu chirurgicznym może niwelować negatywny efekt ACZ związany z
poszerzeniem naczyń i potencjalnym wzrostem ciśnienia wewnątrz czaszki. Gdyby
ta hipoteza się potwierdziła, moglibyśmy mówić o rozszerzeniu wskazań do
stosowania acetazolamidu na stan po urazie czaszkowo-mózgowym i kraniektomii,
gdzie lek ten mógłby wspomagać walkę z obrzękiem mózgu i jego niedokrwieniem.
Hipoteza ta została sprawdzona w warunkach stworzonego wcześniej modelu
mikrochirurgicznego odbarczenia pourazowego. Zgodnie z ogólnym schematem
21

badań, do oceny skuteczności terapii użyłem zestawu testów funkcjonalnych oraz
ocenę radiologiczną, używając ich w grupach zwierząt leczonych ścieżką bez użycia
odbarczenia chirurgicznego lub też poddanych kraniektomii.
Wyniki, które udało mi się tu uzyskać potwierdziły główną hipotezę roboczą: Wpływ
acetazolamidu na przebieg pourazowy, włączając w to rozwój obrzęku mózgu różni
się zasadniczo między grupami eksperymentalnymi uprzednio poddanymi
kraniektomii i tymi z zamkniętą przestrzenią śródczaszkową. W grupach poddanych
kraniektomii efekt leku był korzystny, podczas gdy przy braku uprzedniej trepanacji
ACZ powodował głębsze ubytki funkcji mózgu. Ta różnica w efektywności była
szczególnie widoczna w odniesieniu do wyniku badań radiologicznych: ACZ
wyraźnie redukował nadmiar wody w tkance mózgowej po dekompresji chirurgicznej
oraz redukował wpływ obrzęku na funkcje neurologiczne, czego dowodziło
zaburzenie korelacji między tymi dwoma czynnikami.
W kontekście tych wyników podałem pod dyskusję następujące możliwości. Po
pierwsze efekt redukcji obrzęku mógł wynikać z prostego działania diuretycznego
leku.
Po
drugie,
efekt
zaburzający
proporcję
pomiędzy
obrzękiem
naczyniopochodnym a cytotoksycznym mógł być przyczynkiem do efektu ACZ.
Ostatecznie, również ograniczenie produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego mogło
owocować poprawą obrzęku i stanu neurologicznego zwierząt doświadczalnych.
Niezależnie od dominującej przyczyny, publikacja VI zawiera wiele istotnych treści z
punktu widzenia medycyny translacyjnej. Przede wszystkim dowodzi ona możliwości
użycia ACZ w terapii ciężkich stanów pourazowych, gdzie przetestowanie tej opcji w
warunkach klinicznych wydawałoby się zbyt ryzykowne. Zastosowanie ACZ wydaje
się jednak być uzasadnione tylko w przypadkach chorych po uprzednim
odbarczeniu kości czaszki.
Jak widać, zarówno ACZ jak i lokalna hipotermia wydają się cennymi strategiami
terapii uzupełniającej względem kraniektomii odbarczającej. Można tu zadać
pytanie o inne kombinacje terapeutyczne. Ich poszukiwanie w kolejnych seriach
eksperymentów zapewnia perspektywy dalszego rozwoju opracowanego modelu
doświadczalnego.
4.6. Perspektywy dalszego rozwoju modelu oraz jego ograniczenia
Głównym wnioskiem, płynącym z publikacji VI jest potencjał kraniektomii do
zmiany nie tylko odpowiedzi mózgu nie tylko na sam uraz, lecz również na działanie
rozmaitych środków farmakologicznych. Po części kraniektomia może wyzwalać
potencjał neuroprotekcyjny (jak miało to miejsce w przypadku acetazolamidu). Ta
koncepcja jest o tyle interesująca, iż w szeregu eksperymentów na zwierzętach
udało się wykazać działanie ochronne na komórki nerwowe wobec wielu leków
(Gruenbaum et al., 2016), które następnie okazały się bezużyteczne w praktyce
klinicznej (DeWitt et al., 2018). Nota bene, jednym z możliwych wyjaśnień tej
rozbieżności jest heterogeniczność urazu czaszkowo-mózgowego jako jednostki
klinicznej (Chakraborty et al., 2016; Hall, 2016). Stąd, stworzony przeze mnie
wystandartyzowany model doświadczalny z powtarzalnością charakterystyki urazu
wydaje się idealnym narzędziem do zbadania, czy te środki farmakologiczne
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mogłyby, przez analogię z ACZ działać lepiej w warunkach uprzednio odbarczonego
chirurgicznie mózgu (Clark et al., 2017; Lopez-Garcia et al., 2018; Meythaler et al.,
2019; Stein and Sayeed, 2019; Yu et al., 2019). W dalszej perspektywie rozwoju
działalności naukowej zamierzam ten właśnie potencjał wykorzystać.
Kolejną z zalet mojego opracowania jest fakt wykorzystania gatunku myszy (Mus
musculus) jako punktu wyjściowego do przeprowadzenia eksperymentów. Ostatnie
dekady
zaprezentowały
dramatyczny
wzrost
zainteresowania
badaniami
podstawowymi na zwierzętach zmodyfikowanych genetycznie (Chan et al., 1995;
Longhi et al., 2001; Yao et al., 2015; Ojo et al., 2016). Stąd moje zamierzenie, aby w
planie badawczy wykorzystać te zwierzęta laboratoryjne, które w przyszłych
projektach mogą być użyte jako np. formy knockout lub hybrydy z nosicielstwem
genów ludzkich. W tym kontekście, inwestycja związana ze żmudnym opanowaniem
technik mikrochirurgicznej dekompresji u myszy z pewnością zaowocuje w
przyszłości przez możliwość opracowania zagadnień z zakresu patofizjologii
pourazowej na modelach zmanipulowanych genetycznie.
Użycie modelu małego zwierzęcia niesie ze sobą liczne zalety logistyczne, co do
możliwości chowu i utrzymania nawet licznej populacji eksperymentalnej (Zhang et
al., 2014; Marklund, 2016). Jednakowoż, szereg różnic, głównie anatomicznych
ogranicza tu zasadność bezpośredniego porównania urazu i jego następstw u
małych gryzoni i człowieka. Najbardziej oczywistą jest różnica wielkości i ciężaru
mózgu, gdzie znaczna masa ludzkiego mózgu sprzyja jej uszkodzeniu przez siły
bezwładności (inercyjne) szczególnie w formie akceleracji / deceleracji lub sił
przyspieszenia kątowego, decydujące o wystąpieniu takich form urazu jak ogniska
contre coup lub rozlane uszkodzenie aksonalne (Smith et al., 2003; O'Connor et al.,
2011). Zjawiska te są trudne do wywołania u małych gryzoni, włączając w to mój
model eksperymentalny (Zhang et al., 2014; Sorby-Adams et al., 2018).
Znaczące różnice w masie mózgowia mogą stanowić też punkt krytyki co do
skuteczności lokalnego chłodzenia mózgu (przedstawionej w publikacjach III i IV).
Mimo, że pomysł użycia chłodzenia mózgu z zewnątrz jest bardzo kuszący, to
wydajność odprowadzania ciepła w przypadku ludzkiego mózgu jest ograniczona do
jego powierzchownych warstw, a nie do struktur głębokich, a tym bardziej
przeciwległych do ogniska uszkodzenia, jak było zademonstrowane w przebiegu
części moich eksperymentów). Problem ten został już wcześniej krytycznie
przeanalizowany w formie symulacji komputerowych (Keller et al., 2009), badań in
vivo (Qiu et al., 2006; Qiu et al., 2007) i analizie temperatury mózgu u chorych
poddawanych zabiegowi kraniotomii, nie związanemu z urazem (Mariak et al., 1994;
Mariak et al., 1999; Iatrou et al., 2002). Zgodnie z tymi danymi, penetracja
chłodzenia ograniczona jest do głębokości kilku centymetrów od powierzchni mózgu
(Neimark et al., 2013; Westermaier et al., 2017). Nie zapominajmy jednak, że nawet
tak powierzchowny efekt może decydować o uzyskaniu skutecznej neuroprotekcji
dla położonych powierzchownie ciał komórek nerwowych, zwłaszcza że głębokie
obszary istoty białej (w szczególności aksony) z natury wydają się być mniej podatne
na jakiekolwiek działania neuroprotekcyjne (Dewar et al., 1999; Brodhun et al.,
2001).
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Mówiąc o istocie białej: jej ilość decyduje o podatności na wystąpienie uszkodzeń
aksonalnych. Stąd, mózg ludzki bogaty w struktury istoty białej jest bardziej
podatny na ten typ uszkodzenia. Wynika to z różnicy we właściwościach
biomechanicznych między korą a strukturami podkorowymi (Pattison et al., 2010;
Hiscox et al., 2016). W szczególności ułożenie linii napięcia wzdłuż włókien istoty
białej zwiększa jej podatność na uszkodzenie (Mohammadipour and Alemi, 2017;
Wu et al., 2019) proporcjonalnie do długości i zależnie od przebiegu tychże włókien
(Carlsen and Daphalapurkar, 2015). Z drugiej strony, to istota szara z ciałami
komórek nerwowych (a nie biała, bogata w wypustki aksonalne) stanowi główny cel
działania neuroprotekcyjnego (Dewar et al., 1999; Brodhun et al., 2001).
Jeszcze inne ograniczenie dla porównywalności modelu zwierzęcego z sytuacją
kliniczną stwarza różnica w ukształtowaniu powierzchni mózgu. Mózg gryzoni jest
niemal pozbawiony zakrętów, w przeciwieństwie do bogatego reliefu bruzd mózgu
ludzkiego (DeWitt et al., 2018; Sorby-Adams et al., 2018). Ta wyjątkowość w
morfologii powierzchni korowej może odgrywać zarówno ochronną rolę, buforując
część energii kinetycznej urazu (Bradshaw et al., 2001; Ho and Kleiven, 2009), jak i
zwiększać ryzyko uszkodzenia przez siły bezwładności, kumulujące się w głębi
bruzd mózgu i doprowadzające tam do ogniskowego uszkodzenia (Cloots et al.,
2008). Stąd należy założyć, że rozkład mechanicznych sił urazu różni się
diametralnie między mózgiem ludzkim a mysim, użytym w mojej serii
eksperymentów.
4.7. Podsumowanie i perspektywa kliniczna (Publikacja VII)
Mimo tych ograniczeń, moja praca zapełnia istotą lukę pomiędzy naukami
podstawowymi a klinicznymi: badacze klinicyści zwykli narzekać, że modele
stosowane w dziedzinach podstawowych odbiegają znacznie od rzeczywistości
medycyny praktycznej, w związku z czym bezpośrednie przełożenie wniosków
eksperymentalnych na język kliniczny jest skazane na porażkę. Śledząc wpływ
moich publikacji, dowieść można dokładnie przeciwnego: uwzględnienie możliwego
negatywnego wpływu odbarczenia zainspirowało kliniczną grupę badawczą ze
Szwajcarii do użycia alternatywnej metody odbarczenia ciśnienia śródczaszkowego,
jaką jest otwarcie zbiorników podstawy bez usuwania płata kostnego (Giammattei et
al., 2018). W odpowiedzi na tę publikację opublikowałem obszerny komentarz
(publikacja VII) podkreślający, że moje wyniki badań eksperymentalnych powinny
być rozumiane jako próba wzbogacenia narzędzi badawczych o replikę scenariusza
przebiegu pourazowego, zakładającego niekorzystny wpływ kraniektomii na rozwój
zmian pourazowych.
Podsumowując, w szeregu przedstawionych tu prac zawarłem systematyczną
analizę problemu klinicznego, przełożoną na język doświadczenia in vivo. Z
pewnością eksperyment ten nie był w stanie oddać wszystkich bogatych interakcji
na poziomie molekularnym lub biofizycznym. Miejmy jednak na uwadze, że
poznawanie tych zależności nie dobiegło końca, tak jak i ciągłe próby poprawy
rokowania u pacjentów po urazie głowy. Liczę na to, że moje wysiłki badawcze
rozszerzyły horyzont co do patofizjologii kraniektomii pourazowej oraz dały
podstawy dla co najmniej kilku projektów, oceniających skuteczność moich
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koncepcji terapii kombinowanej w warunkach klinicznych. Część z tych idei już
została podchwycona przez ogólnoświatowe grono kolegów specjalistów z dziedziny
neurochirurgii, pozostałe czekają na wdrożenie w plany badań klinicznych. Bez
wątpienia wnioski moich dotychczasowych eksperymentów nie stanowią gotowych
odpowiedzi na pytania o następstwa urazu, stać się mogą jednak zarzewiem do
dalszej dyskusji co do przyszłości kraniektomii jako metody leczenia chorych po
ciężkim urazie mózgu.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
5.1. Lista publikacji spoza osiągnięcia naukowego:
a) Prace oryginalne:
1: Wirths O, Weis J, Szczygielski J, Multhaup G, Bayer TA.
Axonopathy in an APP/PS1 transgenic mouse model of Alzheimer's disease.
Acta Neuropathol. 2006 Apr;111(4):312-9. Epub 2006 Mar 7.
Impact Factor: 2,694
MNiSW:
20,0
2. Mendelow AD, Gregson BA, Rowan EN, Murray GD, Gholkar A, Mitchell PM;
STICH II Investigators (incl. Szczygielski J).
Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous
supratentorial lobar intracerebral haematomas (STICH II): a randomised trial.
Lancet. 2013 Aug 3;382(9890):397-408
Impact Factor: 39,207
MNiSW:
50,0
3. Breuskin D, Szczygielski J, Urbschat S, Kim YJ, Oertel J.
Confocal Laser Endomicroscopy in Neurosurgery-An Alternative to Instantaneous
Sections?
World Neurosurg. 2017 Apr;100:180-185.
Impact Factor: 1,924
MNiSW:

35,0

4. Szczygielski J, Gund SM, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Factors affecting outcome in treatment of chronic subdural hematoma among ICU
patients: impact of anticoagulation.
World Neurosurg. 2016 Aug; 92:426-33
Impact Factor: 2,592
MNiSW:
35,0
5. Tegtmeier F, Schinzel R, Beer R, Bulters D, LeFrant JY, Sahuquillo J, Unterberg
A, Andrews P, Belli A, Ibanez J, Lagares A, Mokry M, Willschke H, Flüh C,
Schmutzhard E; NOSTRA Investigators (incl. Szczygielski J).
Efficacy of Ronopterin (VAS203) in Patients with Moderate and Severe Traumatic
Brain Injury (NOSTRA phase III trial): study protocol of a confirmatory, placebocontrolled, randomised, double blind, multi-centre study.
Trials. 2020 Jan 14;21(1):80.
Impact Factor: 1,883 (*2019)
MNiSW: 100,0 (*2019)
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b) Prace oryginalne konferencyjne, indeksowane w wykazie PubMed
1. Haab L, Mortezapouraghdam, Z, Schubert JK, Szczygielski J, Schwerdtfeger K,
Strauss DJ.
Analysis of Dominant Neural Activity Clustering in Laminar Cortical Processing of
Acoustic Stimuli in Rat utilizing Von Mises-Fisher distribution.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2013 Aug; 2013:509-512.
Impact Factor: N/A
MNiSW:
N/A
2. Romero A, Schwerdtfeger K, Szczygielski J, Flotho P, Schubert JK, Haab L,
Hmila M, Strauss DJ.
Motion reduction and multidimensional denoising in Voltage-sensitive Dye
imaging.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015 Aug; 2015:6273-6.
Impact Factor: N/A
MNiSW:
N/A
3. Flotho P, Romero-Santiago A, Schwerdtfeger K, Szczygielski J, Hulser M, Haab
L, Strauss DJ.
Motion invariant contrast enhancement of optical imaging data in the gradient
domain.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016 Aug; 2016: 3937-3940.
Impact Factor: N/A
MNiSW:
N/A
4. Romero-Santiago A, Flotho P, Schwerdtfeger K, Szczygielski J, Hulser M, Haab
L, Strauss DJ.
Compensation of pulsation artifacts during optical imaging with
and without cranial chamber.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016 Aug; 2016: 5921-5924.
Impact Factor: N/A
MNiSW:
N/A
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c) Prace przeglądowe, opisy przypadków, komentarze i listy autorskie
1. Szczygielski J, Mautes A, Steudel WI, Falkai P, Bayer TA, Wirths O.
Traumatic brain injury: cause or risk of Alzheimer's disease? A review of
experimental studies.
J Neural Transm (Vienna). 2005 Nov;112(11):1547-64.
Impact Factor: 2,544
MNiSW:
24,0
(Praca przeglądowa)
2. Szczygielski J, Oertel J, Dorfer C, Gruber A, Niemela M, Hernesniemi J.
Flash Fluorescence with Indocyanine Green Videoangiography to Idenify the
Recipent Artery for Bypass with Distal Middle Cerebral Artery Aneurysms
Operative Technique: COMMENT
Neurosurgery. 2012 Jun; 70 (Suppl. 2):220
Impact Factor: 2,532
MNiSW:
40,0
(Komentarz)
3. Oertel J, Szczygielski J
Bending the Curve: Preoperative Determination of Bypass Graft Length and
Trajectory with Curved Planar Reformatted Computed Tomography Angiography:
Technical Note: COMMENT
Neurosurgery. 2012 Jun; 70 (Suppl. 2):331
Impact Factor: 2,532
MNiSW:
40,0
(Komentarz)
4. Szczygielski J, Hubertus V, Oertel J.
Letter to the Editor regarding "Cisternostomy for Refractory Posttraumatic
Intracranial Hypertension"
World Neurosurg 2018 Apr;112:311-312
Impact Factor: 1,723
MNiSW:
35,0
(List redakcyjny)
5. Szczygielski J, Utter K, Oertel J.
Acetylsalicylic acid and chronic subdural hematoma- is it really a bad couple?
Comment on Article by Poon MTC et al. "Influence of Antiplatelet and
Anticoagulant Drug Use on Outcomes after Chronic Subdural Hematoma
Drainage"
J Neurotrauma. 2019 Sep 16
Impact Factor: 3,793
MNiSW:
100,0
(List redakcyjny)
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6: Kettner M, Szczygielski J.
[Operative skull base approaches].
Radiologe. 2019 Oct 18
Impact Factor: 0,462
MNiSW:
20,0
(Praca przeglądowa)
7. Szczygielski J, München D, Ketter R, Rakasz L, Schulz-Schaeffer W, Oertel J.
Head injury without head blow? A rare case of subdural hematoma associated with
minute arachnoid cyst in teenage skater.
Accepted by Journal of Neurological Surgery Part A: Central European
Neurosurgery
Impact Factor: 0.905 (*2019)
MNiSW:
40,0 (*2019)
(Opis przypadku)

5.2. Statystyka łącznego dorobku (włączając osiągnięcie naukowe)
Autor i współautor łącznie 15 publikacji naukowych, 2 prac przeglądowych, 2
komentarzy, 2 listów do redakcji, 1 opisu przypadku oraz współautor zbiorowy (coinvestigator) 2 publikacji typu clinical trial indeksowanych w bazie PubMed
Autor i współautor 27 streszczeń zjazdowych, w tym 17 opublikowanych w
suplementach PubMed- indeksowanych czasopism lub w ISBN- indeksowanych
zeszytach abstraktowych
Statystyka liczbowa (autor i współautor / włączając współautorstwo zbiorowe o
charakterze co-investigator)
IF = 38,886 / 79, 976 (z czego 17,185 przypada na główne osiągnięcie naukowe)
Punktacja MNiSW=

539/ 704 (z czego 165 przypada na główne osiągnięcie
naukowe)

Liczba cytowań = 202 / 747 (Web of Science / Scopus)
h-index = 5 / 6 (Web of Science / Scopus)
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5.3. Opis ścieżki rozwoju naukowego w odniesieniu do listy publikacji
Mój opisany powyżej, łączny dorobek naukowy nie skupia się wyłącznie na opisie
autorskiego modelu translacyjnego odbarczenia po urazie czaszkowo-mózgowym. W
odniesieniu do moich szerokich zainteresowań neurochirurgią jako dziedziną
kliniczną i naukową, powiązaną ściśle z neurobiologią, w opisie moich dokonań
wyszczególnić można dodatkowe wątki zainteresowań i związanie z nimi osiągnięcia:
We wczesnym okresie kształtowania mojego profilu naukowego, moje
zainteresowanie zwrócił problem powiązań epidemiologicznych oraz na poziomie
molekularnym pomiędzy urazem czaszkowo-mózgowym a późnymi zmianami o
charakterze neurodegeneracyjnym (np. typu choroba Alzheimera). Aby posiąść
wiedzę i doświadczenie co do narzędzi eksperymentalnych, pozwalających zgłębiać
ten problem w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, wykorzystałem szansę
wzięcia udziału w programie szkoleniowym Marie-Curie Training Site. Program ten
pozwolił mi na podjęcie współpracy i badań eksperymentalnych w Laboratorium
Neurobiologii Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Landu Saary. Badania te skupione
były na analizie molekularnej i morfologicznej modelu mysiego choroby Alzheimera
(hybryda zwierzęca z implementacją ludzkiego zmutowanego genu białka
prekursorowego amyloidu = amyloid precursor protein, APP), włączając efekt urazu
głowy na dynamikę odkładania złogów amyloidu. Współpraca ta zaowocowała
opublikowaniem pracy przeglądowej, analizującej problem zależności między
urazem a zmianami patomorfologicznymi typu Alzheimera (Journal of Neural
Transmission, 2005), pracy oryginalnej, opisującej spontaniczne zmiany o
charakterze nagromadzenia amyloidu w tkance nerwowej poza mózgiem (Acta
Neuropathologica, 2006) oraz mojej pracy doktorskiej, wykonanej pod kierunkiem
prof. Thomasa Bayer oraz prof. Petera Falkai (2007).
Po rozpoczęciu mojej stałej współpracy z Kliniką Neurochirurgii Landu Saary (od
2006 r.), równolegle do prac związanych z głównym dokonaniem (modele
eksperymentalne w neurotraumatologii) rozwijałem swoje zainteresowania
neurochirurgią stanów nagłych, włączając operacyjne leczenie zaburzeń
naczyniopochodnych. W trakcie zdobywania doświadczenia zarówno w
neurochirurgii operacyjnej, jak i intensywnej terapii neurochirurgicznej włączyłem
się w wieloośrodkową współpracę nad problemem równoważności leczenia
zachowawczego i operacyjnego spontanicznych krwiaków śródmózgowych (badanie
wieloośrodkowe STICH II), które, opublikowane w 2013 roku z moim
współautorstwem zbiorowym (STICH II Investigators) w czasopiśmie Lancet szybko
urosło do rangi kluczowego doniesienia współczesnej neurochirurgii.
W podobnym schemacie działania udało mi się włączyć goszczącą mnie Klinikę do
współpracy w szeroko zakrojonym projekcie badań nad leczniczym działaniem
rontopteryny u pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym. Pełniąc rolę głównego
badacza (primary investigator) w ośrodku Landu Saary, utwierdziłem swoje
umiejętności w roli osoby kierującej badaniami klinicznymi, ponownie uhonorowane
współautorstwem zbiorowym (NOSTRA Investigators) w opisie strategii badań
klinicznych (Trials, 2020)
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Moją znajomość kwestii technicznych, związanych z neurochirurgią naczyń mogłem
wykorzystać w opracowaniu dwóch komentarzy dla czasopisma wiodącego w tej
dyscyplinie (Neurosurgery, 2012) oraz w zredagowaniu publikacji poglądowej,
analizującej zalety i wady dostępów operacyjnych, powszechnie używanych w
chirurgii podstawy czaszki (Der Radiologe, 2019)
Obok opracowań tematów dotyczących najbardziej wymagających zabiegów
operacyjnych, podjąłem też wyzwanie ponownej analizy zagadnienia uznawanego
przez część klinicystów za mniej ambitne, lecz z pewnością klinicznie istotnego a
mianowicie patofizjologii i leczenia przewlekłych krwiaków śródmózgowych. Przez
opublikowanie pracy oryginalnej w czasopiśmie World Neurosurgery (2016) oraz
obszernego komentarza w jeszcze wyżej punktowanym Journal of Neurotrauma
(2019) udało mi się zwrócić uwagę społeczności klinicznej i naukowej na problem
indywidualnej kalkulacji ryzyka krwotoku wtórnego i powikłań sercowonaczyniowych u specyficznej podgrupy pacjentów, u których podłożem krwiaka było
zażywanie kwasu acetylosalicylowego jako profilaktyki pierwotnej / wtórnej.
W ramach opracowania problemu przewlekłego krwawienia podtwardówkowego
ponownie zwróciłem swoje zainteresowanie ku możliwościom diagnostyki
histopatologicznej, tym razem w kontekście kliniczym, współpublikując
opracowanie, opisujące możliwość wykorzystania przyżyciowej mikroskopii
konfokalnej do celów diagnostyki śródoperacyjnej (World Neurosurgery, 2017).
Równolegle do głównego projektu eksperymentalnego, rozwijałem na polu badań
eksperymentalnych regionalną współpracę między ośrodkami klinicznymi
(Uniwersytet Landu Saary oraz Wyższa Szkoła Techniczna Landu Saary). Badania z
zakresu dziedzin podstawowych (opis przyżyciowej analizy zmian potencjału kory
mózgowej przy bodźcowaniu akustycznym jako próba zdefiniowania organizacji
funkcjonalnej
obszarów
korowych)
zostały
opublikowane
jako
cztery
pełnoformatowe prace konferencyjne (2013, 2015, 2x 2016), indeksowane w
Pubmed, a prezentowane na prestiżowej konferencji Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE).
Oczywiście, ww. publikacje są jedynie kamieniami milowymi na ścieżce rozwoju
szerokich zainteresowań naukowych i klinicznych. Ciągłość postępu na tej drodze
dokumentuje dodatkowo wykaz wystąpień konferencyjnych (głównie na zjazdach o
charakterze międzynarodowym), wyszczególnionych w punkcie 6.2. autoreferatu.
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Dotychczasowe doświadczenie we własnej aktywności publikacyjnej pozwoliło mi
również wspierać międzynarodowe forum naukowe w roli aktywnego recenzenta
publikacji naukowych (peer-reviewer).
Poza wymienionymi wyżej 2 opublikowanymi recenzji w formie komentarza dla
czasopisma Neurosurgery, wiodącego w dziedzinie neurochirurgii wykazuję się
regularną aktywnością recenzencką dla następujących czasopism:













World Neurosurgery (24 recenzje)
Journal of Sports Medicine and Therapy (6 recenzji)
Frontiers in Neurology (3 recenzje)
Behavioral Brain Research (2 recenzje)
Acta Neurochirurgica (1 recenzja)
BioMed Research International (1 recenzja)
British Journal of Neurosurgery (1 recenzja)
Journal of Novel Physiotherapy and Rehabilitation (1 recenzja)
Journal of Neurology and Stroke (1 recenzja)
Neurologia i Neurochirurgia Polska (1 recenzja)
Military Medicine Journal (1 recenzja)
Risk Management and Healthcare Policy (1 recenzja)

5.4. Opis aktywności naukowej realizowanej na więcej niż jednej uczelni,
włączając jednostki zagraniczne.
Moje doświadczenie naukowe i kliniczne zdobyte za granicą nie stanowi
zamkniętego punktu w mojej karierze, lecz przekłada się na rozległą sieć kontaktów
zawodowych i osobistych, z kontynuacją oraz rozwijaniem współpracy z szeregiem
instytucji zagranicznych, które już teraz zaowocowały wspólnymi publikacjami,
wystąpieniami wykładowymi, kooperacją w zakresie współrecenzowania prac
naukowych oraz przygotowywaniem projektów naukowych (wraz z wnioskami o ich
subsydiowanie). Wśród najistotniejszych partnerów współpracy międzynarodowej
mogę wymienić:
1. Niemcy, Uniwersytet Landu Saary, Wydział Medyczny,
włączając następujące jednostki:
a. Klinika Neurochirurgii
Wieloletnia współpraca jako pracownik Kliniki, udokumentowana aktywnością
publikacyjną, wykładową i dydaktyczną, utrzymana współpraca w charakterze
wykładowcy eksternistycznego, potwierdzona habilitacją i tytułem Privatdozent,
przyznaną
przez
Uniwersytet
Landu
Saary,
planowana
kontynuacja
eksperymentalnych projektów badawczych i aktywności publikacyjnej oraz
współorganizowania kursów klinicznych i zjazdów naukowych
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b. Instytut Neuropatologii
Współpraca nawiązana w ramach dwuletniego stażu neuropatologicznego,
kontynuowana w ramach projektu naukowego analizy problemu schorzeń
neurodegeneracyjnych wywoływanych przez uraz czaszkowo-mózgowy oraz projektu
klinicznego opracowania platformy do oceny teleneuropatologicznej próbek
neuroonkologicznych
c. Klinika Radiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej
Wieloletnia współpraca jako pracownik Kliniki Neurochirurgii, związana z
prowadzeniem projektu badań eksperymentalnych, udokumentowana publikacjami
stanowiącymi osiągnięcie naukowe (element oceny radiologicznej w mysim modelu
kraniektomii). Planowana kontynuacja współpracy w ramach eksternistycznej
opieki nad kontynuacją projektów eksperymentów na zwierzętach
d. Klinika Neuroradiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej
Wieloletnia współpraca kliniczna jako pracownik Kliniki Neurochirurgii oraz
współaktywność publikacyjna w opracowaniu zagadnienia klinicznego radiologicznej
oceny leczenia operacyjnego w obrębie podstawy czaszki (praca przeglądowa z 2019
r.). planowana kontynuacja kooperacji w ramach współorganizowania kursów
klinicznych i zjazdów naukowych
e. Instytut Chirurgii Kliniczno-Doświadczalnej
Wieloletnia współpraca jako pracownik Kliniki Neurochirurgii, związana z
prowadzeniem projektu badań eksperymentalnych, udokumentowana publikacjami
stanowiącymi osiągnięcie naukowe (opracowanie modelu zwierzęcego kraniektomii
w ramach współpracy i korzystania z zasobów organizacyjnych ww. Instytutu).
Planowana kontynuacja współpracy w ramach eksternistycznej opieki nad
kontynuacją eksperymentów na zwierzętach, włączając kontynuację modelu
autorskiego oraz rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami

2. Niemcy, Wyższa Szkoła Techniczno-Handlowa w Saarbrücken (Hochschule fur
Technik und Wirtschaft)
Kilkuletnia współpraca w ramach projektu badawczego związanego z analizą
problemu organizacji sieci neuronalnych na podstawie wizualizacji odpowiedzi
elektrycznej kory słuchowej, udokumentowana szeregiem publikacji z moim
współautorstwem, opublikowanych jako pełnowymiarowe publikacje konferencyjne
prestiżowej instytucji (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE).
Planowana kontynuacja współpracy w ramach wymiany akademickiej oraz
rozwijanie projektów w ramach neurocybernetyki.
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3. Niemcy, Politechnika w Kaiserslautern (Technische Universität Kaiserslautern)
Wieloletnia współpraca jako pracownik Kliniki Neurochirurgii Landu Saary,
związana z prowadzeniem projektu badań eksperymentalnych, udokumentowana
wspólną publikacją (w ramach osiągnięcia naukowego) (element oceny
biochemicznej w mysim modelu hipotermii po kraniektomii). Planowana
kontynuacja współpracy w ramach opracowania molekularnej strony zaganienia
neurodegeneracji pourazowej.

4. Niemcy, Instytut Badań nad Udarami i Demencją, Monachium (Institut für
Schlaganfall- und Demenzforschung)
Dzięki powiązaniom wspólną tematyką badawczą udało mi się nawiązać kontakt i
uzyskać deklarację kooperacji z propozycją współtworzenia europejskiego
konsorcjum do wieloośrodkowych badań eksperymentalnych nad patofizjologią
urazu czaszkowo-mózgowego. Nawiązanie współpracy zostało udokumentowane
wykładem na zaproszenie.

5. Wielka Brytania, Wydział Klinicznych Nauk Neurologicznych Uniwersytetu w
Cambridge (Institute of Clinical Neuroscience)
Powiązanie kluczowym tematem badań jaką jest negatywny wpływ kraniektomii na
właściwości biofizykalne czaszki i mózgu pozwoliły również tu na nawiązanie
kontaktu i propozycję współpracy w wieloośrodkowym opracowaniu zagadnienia
podłoża syndromu poodbarczeniowego (syndrome of the trephined). Nawiązanie
współpracy zostało udokumentowane wykładem na zaproszenie.

6. Włochy, Wydział Nauk Neurologicznych Uniwersytetu w Mesynie
Na podstawie wspólnego zainteresowania tematyką oznaczania skali uszkodzenia
centralnego układu nerwowego przy pomocy biomarkerów udało się nawiązać
kontakt i uzyskać (równolegle do ośrodka w Monachium) deklarację kooperacji z
propozycją współtworzenia europejskiego konsorcjum do wieloośrodkowych badań
eksperymentalnych nad patofizjologią urazu czaszkowo-mózgowego. Równolegle
ustalono kooperację Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwerstytetu w Mesynie w
zakresie
współpracy
dydaktycznej.
Nawiązanie
współpracy
zostało
udokumentowane przez podpisanie umowy współpracy bilateralnej przez oba
Uniwersytety.
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7. Szwecja, Wydział Nauk Klinicznych i Edukacji Instytutu Karolinska, Stockholm
Znajdując charakter przeprowadzonych przeze mnie badań jako punkt wspólnych
zainteresowań (eksperymenty na zwierzętach, z oceną obrazową i molekularną
materiału badawczego) nawiązałem współpracę z ww. ośrodkiem z deklaracją
organizacji trójstronnych projektów badawczych (Uniwersytet Rzeszowski,
Uniwersytet Landu Saary / Niemcy oraz Instytut Karolinska / Szwecja) z zakresu
neurofizjologii udaru niedokrwiennego. Propozycja współpracy ugruntowana
wizytacją w ww. instytucji na początku 2020 z wyrysowaniem strategii dalszej
kooperacji.
8. Dania, Wydział Medycyny Klinicznej Uniwersytetu w Kopenhadze
Zagadnienie zmian stosunku ciśnienia śródczaszkowego po odbarczeniu drogą
kraniektomii stało się podstawą do nawiązania współpracy i deklaracji wspólnego
rozwijania
projektu
klinicznego
dotyczącego
badanych
przeze
mnie
eksperymentalnie zmian patofizjologicznych przy chłodzeniu miejscowym okolicy
odbarczenia. Chęć współpracy została udokumentowana wspólnym posiedzeniem w
formie webinairu z określeniem dalszych płaszczyzn i strategii współpracy.

5.5. Uczestnictwo w programach europejskich
międzynarodowych i krajowych

oraz

innych

programach

Moją integrację w międzynarodowym środowisku akademickim i badawczym
potwierdza uczestnictwo w programach wymiany akademickiej oraz czynny udział w
szeroko zakrojonych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych:
a) Już w trakcie studiów wziąłem udział w programie wymiany młodzieży
akademickiej, organizowanej przez Katolicką Agencję Akademickiej Współpracy z
Zagranicą
(Katolischer
Akademischer
Ausländerdienst).
Owocem
6miesięcznych studiów ekternistycznych w 2002 roku stały się opracowanie
pilotażowego programu badań na modelu zwierzęcym, szereg wystąpień
konferencyjnych z publikacją konferencyjną w Acta Neurochirurgica (część
osiągnięcia naukowego) oraz propozycja stałej współpracy z jednostką przyjmującą:
Uniwersytetem Landu Saary
b) Jako kontynuację współpracy naukowej podjąłem w na przełomie 2003 / 04
wyzwanie
uczestnictwa
w
programie
badawczym
sieci
uniwersytetów
zachodnioeuropejskich, zaangażowanych w badania z zakresu neurobiologii
(program Neuron / Marie Curie Training Site 5. edycji programu ramowego
Wspólnoty Europejskiej). Poza rozbudzeniem zaintersowań w zakresie nauk
podstawowych w dziedzinie neurobiologii, uczestnictwo w tym programie
zaowocowało pracą doktorską oraz dwiema publikacjami (spoza osiągnięcia
naukowego) w wysoko punktowanych czasopismach (Journal of Neural
Transmission, Acta Neuropathologica).
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c) W ramach aktywności medyczno-naukowej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu
Landu
Saary
zaangażowałem
się
we
współudział
ww.
jednostki
w
wieloośrodkowym badaniu randomizowanym dotyczącym skuteczności leczenia
operacyjnego
spontanicznych
krwotoków
śródmózgowych
(STICH
II),
zawiadywanym przez centrum badawcze Uniwerstytetu w Newcastle, Wielka
Brytania. Jako zastępca kierownika badań klinicznych (secondary investigator of the
site) zostałem uwzględniony jako współbadacz (STICH II - Investigator) i współautor
zbiorowy publikacji w Lancet (najwyżej punktowanej spośród publikacji spoza
osiągnięcia badawczego).
d) Udział w badaniu STICH II otworzył mi ścieżkę do bardziej samodzielnych
klinicznych badań naukowych. W 2018 roku włączyłem Klinikę Neurochirurgii
Landu Saary do wieloośrodkowych badań klinicznych dotyczących zastosowania
rontopteryny (nowo opracowanego środka farmakologicznego) w leczeniu stanu po
ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym (NOSTRA III), organizowanego przez centrum
badawcze firmy Vasopharm z siedzibą w Wurzburgu . Występując w roli Kierownika
badań klinicznych (Primary Investigator of the site) ukończyłem z moim
zespołem fazę rekrutacji pacjentów oraz pozyskiwania danych. Już obecnie zostałem
uwzględniony jako współbadacz (NOSTRA Investigator) i współautor zbiorowy w
publikacji opisującej program badawczy publikacji w czasopiśmie Trials. Wyniki
badań są obecnie w opracowaniu i pozwalają się spodziewać wysoko punktowanej
publikacji z uwzględnieniem mojego zbiorowego współautorstwa
e). Na podstawie zainteresowań systematyczną terapią chorych po urazie
czaszkowo-mózgowym włączyłem się w opracowanie protokołu oraz uruchomienie
projektu ogólnoniemieckiego wykazu chorych po urazie czaszkowo-mózgowym
(Neurotrauma-Register) jako wspólnego przedsięwzięcia Niemieckiego Towarzystwa
Chirurgów Urazowych (Deutsche Gesellschaft fuer Unfallchirurgie) i Niemieckiego
Towarzystwa Neurochirurgicznego (Deutsche Gesellschaft fuer Neurochirurgie). Po
skutecznym uzyskaniu pozytywnego wotum co do prowadzenia badań na
Uniwersytecie Landu Saary projekt ten krótko przed moim związaniem się z
Uniwersytetem Rzeszowskim mogłem oddać pod kuratelę i do dalszego rozwoju
moim współpracownikom z tamtejszej Kliniki Neurochirurgii.
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6.

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski

6.1. Dorobek dydaktyczny
W moim dotychczasowych działaniach naukowo-badawczych nie skupiałem się
wyłącznie na ścieżce własnego rozwoju, lecz angażowałem się również w sposób
bezpośredni w kształcenie młodych kadr naukowych i medycznych, zarówno w fazie
studiów dyplomowych (zajęcia z dyscyplin przedklinicznych i klinicznych dla
studentów medycyny) oraz w ramach opieki nad studiami doktoranckimi.
Wyszczególniając:
W zakresie aktywności dydaktycznej jako nauczyciel / tutor akademicki w
ramach studiów dyplomowych przeprowadzałem od 2014 roku następujące formy
zajęć akademickich dla studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Landu Saary
w zakresie przedmiotu nauczania neurochirurgia:





ćwiczenia z przedmiotu (Praxisseminar);
Seminarium pogłębiający wiedzę (Vertiefungsseminar),
zajęcia dodatkowe w ramach fakultetu z neurochirurgii (Wahlfach) oraz
wykład z propedeutyki przedmiotu (präklinisches Seminar).

Ponadto, w ramach wielomiesięcznego stażu z dziedziny neuropatologii
współprowadzone były przeze mnie pokazowe sekcje anatomopatologiczne z opisem
aspektów anatomicznych, w tym neurochirurgicznych w ramach neuropatologicznej
części autopsji dla słuchaczy Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Landu Saary,
zobligowanych do udziału w sekcji programem studiów (26 sekcji dydaktycznych).
Moje kompetencje jako nauczyciela akademickiego w Polsce udokumentowane są
dotychczasową współpracą z Uniwersytetem Rzeszowskim od 2017 roku jako
wykładowcy eksternistycznego oraz od października 2019 jako adiunkta Zakładu
Neurochirurgii Instytutu Nauk Medycznych, włączając przygotowanie i
przeprowadzenie następujących zajęć dydaktycznych:








12.10.2017 wykład gościnny dla studentów i wykładowców Wydziału
Fizjoterapii UR nt. "Uraz czaszkowo-mózgowy i jego konsekwencje. Terapia
stanu ostrego i przewlekłego"
05.01.2018: Wykład dydaktyczny dla studentów kierunku lekarskiego nt.
"Uraz czaszkowo-mózgowy i jego następstwa. Możliwości i ograniczenia
leczenia operacyjnego"
05.01.2018: Wykład dydaktyczny dla studentów kierunku ratownictwa
medycznego nt. "Uraz czaszkowo-mózgowy i jego następstwa. Postępowanie w
fazie przedklinicznej"
Semestr letni roku akademickiego 2018 / 2019: przeprowadzenie
konwersatoriów (3 x 6 godzin dydaktycznych) dla studentów kierunku
fizjoterapii z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i
neurochirurgii"
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Semestr zimowy roku akademickiego 2019 / 2020: przeprowadzenie
seminariów (2 x 3 godziny dydaktyczne) oraz ćwiczeń (1 x 5 godzin
dydaktycznych) dla studentów wydziału anglojęzycznego (English division)
kierunku lekarskiego z przedmiotu Human physiology w zakresie physiology
of the senses and of the central and peripheral nervous system.
Od
semestru
letniego
2020:
przeprowadzenie
curriculum
neurochirurgicznego w formie ćwiczeń (łączna liczba godzin 270), seminariów
(łączna liczba godzin 20) oraz wykładów (łączna liczba godzin 10).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ostatni punkt mojej aktywności dydaktycznej był
również dla mnie sprawdzianem i potwierdzeniem moich kompetencji w zakresie
stosowania nowych metod dydaktycznych: w związku z ograniczeniem możliwości
przeprowadzania zajęć dydaktycznych z osobistym udziałem studentów (pandemia
COVID-19), wypracowałem w bardzo krótkim okresie czasu standardy nauczania
zdalnego, włączając techniki symulacji medycznej. Te nowatorskie działania
spotkały się z wielkim zainteresowaniem i pozytywnym odzewem ze strony
studentów (i to nie tylko przez wzgląd na fakt, że pozwoliły im one na ukończenie
pełnego cyklu ćwiczeniowo-wykładowego w przewidywanym zakresie czasowym).
Moje wysokie kompetencje jako wykładowcy i nauczyciela akademickiego
dokumentuje również liczba ukończonych przeze mnie kursów i szkoleń,
pogłębiających moją wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki w medycynie
akademickiej:
a) Kurs medycznej dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Landu Saary "Teach
the Teacher" z 2015 roku obejmującego programem zakres niezbędny do
uzyskania tytułu samodzielnego pracownika naukowego tamtejszej uczelni.
b) Szkolenia w zakresie symulacji medycznej i szkolenia praktycznego z 2019
roku:
 Kurs podstawowy dla instruktorów symulacji medycznej
 Kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji medycznej
 Kurs tworzenia symulacji medycznych
 Kurs przygotowujący do prowadzenia egzaminów OSCE
c) Szkolenie w zakresie kształcenia na odległość (E-learning) z 2019 roku
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Jako opiekun / tutor studiów podyplomowych sprawowałem opiekę
merytoryczną nad przewodami doktorskimi na Wydziale Medycznym Uniwersytetu
Landu Saary w Niemczech. Trzy z przewodów, w których pełniłem funkcję opiekuna
merytorycznego pracy (Betreuer = odpowiednik funkcji promotora pomocniczego w
polskim systemie szkolnictwa wyższego), zostało pomyślnie zakończonych:

1. Dr. med. Christoph Sippl: Kraniektomia odbarczająca oraz hipotermia
mózgowa jako czynniki wpływające na rozwój pourazowego obrzęku mózgu w
doświadczalnym modelu urazu czaszkowo-mózgowego.
2. Dr. med. Sina-Maria Gund: Wpływ zaburzeń krzepnięcia na wynik leczenia
operacyjnego u pacjentów z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym.
3. Dr. med. Vanessa Hubertus: Wpływ kraniektomii odbarczającej i miejscowej
hipotermii na długofalowe zaburzenia funkcji neurologicznych w modelu
zamkniętego urazu czaszkowo-mózgowego u myszy.
W chwili obecnej sprawuję opiekę merytoryczną nad dalszymi 5 przewodami
doktorskimi w ww. zagranicznej jednostce akademickiej.

Jako opiekun / tutor szkoleń indywidualnych z zakresu neurochirurgii
doświadczalnej i klinicznej zorganizowałem i przeprowadziłem w ramach kursu
hands-on szkolenie dla części moich doktorantów, zaangażowanych w projekty
doświadczalne, z zakresu mikrochirugicznego przeprowadzenia zabiegów
operacyjnych na małych zwierzętach laboratoryjnych. Ćwiczenia te umożliwiły im
znaczne zaangażowanie w samodzielne opracowywanie powierzonych im zagadnień
przy użyciu wprowadzonego przeze mnie modelu eksperymentalnego kraniektomii
odbarczającej.
Ponadto od czasu uzyskania tytułu specjalisty neurochirurga (lipiec 2013)
sprawowałem opiekę nad kwalifikacjami operacyjnymi rezydentów w Klinice
Neurochirurgii Landu Saary w ramach systematycznej asysty szkoleniowej.
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6.2.

Aktywny udział
naukowych

w

międzynarodowych

i

krajowych

konferencjach

Mój aktywny udział w życiu społeczności naukowej i akademickiej dokumentuje
poniższa lista aktywnych wystąpień na zjazdach i konferencjach. Z uwagi na
umiejscowienie ośrodka akademickiego, w którym byłem zatrudniony do 2019 roku,
przeważająca liczba konferencji dotyczy wystąpień za granicą. Łączność i chęć
współpracy z ośrodkami polskimi, włączając w to Uniwersytet Rzeszowski
dokumentuje tu udział w zjazdach organizacji EMN organizowanych w Warszawie
(2006, 2019), udział we wspólnym zjeździe Niemieckiego Towarzystwa
Neurochirurgicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (2015) oraz udział w
konferencji poświęconej chirurgii podstawy czaszki w Warszawie (2018), jak również
współafiliowanie od 2017 roku moich wystąpień współpracą z Uniwersytetem
Rzeszowskim
Lista wystąpień konferencyjnych:
a) Wystąpienia z wykazem abstraktów opublikowanym jako czasopismo
indeksowane w PubMed
1. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Sippl C, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel
J.
Brain hypothermia improves neurological outcome of posttraumatic decompressive
craniectomy in mice
th
7 EuroNeuro Congress, Wien / Österreich 2012
Eur J Anaesthes Suppl. 2012; 49:S24-A77
Impact Factor: 2,792
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)

2. Szczygielski J, Gund SM, Ketter R, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Sk8 is great?” An unusual case of chronic subdural hematoma and the review
of the literature on sport-related minor head injuries in youths
41st meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Mainz /
Germany 2013
Childs Nerv Syst 2013; 29 Suppl. P. 1777
Impact Factor: 1,163
(Sesja plakatów elektronicznych oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
3. Szczygielski J, Mautes AE, Müller A, Glameanu C, Schäfer K, Klotz M, Sippl C,
Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Impact of focal brain cooling on aquaporin-4 level in mouse model of posttraumatic
decompressive craniectomy
15th European Congress of Trauma and Emergency Surgery
and 2nd World Trauma Congress, Frankfurt / Germany 2014
Eur J Trauma Emerg Surg (2014) 40 (Suppl 1):S1–S231
Impact Factor: 0,346
(Sesja plenarna oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
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b) Wystąpienia z wykazem abstraktów opublikowanym jako czasopismo
indeksowane wg ISBN / DOI
1. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Sippl C, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel
J
Effects of selective brain hypothermia and decompressive craniectomy on
neurological outcome after closed head injury in mice
63. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie Leipzig /
Deutschland 2012
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/12dgnc416)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
2. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Sippl C, Glameanu C, Schwerdtfeger K,
Steudel WI, Oertel J
Effects of selective brain hypothermia and decompressive craniectomy on
neurological and radiological sequelae of closed head injury in mice
17th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, ClujNapoca / Romania, 2012
Romanian Neurosurgery 2012; XIX 2; 134-135
Impact Factor: N/A
(Sesja plenarna oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
3. Szczygielski J, Gund SM, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Chronic Subdural Hematoma – does size matter?
64. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie Düsseldorf /
Deutschland 2013
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/13dgnc456)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
4. Szczygielski J, Gund SM, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Chronic Subdural Hematoma – operate the head, treat the body
31. Meeting NeuroIntensiveCare ANIM, Hannover / Germany 2014
Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2014) 1: S148
Impact Factor: N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
5. Szczygielski J, Müller A, Hubertus V, Kruchten E, Schwerdtfeger K, Mautes A,
Oertel J
Radiological evolution of contusional changes in murine model of moderate closed
head injury
65. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie Dresden /
Deutschland 2014
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/14dgnc507)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
45

6. Szczygielski J, Burkhardt B, Salah M, Oertel J.
Impact of endoscopic tubular lumbar procedure on postoperative spinal infection
rate
Joint Meeting of the German Society of Neurosurgery
with the Polish Society of Neurosurgeons, Lublin / Poland, 2015
Abstract book "42th Congress of Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche
Gesellschaft für Neurochirurgie", S:18
Impact Factor: N/A
(Sesja plenarna oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
7. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Sippl C, Hubertus V, Kruchten E, Glameanu
C, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J
Modeling the surgical procedure of decompressive craniectomy in mouse model of
closed head injury.
Joint Meeting of the German Society of Neurosurgery
with the Polish Society of Neurosurgeons, Lublin / Poland, 2015
Abstract book "42th Congress of Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche
Gesellschaft für Neurochirurgie", S:109
Impact Factor: N/A
(Sesja plenarna oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
8. Szczygielski J, Sippl C, Eymann R, Oertel J.
Traumainduzierte Koagulopathie bei Schädel-Hirn-Trauma mit einem
Verlauf
33. Arbeitstagung NeuroIntensivMedizin ANIM, Berlin / Deutschland, 2016
Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2016) 1:S51
Impact Factor: N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)

letalen

9. Szczygielski J, Müller A, Hubertus V, Kruchten E, Schwerdtfeger K, Mautes A,
Steudel WI, Oertel J
Selective Brain Hypothermia transiently improves the neurologic recovery in the
mouse model of decompressive craniectomy after closed head injury
21th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Novi
Sad/ Serbia, 2016
"Controversies in Neurotraumatology" Abstract book, S:108
Impact Factor: N/A
(Sesja plenarna oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
10. Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Oertel J
Prolonged increase of the brain edema after decompressive craniectomy in mouse
model of closed head injury
67. Annual Meeting of German Society of Neurosurgery Frankfurt / Germany 2016
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/16dgnc502)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
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11. Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Schwerdtfeger K, Oertel J
Effekt der selektiven Hirnkühlung auf das neurologische Outcome im Mausmodel
des geschlossenen Schädel-Hirntrauma: Neurodegeneration im Winterschlaf?
34. Arbeitstagung NeuroIntensivMedizin ANIM, Wien / Österreich, 2017
Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2017) 1:S161
Impact Factor: N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
12. Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Oertel J
Diverse effect of acetazolamide administration in murine
Closed Head Injury with versus without surgical decompression
68. Annual Meeting of German Society of Neurosurgery Magdeburg / Germany
2017
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/17dgnc602)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
13. Szczygielski J, Peffkoven D, Schwerdtfeger K, Oertel J
Dekompressive
Kraniektomie:
Je
größer
desto
besser?
Einfluss
Trepanationsgröße auf Outcome und chirurgisches Risiko.
35. Meeting NeuroIntensiveCare ANIM, Würzburg / Germany, 2018
Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2018) 1:S96
Impact Factor: N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)

von

14. Szczygielski J, Friedlein J, Csokonay A, Oertel J, Schulz-Schaeffer W
ABRA - ein weggehexter Tumor?
36. Meeting NeuroIntensiveCare ANIM, Berlin / Germany, 2019
Journal für Anästhesie und Intensivbehandlung (2019) 1:S96
Impact Factor: N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
15. Szczygielski J, Albrecht LF, Bullinger Y, Schwerdtfeger K, Oertel J
Potential impact of opioids on functional outcome in translational model of closed
head injury and decompressive craniectomy
70. Annual Meeting of German Society of Neurosurgery Würzburg / Germany 2019
DGNC Meeting Abstract GMS Index (doi: 10.3205/19dgnc437)
Impact Factor N/A
(Sesja plakatowa oraz opublikowany abstrakt zjazdowy)
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c) Wystąpienia z wykazem abstraktów bez indeksowania

1. Schwerdtfeger K, Szczygielski J, Müller M, Mautes A, Steudel WI.
Vergrößert die Entzündungsreaktion nach schwerem Schädelhirntrauma den
Sekundärschaden?
54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie Saarbrücken /
Deutschland, 2003
(Sesja plenarna)
2. Szczygielski J, Schwerdtfeger K, Mautes A, Steudel WI.
Impact of combined craniectomy-hypothermia therapy on the development of
posttraumatic brain oedema
12th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Rom /
Italien, 2007
(Sesja plenarna)
3. Szczygielski J, Mautes A, Schwerdtfeger K, Menger MD, Steudel WI.
Feasibility of Decompressive Cranietomy in Murine Closed Head Injury Model.
13th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica,
Heidelberg / Germany, 2008
(Sesja plakatowa)
4. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Schwerdtfeger K, Steudel WI.
Magnetic Resonance Imaging (MRI) and neurological outcome after experimental
Closed Head Injury (CHI) followed by decompressive craniectomy in mouse model
15th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, SideAntalya / Turkey 2010
(Sesja plakatowa)
5. Szczygielski J, Müller A, Mautes A, Schwerdtfeger K, Steudel WI.
The neurological and radiological sequelae of closed head injury followed by
microsurgical decompressive craniectomy in mice
Joint Meeting of the German Society of Neurosurgery
with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies, GarmischPartenkirchen / Germany, 2010
(Sesja plakatowa)
6. Linsler S, Szczygielski J, Schmidtke M, Steudel WI, Kiefer M, Oertel J.
Automated intracerebral pressure-controlled cerebrospinal fluid external drainage
with LiquorGuard®
29. Meeting NeuroIntensive Care ANIM, Berlin / Germany 2012
(Sesja plakatowa)
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7. Szczygielski J, Mautes A, Müller A, Hubertus V, Kruchten E, Schwerdtfeger K,
Steudel WI, Oertel J
Long-lasting neurological Impairment after decompressive craniectomy in a murine
model of closed head injury
19th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Ulm /
Germany 2014
(Sesja plenarna)
8. Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Schwerdtfeger K, Oertel J
Biochemical markers in neurotrauma: How far from fingerstick
approach?
20th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica,
Zagreb/ Croatia, 2015
(Sesja plenarna)
9. Szczygielski J, Gund SM, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Aspirin vs. coumadin in chronic subdural hematoma: good and bad
anticoagulation? Analysis of a 98-patient series and literature review.
11th World Congress on Brain Injury, Haag / Netherlands, 2016
(Sesja plenarna)
10. Szczygielski J, Sippl C, Eymann R, Steudel WI, Oertel J.
Trauma-induced coagulopathy in patients with head injury. Case report of fatal
course and implications for current practice.
11th World Congress on Brain Injury, Haag / Netherlands, 2016
(Sesja plenarna)
11. Szczygielski J, Mautes AE, Müller A, Glameanu C, Schäfer K, Klotz M, Sippl
C, Schwerdtfeger K, Steudel WI, Oertel J.
Korrelation der Aquaporin-4 und des radiologischen Ausmaßes der Traumafolgen in
Mausmodel des geschlossenen Schädelhirntraumas.
NTIM 2017 Jahrestagung der Sektion Intensivmedizin und Neurotrauma der
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, Mannheim / Germany 2017
(Sesja plakatowa)
12. Szczygielski J, Csokonay A, Friedlein J, Oertel J Schulz-Schaeffer W.
Zerebrale Amyloidangiopathie als Ursache des hämorrhagischen Schlaganfalls: Ab
wann wird die intrazerebrale Blutung atypisch?.
NTIM 2018 Jahrestagung der Sektion Intensivmedizin und Neurotrauma der
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, Heidelberg / Germany 2018
(Sesja plenarna)
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13. Szczygielski J, Rediker J, Prajsnar-Borak A, Fischer G, Oertel J
Advantages of endoscopic view combined with minicraniotomy through an eyebrow
incision in vascular neurosurgery: panoramic view in keyhole approach?
13th Congress of the European Skull Base Society,
Warsaw / Poland, 2018
(Sesja plenarna)
14. Prajsnar-Borak A, Szczygielski J, Balak N, Oertel J
A rare case of skull-base located retrochiasmatic hemangioblastoma
13th Congress of the European Skull Base Society,
Warsaw / Poland, 2018
(Sesja plenarna)
15. Szczygielski J, Hubertus V, Kruchten E, Müller A, Albrecht LF, Oertel J
Beneficial
effect
of
acetazolamide
in
mouse
model
of
head
trauma
/
decompressive
craniectomy:
A new perspective on an old drug from the cranial window?
23rd Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, Pecs /
Hungary, 2018
(Sesja plenarna)
16. Szczygielski J, Peffekoven D, Breuskin D, Schwerdtfeger K, Oertel J.
Große Deckel, große Probleme? Einfluss der Größe einer Kraniektomie auf
operatives Risiko einer Kranioplastie als Folgeeingriff in retrospektiven Analyse.
NTIM 2019 Jahrestagung der Sektion Intensivmedizin und Neurotrauma der
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, Hamburg / Germany 2019
(Sesja plenarna)
17. Szczygielski J, Albrecht LF, Bullinger Y, Müller A, Schwerdtfeger K, Oertel J
Talking heads: What the mouse model of Traumatic Brain Injury can say about the
size of craniectomy?
24th Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica,
Warsaw / Poland, 2019
(Sesja plenarna)

50

6.3. Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych
Poprzez ugruntowanie mojej pozycji naukowej i organizacyjnej w ramach organizacji
Europejska Multidyscyplinarna Akademia Neurotraumatologiczna (Euroacademia
Multidisciplinaria Neurotraumatologica, EMN) brałem jako członek Prezydium
ww. organizacji czynny udział w organizowaniu zjazdów EMN w roku 2018 i
2019.
Ponadto byłem włączony w organizację VI międzynarodowej konferencji „Basic
and Applied Aspects of Mental Recovery after Traumatic Brain Injury„ (2018)
Instytutu Burdenki w Moskwie jako zaproszony wykładowca.
Mojej aktywności na polu organizacji spotkań naukowych dowodzi też poniższa lista
wykładów przeprowadzonych na bezpośrednie zaproszenie zagranicznych instytucji
naukowo-akademickich:
Lista wykładów gościnnych:
1. Szczygielski J
Open mind due to open skull: What can we learn from translational models of
surgical decompression after TBI.
Center of Strokes and Dementia Research Seminars
Institute for Stroke and Dementia Research, Ludwig-Maximilian-University, Munich
/ Germany, 17 Jul 2018
2. Szczygielski J, Schwerdtfeger K, Oertel J, Schulz-Schaeffer W
An injured brain: Forgets but not forgives. What is the link between chronic
neurodegeneration and Traumatic Brain Injury?
VI International Conference: „Basic and Applied Aspects of Mental Recovery after
Traumatic Brain Injury„
Burdenko Institute, Moscow/ Russian Federation, 27 Sep 2018
3. Szczygielski J
Small skull, big difference: are the animal models suitable for translational research
on decompressive craniectomy?
Brain Physics Seminars
Department of Clinical Neurosciences, Division of Neurosurgery, Cambridge
University / Great Britain, 8 Feb 2019
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6.4. Przynależność do towarzystw naukowych
Mojego udziału w kształtowaniu i rozwoju aktywności wspólnoty klinicznej i
naukowej dowodzi lista krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i
klinicznych, zrzeszających lekarzy i naukowców związanych z neurochirurgią lub
dziedzinami pokrewnymi, których jestem aktywnym członkiem:









Europejska
Multidyscyplinarna
Akademia
Neurotraumatologiczna
(Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, EMN): członek od
2013 roku, członek Prezydium od 2017 roku;
Europejskie Zrzeszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (The European
Association of Neurosurgical Societies, EANS): członek od 2013;
Niemieckie Towarzystwo Neurochirurgiczne (Deutsche Gesellschaft für
Neurochirurgie, DGNC): członek nadzwyczajny od 2008, członek zwyczajny
od 2013 roku
Niemieckie Towarzystwo Neurologicznej Medycyny Intensywnej i Ratunkowej
(Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin, DGNI) od
2015 roku
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów jako członek
zwyczajny od 2016 roku.

52

7.

Dalsze informacje

7.1. Stypendia, pobyty szkoleniowe oraz odbyte szkolenia kliniczne i kursy
specjalistyczne
Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 5.5. do pobytów stypendialnych zaliczam
6-miesięczny pobyt w Klinice Neurochirurgii Landu Saary w ramach wymiany
akademickiej KAAD (2002) oraz roczny udział w programie naukowym 5. programu
ramowego Wspólnoty Europejskiej (Marie Curie Training Site, 2003/04)
Ponadto, całość mojego szkolenia w ramach kształcenia specjalizacji
neurochirurgicznej (2006-2013) odbyłem w ośrodku zagranicznym (Klinika
Neurochirurgii Uniwersytetu Landu Saary). Jednakże, nie ograniczałem
rozwijania swoich zainteresowań klinicznych do jednego ośrodka. Istotnym
usystematyzowaniem mojej wiedzy i umiejętności klinicznych był udział w 4-letnim
curriculum Europejskiego Zjednoczenia Towarzystw Neurochirurgicznych
(European
Association
of
Neurosurgical
Societies,
EANS),
którego
ukoronowaniem było zdanie przeze mnie dwuczęściowego egzaminu i uzyskanie
tytułu specjalisty europejskiego w zakresie neurochirurgii (Fellow of European
Board of Neurological Surgery, FEBNS). Ponadto brałem udział w licznych
szkoleniach i hospitacjach, rozwijających moje umiejętności operacyjne. Spośród
nich wyszczególniłem na poniższej liście te, które dokumentują moją znajomość
pełnego przekroju neurochirurgii operacyjnej (włączając mikroneurochirurgię oraz
neurochirurgię kręgosłupa) oraz najświeższy wgląd w techniki w zakresie
neurochirurgii naczyniowej oraz małoinwazyjnej (endoskopowej):











warsztaty na temat leczenia śródczaszkowych zmian naczyniowych (Homburg
/ Saar, Niemcy; 2019)
kurs neuroendoskopowy (Homburg / Saar, Niemcy; 2019)
o Moduł I: endoskopowa chirurgia podstawy czaszki
o Moduł II: neuroendoskopia śródczaszkowa
o Moduł III: endoskopowe zabiegi na kręgosłupie
tygodniowa hospitacja Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu w Helsinkach,
(Helskinki, Finlandia; 2018)
kurs
technik
mikrochirurgicznych
Kliniki
Neurochirurgii
Szpitala
Uniwersyteckiego w Zurychu, Szwajcaria (2018)
kurs instruktażowy wszczepiania protezy torebki krążka międzykręgowego
Barricaid® (Homburg / Saar, Niemcy; 2016)
kurs podstawowy wszczepiania śrub do kręgosłupowych zespoleń
transpedikularnych (Ulm, Niemcy; 2015)
warsztaty
praktyczne
na
temat
technik
mikrochirurgicznych
i
śródnaczyniowych Neurochirurgicznej Kliniki Uniwersytetu w Salzburgu
(Salzburg, Austria; 2015)
zaawansowany kurs praktyczny z użyciem żywych preparatów dotyczący
umiejętności zaopatrywania powikłań w zabiegach kręgosłupowych,
(Strasburg, Francja; 2015)
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