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1. Imię i Nazwisko: Jacek Staszewski
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Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Promotor prof.dr hab.n.med. A.Stępień,
recenzenci prof. dr hab.n.med. Teofan Domżał, prof.dr hab.n.med. Jan Kochanowski,
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1999 - 2001 Asystent. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2001 - 2007 Asystent. Klinika Neurologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. 2016 r.
poz. 882 ze zm. W Dz.U. z 2016 r. poz. 1311)
a) Tytuł osiągnięcia naukowego
“Wpływ wybranych czynników hemodynamicznych i hemostatycznych na przebieg
sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych.”
b) Wykaz publikacji składających się na osiągnięcie naukowe
Osiągnięcie

naukowe

stanowi

monotematyczny

cykl

7

oryginalnych

publikacji

naukowych

opublikowanych w recenzowanych czasopismach, które powstały w oparciu o projekt badawczy własny
finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN402473840), którego byłem
kierownikiem i jednym z wykonawców – tytuł projektu ”Znaczenie prognostyczne czynników
hemodynamicznych i hemostatycznych w przebiegu zróżnicowanych manifestacji klinicznych choroby
małych naczyń mózgowych na podstawie prospektywnego badania z 24-miesięcznym okresem obserwacji i
z grupą kontrolną”.
Łączna wartość bibliometryczna publikacji:
Impact Factor (IF): 7.716; punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): 104p.
1. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Skrobowska E, Brodacki B, Pawlik R, Dutkiewicz T, Piechota
W, Rączka A, Tomczykiewicz K, Stępień A. Significance of Haemodynamic and Haemostatic Factors
in the Course of Different Manifestations of Cerebral Small Vessel Disease: The SHEF-CSVD StudyStudy Rationale and Protocol. Neuroscience journal, 2013, 424695 [IF nie indeksowane, MNiSW 4]
2. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Macek K, Stępień A. Risk of
vascular events in different manifestations of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study
with a control group. Heliyon. 2017; 3: 1-19 [CiteScore 0.62, MNiSW 5.000]
3. Staszewski J, Skrobowska E, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Stępień A. IL-1α and IL-6 predict
vascular events or death in patients with cerebral small vessel disease—Data from the SHEF-CSVD
study. Advances of Medical Sciences 2019; 64:258-266 [IF 2.064, MNiSW: 15.000)
4. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Skrobowska E, Brodacki B, Macek K, Stępień A. Aspirin
resistance: risk factors and prognostic significance in patients with cerebral small vessel disease.
Annals of Clinical and Laboratory Science. 2018; 48: 43-52. [IF 0.727, MNiSW 15.000]
5. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. Association between
hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year
follow-up study. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2018; 52: 54-63 [IF 0.857; MNiSW 15.000]
6. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. IL-6, PF-4, sCD40L and
homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small vessel disease: A 2year follow-up study. Clinical Interventions in Aging. 2018 [IF 2.505; MNiSW 20.000]
7. Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. Cerebral and
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extracerebral vasoreactivity in patients with different clinical manifestations of cerebral small-vessel
disease: data from the significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different
manifestations of cerebral small-vessel disease study. Journal of Ultrasound in Medicine 2019
Apr;38(4):975-987. [IF 1.530; MNiSW 30.000]
Udział własny w wymienionych publikacjach szacuję na 60-80%. Mój wkład polegał na: opracowaniu
koncepcji i protokołu badania oraz uzyskaniu jego finansowania w ramach grantu (NN402473840),
wyborze właściwej metodyki badawczej, przeprowadzaniu obserwacji klinicznej badanych oraz części
badań, gromadzeniu danych i prowadzeniu bazy danych, wykonaniu części analiz statystycznych,
napisaniu i przygotowaniu publikacji do druku oraz prowadzeniu polemiki z recenzentami. Wymagane
oświadczenia co najmniej 4 współautorów każdej z opublikowanych prac stanowią załącznik nr 5 do
wniosku.

c)

Omówienie celu naukowego wyżej wymienionych prac i osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Moje dotychczasowe zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrowały się głównie na ocenie
efektywności leczenia, określeniu czynników warunkujących przebieg ostrej fazy udaru niedokrwiennego
mózgu oraz na

zastosowaniu technik ultrasonograficznych w diagnostyce chorób naczyniowych

ośrodkowego układu nerwowego. Prezentowane osiągnięcie bazuje na zebranym doświadczeniu oraz jest
oparte na wynikach zebranych w trakcie wieloletniego badania naukowego wykorzystującego
zróżnicowaną metodologię badawczą, którego celem było lepsze poznanie przebiegu choroby małych
naczyń mózgowych.
Wstęp. Podstawy kliniczne i naukowe osiągnięcia.
Sporadyczna choroba małych naczyń mózgowych (ang. sporadic cerebral small vessel disease,
sCSVD) należy do najważniejszych i najczęstszych chorób naczyniowych mózgu. Powoduje około 25%
wszystkich udarów niedokrwiennych, w tym większość tzw. niemych klinicznie udarów, jest istotną
przyczyną krwotoków śródmózgowych, a także samodzielnie lub towarzysząc innym chorobom
neurodegeneracyjnym mózgu stanowi częstą przyczynę otępienia i parkinsonizmu. Niewiele wiadomo o
przyczynach i odległym przebiegu sCSVD. Przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, manifestując
się jedynie zmianami w neuroobrazowaniu. Radiologiczne wykładniki sCSVD w badaniu rezonansu
magnetycznego (RM) obejmują hiperintensywne podkorowe zmiany istoty białej mózgu (ang. white
matter hyperintensites, WMH), lakuny spowodowane zmianą naczyniową, świeże małe podkorowe
zawały, mikrokrwotoki (ang.cerebral microbleeds, CMBs), poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowej
(ang.enlarged perivascular spaces, EPS) oraz atrofię mózgu.

Pomimo znacznego zróżnicowania,

manifestacje radiologiczne sCSVD łączy prawdopodobnie wspólny mechanizm patologiczny a ich
rozsianie w czasie i przestrzeni oraz uogólnione zaburzenia integracji istoty białej stwierdzane w
badaniach z użyciem tensora dyfuzji RM wskazują, że sCSVD jest dynamiczną chorobą całego mózgu.
Lakuny oraz WMH są najczęstszymi radiologicznymi wykładnikami sCSVD, mogą zarówno występować
5

samodzielnie jak i

współistnieć u indywidualnego chorego. Jednak korelacja między fenotypem

radiologicznym i klinicznym nie jest silna a czynniki determinujące zróżnicowanie manifestacji
klinicznych i radiologicznych nie zostały dotąd ustalone. Początkowo klinicznie skąpoobjawowe WMH
są najczęstszym fenotypem sCSVD, w badaniach z wykorzystaniem RM można je stwierdzić u około
20% osób powyżej 60 rż i 35% osób w wieku ponad 80 lat. W większości przypadków dochodzi do ich
stopniowej progresji oraz do powstawania innych zmian w strukturach podkorowych. Krótkoterminowy
przebieg udaru lakunarnego jest zwykle korzystny ale odległe rokowanie jest niepomyślne, zwłaszcza u
chorych z towarzyszącymi WMH, u których średni czas przeżycia wynosi około 4 lat. W badaniach
populacyjnych Framingham Heart Study oraz Rotterdam Scan Study wykazano, że obecność
zaawansowanych, nawet klinicznie bezobjawowych WMH lub lakun istotnie zwiększa nie tylko ryzyko
udaru niedokrwiennego mózgu, upośledzenia funkcji poznawczych, zaburzeń chodu i równowagi ale
także zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Niewiele jednak wiadomo o rokowaniu odległym średnio- i długoterminowym w innych manifestacji klinicznych sCSVD: krwotoku do struktur głębokich,
parkinsonizmie lub otępieniu naczyniowym. W dotychczasowych badaniach te grupy chorych nie były
szeroko reprezentowane. Nie uwzględniano w nich znaczenia prognostycznego wyjściowego obciążenia
zmianami naczyniopochodnymi istoty białej mózgu, które niekorzystnie

wpływały na rokowanie u

chorych z udarem lakunarnym oraz nie oceniano znaczenia rokowniczego innych czynników niż
klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy. Innym ograniczeniem dotychczasowych badań obserwacyjnych
opartych o ocenę częstości zdarzeń naczyniowych była konieczność wieloletniej obserwacji dużych grup
badanych. Biorąc pod uwagę, że sCSVD charakteryzuje się znacznym ryzykiem progresji radiologicznej,
często niemej klinicznie lub skąpoobjawowej, zmiany w neuroobrazowaniu stanowią bardziej swoisty i
czuły marker przebiegu tej choroby, będąc aktualnie rekomendowanym zastępczym punktem końcowym
badań w sCSVD.
Sporadyczna choroba małych naczyń jest uznawana za przewlekłą i postępująca mikroangiopatię
obejmującą tętnice przeszywające i tętniczki mózgowia stanowiące podstawowe naczynia biorące udział
w autoregulacji krążenia mózgowego. Zaopatrują głównie istotę białą mózgu, jądra podstawy i pień
mózgu i charakteryzuje je duża podatność na uszkodzenie. Etiopatogeneza sCSVD nie została dotychczas
w pełni poznana. Wskazuje się na możliwy udział różnorodnych procesów patologicznych obejmujących
powstawanie niewielkich ognisk miażdżycowych (ang. microatheroma), stwardnienia naczyń (ang.
arteriolosclerosis), lipohialinozy, martwicy włóknikowatej błony środkowej tętnic, do których dochodzi
m.in. w przebiegu procesów starzenia, złej kontroli nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Podejrzewa się
jednak, że ten typowy proces miażdżycowy odpowiada tylko za część przypadków sCSVD. Ostatnie
badania z wykorzystaniem wysokopolowego RM wykazały poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych
Virchowa-Robina w sąsiedztwie lakun oraz wynaczynienie kontrastu poza łożysko naczyniowe u osób z
leukoarajozą co wskazuje na upośledzenie funkcji bariery krew-mózg (BKM). Konsekwencją tych
patomechanizmów jest

dysfunkcja jednostki naczyniowo-nerwowej i dokonane lub przewlekłe

niedokrwienne uszkodzenie mózgu spowodowane odcinkową dezorganizacją ściany naczyniowej z
zaburzeniami autoregulacji i fluktuacjami przepływu, niedrożnością naczynia lub hipoperfuzją oraz
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upośledzoną przepuszczalnością ścian naczyń. Prowadzi to do wynaczynienia białek, elementów
morfotycznych krwi, obrzęku okołonaczyniowego, mikrokrwawień lub krwotoków, prawdopodobnie
odpowiedzialnych za zróżnicowanie fenotypów radiologicznych sCSVD. Centralną rolę w tych
patomechanizmach przypisuje się upośledzeniu funkcji śródbłonka naczyniowego oraz współistniejącym
procesom zapalnym i prozakrzepowym. Przyczyny dysfunkcji śródbłonka i w konsekwencji uszkodzenia
BKM są złożone i wciąż niedokładnie poznane.

Podejrzewa się

bezpośredni wpływ nadciśnienia

tętniczego, miażdżycy dużych tętnic wewnątrzczaszkowych i przewlekłej hipoperfuzji ale także udział
czynników systemowych. Należą do nich przewlekły stan zapalny towarzyszący miażdżycy oraz inne, nie
w pełni poznane czynniki. Wskazuje się na możliwy udział przewlekłych infekcji układu oddechowego i
pokarmowego lub toksyn (np. mocznicowych, nadmiaru soli w diecie). Potwierdzają to wyniki badań
populacyjnych, które wykazały silny związek między nasileniem WMH a mikroangiopatią innych łożysk
naczyniowych: retinopatią i nefropatią niezależnie od obciążenia naczyniowymi czynnikami ryzyka, oraz
dowiodły, że czynniki ryzyka miażdżycy są odpowiedzialne za tylko niewielką część zróżnicowania
objawów radiologicznych.
Uszkodzony śródbłonek bierze udział w rozwijającej się kaskadowo reakcji zapalnej nasilając
ekspresję prozapalnych cytokin, chemokin oraz substancji adhezyjnych leukocytów, wytwarza w
nadmiarze związki o właściwościach prozakrzepowych i naczynioskurczowych, zmniejsza natomiast
produkcję prostacykliny i tlenku azotu działających wazodylatacyjnie oraz antyagregacyjnie. Te procesy
powodują zachwianie równowagi pomiędzy procesami krzepnięcia krwi i fibrynolizy ze zwiększoną
gotowością zatorowo-zakrzepową, dysregulacją remodelingu naczyń oraz wzmożoną skłonnością do
wazokonstrykcji i zaburzeń autoregulacji przepływu. Przeprowadzone badania z użyciem pozytronowej
emisyjnej tomografii oraz RM wykazały obecność przewlekłych zaburzeń perfuzji u chorych z
wykładnikami radiologicznymi sCSVD głównie zaawansowanymi zmianami o typie WMH lub z
leukoarajozą mogących wskazywać na zaburzenia autoregulacji przepływu w mikrokrążeniu i
odzwierciedlać dysfunkcję śródbłonka i uszkodzenie BKM. Dotychczasowe badania oceniające funkcje
śródbłonka na podstawie łatwiej dostępnych badań laboratoryjnych obejmujących zróżnicowane markery
hemostatyczne fibrynolizy i krzepnięcia (np. D-dimerów, fibrynogenu, czynnika tkankowego (ang.tissue
factor, TF), trombomoduliny), stanu zapalnego (hsCRP, interleukiny [IL] 6 , MMP-9, ICAM-1, Eselektyny, VCAM-1) wykazały zwiększone stężenia tych markerów w chorobach układu sercowonaczyniowego jednak ich związek z klinicznymi i radiologicznymi manifestacjami sCSVD jest gorzej
udokumentowany. Nie jest również ustalone czy dysfunkcja śródbłonka tylko inicjuje rozwój sCSVD czy
uczestniczy również w przebiegu klinicznym oraz radiologicznym. Ponadto w złożonym procesie
przejścia od uszkodzenia śródbłonka do przewlekłego stanu zapalnego oraz zakrzepicy ważną rolę pełnią
również płytki krwi, które zarówno inicjują jak i biorą udział w progresji stanu zapalnego. Aktywowane
trombocyty wytwarzają i uwalniają liczne mediatory prozapalne, cytokiny oraz czynniki wzrostu m.in.
tromboksan A2, trombospondynę, czynnik aktywujący płytki, czynnik płytkowy 4 (ang. platelet factor,
PF-4), β-tromboglobulinę, IL 1 i 8, czynnik wzrostu martwicy guza, ligand CD40 (CD40L) oraz Pselektynę, które wchodząc w interakcje z komórkami śródbłonka wzmagają w nich produkcję m.in.
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selektyn E i P, IL-6 oraz czynnika tkankowego (ang.tissue factor, TF). Na podstawie nielicznych badań
prowadzonych na małych grupach chorych stwierdzono, że aktywność trombocytów w udarze
lakunarnym jest większa niż w udarze spowodowanym miażdżycą dużych naczyń co może wskazywać na
udział alternatywnego dla procesu miażdżycowego mechanizmu odpowiedzialnego za wystąpienie tej
manifestacji sCSVD. Wadą tych założeń jest jednak brak przeprowadzenia badań poza okresem ostrego
udaru mózgu i nieuwzględniania wpływu ostrej fazy niedokrwienia i rozległości uszkodzenia OUN, które
wyzwalają reakcję adrenergiczną wpływającą na stopień aktywacji płytek krwi i wyższą aktywność wielu
markerów reakcji zapalnej.
Zgodnie z aktualną zapalną teorią patogenezy miażdżycy markery upośledzonej funkcji
śródbłonka, procesu zapalnego i prozakrzepowego oraz aktywności trombocytów odgrywają ważną rolę w
rozwoju makroangiopatii tętnic zwłaszcza na etapie destabilizacji lub pęknięcia blaszki miażdżycowej.
Fibrynogen, białko C-reaktywne (ang. C-reactive protein, CRP), IL-6, -10, czynnik martwicy
nowotworów (ang. tumor necrosis factor, TNF) i IL-10 są najczęściej opisywanymi czynnikami
zapalnymi w miażdżycy tętnic, nie jest jednak jasne, jaka jest ich rola w patogenezie sCSVD oraz czy
mogą być użytecznymi

markerami przebiegu radiologicznego lub

klinicznego. W ostatnich latach

nieustannie podejmowane są wysiłki zmierzające do identyfikacji czynników prognostycznych
przepowiadających przebieg choroby już w momencie rozpoznania sCSVD. Wyniki badań populacyjnych
Atherosclerosis Risk in Communities oraz Framingham Study

a także innych długookresowych

klinicznych badań obserwacyjnych nie przyniosły jednak jednoznacznych rezultatów. Większość innych
badań obserwacyjnych prowadzono u chorych z udarem lakunarnym, ekstrapolując wyniki na inne grupy
chorych z sCSVD, nie uwzględniając w nich obciążenia WMH oraz czynnikami ryzyka miażdżycy. Nie
wiadomo również czy na podstawie oceny biomarkerów można przewidzieć ujawnienie się zmian w
neuroobrazowaniu. Dysfunkcja śródbłonka, nasilenie stresu oksydacyjnego oraz zwiększona aktywność
prozakrzepowa są integralnymi składnikami związanymi z procesem zapalnym. Nie jest ustalone, czy w
patogenezie i przebiegu odległym sCSVD dominuje

przewaga procesów prozakrzepowych i

prozapalnych czy zaburzeń autoregulacji przepływu oraz czy ich udział różni się w zależności od postaci
klinicznej i/lub dominujących zmian radiologicznych. Poznanie tych procesów może ułatwić opracowanie
przyszłych strategii terapeutycznych. Szerokie spektrum fenotypów radiologicznych oraz możliwy udział
zarówno procesów miażdżycowych jak i dysfunkcji śródbłonka w patogenezie sCSVD może wskazywać
na udział poszczególnych komponentów kaskady reakcji zapalnej i zakrzepowej w odległym przebiegu
tej choroby.
Poza właściwą kontrolą modyfikowalnych czynników ryzyka naczyniowego oraz stosowaniem
leku antyagregacyjnego i statyn po udarze lakunarnym aktualne rekomendacje nie precyzują optymalnego
modelu postępowania w sCSVD. Trwają badania nad zastosowaniem leków poprawiających funkcje
śródbłonka poprzez modulację szlaków zależnych od cyklicznego guanozylomonofosforanu oraz
adenozynomonofosforanu. Wstępne badania z zastosowaniem inhibitora fosfodiesterazy typu 3
(cilostazolu)

wykazującego

działanie

przeciwpłytkowe,

wazodylatacyjne,

przeciwzapalne

oraz

poprawiające funkcje BKM wypadły zachęcająco gdyż cilostazol okazał się nie mniej skuteczny niż ASA
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w

redukcji

ryzyka

incydentów

naczyniowych,

z

tendencją

do redukcji

ryzyka

krwawień

wewnątrzczaszkowych [. Częstość zjawiska oporności na aspirynę (ASA) wśród chorych z sCSVD, która
może być przyczyną małej skuteczności ASA w prewencji wtórnej tej choroby oraz m.in. zależy od
czynników bezpośrednio wpływających na reaktywność trombocytów nie jest również dobrze poznana.
Brak jest danych oceniających częstość oporności na ASA u chorych z otępieniem i parkinsonizmem
naczyniowym, u których zasadność stosowania ASA jako leku wpływającego na przebieg choroby
podstawowej jest często kwestionowana. Właściwe leczenie hipotensyjne prawdopodobnie spowalnia
progresję WMH na co wskazują badania 3C Dijon MRI i EVA- MRI Study, jednak dotychczas nie
ustalono przedziałów docelowego ciśnienia tętniczego u chorych z sCSVD, zwłaszcza w podeszłym
wieku, u których poza ostrym i podostrym okresem udaru obowiązują ogólne zasady postępowania
hipotensyjnego. Istnieje pilna konieczność ustalenia grup chorych z wysokim ryzykiem progresji
radiologicznej np. na podstawie określenia predyktorów biochemicznych lub radiologicznych wśród
których intensyfikacja dostępnego leczenia lub modyfikacji czynników ryzyka naczyniowego mogłaby
okazać się najkorzystniejsza.
Niedogodnością oznaczenia biochemicznych markerów funkcji śródbłonka jest brak możliwości
oceny lokalizacji tych zaburzeń. Jednak funkcję śródbłonka można określić z wykorzystaniem badań
odnoszących się zarówno do morfologii, jak i mechanicznej funkcji ściany naczynia. Użytecznych
informacji dostarczają między innymi ocena kompleksu błona środkowa–śródbłonek, badanie podatności
naczyń tętniczych oraz stopnia rozszerzenia tętnicy ramiennej po uprzedniej okluzji tętnic przedramienia
bądź proksymalnej części ramienia (ang. flow-mediated dilatation, FMD). W łożysku mózgowym funkcję
śródbłonka naczyniowego można określić oceniając wazoreaktywność naczyń mózgowych (ang. cerebral
vasomotor reactivity, CVR) w reakcji na zwiększone stężenie CO2 w krwi tętniczej. Zmiany CVR mogą
być oceniane m.in. w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim (TCD). Odzwierciedlają wydolność
autoregulacji przepływu mózgowego i stanowią wyznacznik zdolności naczyń mikrokrążenia mózgowego
do kompensacji zaburzeń perfuzji. Zaburzenia CVR oraz FMD obserwuje się m.in. u chorych z
nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą gdzie korelują z obecnością powikłań narządowych, nie były one
jednak szeroko badane wśród chorych z sCSVD a ich wartość predykcyjna w tej chorobie nie została
dotąd ustalona.
Pomimo znacznego rozpowszechnienia sCSVD zwłaszcza w populacji osób w wieku podeszłym i
istotnych konsekwencji klinicznych, rokowanie średnioterminowe w ostrych i przewlekłych
manifestacjach sCSVD, czynniki ryzyka progresji radiologicznej i klinicznej a także skuteczne
postępowanie terapeutyczne nie zostały jednoznacznie ustalone. Bazując na przedstawionych danych, w
projekcie badań przyjąłem hipotezę, że dysfunkcja śródbłonka odgrywa rolę w progresji klinicznej i
radiologicznej sCSVD, ale udział składowych elementów złożonych procesów prozakrzepowych i
prozapalnych w progresji radiologicznej może być odmienny. Zważywszy na podobną etiopatogenezę
ostrych i przewlekłych manifestacji sCSVD w drugiej hipotezie założyłem, że średnioterminowy przebieg
różnych postaci klinicznych sCSVD wiąże się z podobnym ryzykiem wystąpienia zdarzeń naczyniowych i
zgonu oraz progresji radiologicznej.
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Cele pracy
1. Ocena średnioterminowego przebiegu klinicznego i radiologicznego chorych ze zróżnicowanymi
manifestacjami klinicznymi i radiologicznymi sCSVD,
2. Określenie związku między wybranymi czynnikami hemostatycznymi oraz hemodynamicznymi
a przebiegiem i fenotypami radiologicznymi sCSVD.

Omówienie publikacji składających się na prezentowane osiągnięcie naukowe
W celu zrealizowania założeń badawczych zaplanowano i przeprowadzono w latach 2011-2014
badanie prospektywne, nieinterwencyjne, jednoośrodkowe, z 24-miesięcznym okresem obserwacji wśród
kolejnych 150 chorych w wieku powyżej 60 lat, z udarem lakunarnym (ang. lacunar stroke, LS),
otępieniem naczyniowym (ang. vascular dementia, VaD), parkinsonizmem naczyniowym (ang. vascular
parkinsonizm, VaP) lub krwotokiem śródmózgowym do struktur głębokich (ang.hemorrhagic stroke, HS)
spowodowanych sCSVD i rozpoznanych na podstawie typowych objawów klinicznych i radiologicznych
(odpowiednio, LS – zgodnie z klasyfikacją OCSP - Oxfordshire Community Stroke Project; VaP i Vad –
zgodnie z kryteriami H.Hurtiga i NINDS-AIREN; HS – po wykluczeniu koagulopatii, krwawienia z
malformacji naczyniowej i krwotoku pourazowego). Grupę kontrolną (ang. control group, CG) stanowiło
55 chorych dobranych względem wieku i płci, nie obciążonych wywiadem chorób naczyniowych OUN i
po wykluczeniu radiologicznych wykładników sCSVD w badaniu neuroobrazującym, z wysokim 10
letnim indywidualnym ryzykiem zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego (wg kryteriów
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: SCORE ≥5). Szczegółowy protokół

oraz metodyka

badawcza zostały przedstawione w pierwszej pracy należącej do osiągnięcia (Staszewski J, PiusińskaMacoch R, Skrobowska E, Brodacki B, Pawlik R, Dutkiewicz T, Piechota W, Rączka A, Tomczykiewicz
K, Stępień A. Significance of Haemodynamic and Haemostatic Factors in the Course of Different
Manifestations of Cerebral Small Vessel Disease: The SHEF-CSVD Study-Study Rationale and
Protocol. Neuroscience Journal, 2013, 424695.MNiSW 4).
Kryteria doboru dla wszystkich chorych obejmowały: (1) brak przeciwskazań do wykonania badania RM,
(2) wykazanie typowego obrazu radiologicznego dla sCSVD z zaawansowaniem zmian ocenionych na
minimum 1 stopień WMH w skali Fazekasa, (3) wykluczenie istotnego hemodynamicznie zwężenia tętnic
szyjnych wewnętrznych i wspólnych oraz wewnątrzczaszkowych w badaniu ultrasonograficznym, (4)
wykluczenie na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych innych, rzadkich
przyczyn CSVD (zapalenia naczyń, uszkodzenia toksycznego/polekowego, angiopatii amyloidowej,
encefalopatii mitochondrialnych i mózgowej autosomalnie

dominującej arteriopatii z zawałami

podkorowymi i leukoencefalopatii [CADASIL]) oraz (5) uzyskanie świadomej zgody na udział w
badaniu.
Kryteria wyłączenia obejmowały m.in. (1) ciężki stan neurologiczny (oceniany w zmodyfikowanej skali
Rankina (mRS) oraz Skali Udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (NIHSS) na mRS≥3p, lub
NIHSS≥10p), (2) obecność zaburzeń świadomości (NIHSS 1a ≥1), (3) ciężkie otępienie (w skali Mini–
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Mental State Examination <12p), (4) leczenie trombolityczne udaru lakunarnego lub przebyty przed
incydentem kwalifikującym udar niedokrwienny lub krwotoczny (5) rozpoznanie innej niż sCSVD
choroby mogącej przebiegać ze zmianami ogniskowymi istoty białej OUN (m.in. migrena, zapalenie
naczyń, neuroborelioza, stwardnienie rozsiane), (6) wysokie ryzyko zatorowości kardiogennej (migotanie
przedsionków, wada zastawkowa serca), (7) obecność stanu chorobowego mogącego wpływać na
aktywność markerów stanu zapalnego (ostra i przewlekła infekcja, choroba nowotworowa, choroby
układowe tkanki łącznej) oraz (8) przebyty przed incydentem kwalifikującym udar niedokrwienny lub
krwotok śródmózgowy oraz spodziewane przeżycie <6 miesięcy.
Przebieg kliniczny sCSVD oceniany był na podstawie badania neurologicznego przeprowadzonego na
wizycie początkowej oraz podczas wizyty kontrolnej po 24 miesiącach obserwacji oraz na podstawie
zebranego wywiadu lub dostępnych danych medycznych obejmujących wystąpienie
nawrotowych, innych zdarzeń naczyniowych

udarów

oraz zgonów w tym spowodowanych przyczynami

sercowo-naczyniowymi (wg klasyfikacji ICD-10) w trakcie okresu obserwacji.
Przebieg radiologiczny określano na podstawie dwukrotnie wykonanych w odstępach 24 miesięcznych
badań RM, określając wyjściowe obciążenie oraz

progresję zmian ogniskowych istoty białej

spowodowanych CSVD w czasie (w wizualnej skali Fazekasa oraz półilościowej skali SVD -zgodnie ze
standardami STRIVE obrazowania zmian naczyniopochodnych OUN).
Parametry hemostatyczne wytypowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa obejmowały ocenę
wskaźników aktywności płytek krwi (β-tromboglobulina, MPV, PLT, rozpuszczalna P-selektyna,
sCD40L), funkcji płytek metodą agregometrii impedancyjnej z określeniem częstości zjawiska oporności
na ASA oraz ocenę wykładników funkcji śródbłonka i stanu zapalnego w krwi obwodowej (hsCRP,
sICAM-1, trombomodulina, homocysteina, wit.B12, D-dimery, fibrynogen, IL-1, IL-6) w analizowanych
grupach chorych.
Parametry hemodynamiczne obejmowały (1) określenie stopnia rezerwy wazomotorycznej (VMRr) w
testach oddechowych w badaniu TCD, (2) ocenę wskaźnika FMD w teście wazodylatacji tętnicy
ramiennej po niedokrwieniu.
W trakcie badania odnotowano również obecność klasycznych naczyniowych czynników ryzyka,
określano całodobową kontrolę ciśnienia tętniczego w 24h badaniu holterowskim (ABPM) oraz profil
lipidowy (trójglicerydy [TG], cholesterol całkowity [TC] z frakcjami LDL i HDL), stężenie glukozy na
czczo w surowicy, HbA1c, mocznika i kreatyniny oraz wskaźnik eGFR. Wszystkie badania wykonywano
na wizycie początkowej. W trakcie trwania badania, wszyscy chorzy otrzymywali standardowe leczenie
farmakologiczne i niefarmakologiczne czynników ryzyka naczyniowego w profilaktyce pierwotnej i
wtórnej udaru mózgu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Za poziom istotności statystycznej dla
wszystkich testów przyjęto p<0.05. Projekt badania uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej przy
Wojskowym Instytucie Medycznym (uchwała nr 46/WIM/2010). Badanie przeprowadzono zgodnie z
Deklaracją Helsińską.
Wyniki fazy obserwacyjnej badania zawarto w drugiej pracy cyklu (Staszewski J, Piusińska-Macoch R,
Brodacki B, Skrobowska E, Macek K, Stępień A. Risk of vascular events in different manifestations of
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cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study with a control group. Heliyon. 2017; 3: 1-19. IF
nie indeksowane, CiteScore 0.62, MNiSW 5.000).
Celem badania było określenie ryzyka zdarzeń naczyniowych lub zgonu u chorych z sCSVD w
porównaniu do chorych z grupy kontrolnej nie obciążonych wywiadem przebytych incydentów mózgowonaczyniowych oraz zmianami w neuroobrazowaniu oraz porównanie przebiegu klinicznego między
chorymi z ostrymi i

przewlekłymi manifestacjami sCSVD . Do badania zakwalifikowano łącznie 205

pacjentów: 150 z sCSVD w tym 52 chorych z LS, 50 z VaD, 28 z VaP i 20 z HS, oraz 55 osób z grup
kontrolnej. Badanie wykazało, że przebieg kliniczny sCSVD w obserwacji średnioterminowej (średnia
22.4±4.8 mca, 271.25 pacjento-lat) jest niepomyślny. U 32% chorych z sCSVD wystąpił incydent
naczyniowy lub zgon (główny punkt końcowy) w porównaniu do 5.4% chorych z grupy kontrolnej o
zbliżonym rozkładzie czynników ryzyka naczyniowego, wśród których nie obserwowano przypadków
zgonów (porównanie krzywych Kaplana-Meyera przeżycia wolnego od zgonu i incydentów
naczyniowych, test log-rank, p=0.01). Śmiertelność całkowita w grupie sCSVD wyniosła 12%, w tym
połowa chorych zmarła z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wskaźniki śmiertelności były podobne
(p=0.13) między chorymi z ostrą lub przewlekłą manifestacją sCSVD i wyniosły odpowiednio 15.2% i
9%. Częstość występowania głównego punktu końcowego (odpowiednio, 33% i 30.7%, p = 0.7) oraz
incydentów mózgowo- lub sercowo naczyniowych (odpowiednio, 12.5% i 20.5%, p = 0.2 oraz 5.5% i
1.3%, p = 0.25) w grupach z LS i HS oraz VaD i VaP były podobne. Spośród incydentów naczyniowych,
wśród chorych z sCSVD częściej występowały udary niedokrwienne (wszystkie lakunarne: 16% vs 1.8%)
stanowiące w tej grupie najczęstszy incydent naczyniowy (61% wszystkich zdarzeń), a w grupie
kontrolnej ostre incydenty wieńcowe (3.6% vs 2%).
W modelu proporcjonalnego hazardu Coxa uwzględniając wpływ wieku i płci, stwierdzono, że ryzyko
wystąpienia incydentu naczyniowego lub zgonu było istotnie wyższe w sCSVD niż w grupie kontrolnej
(hazard względny, HR 4.56; 95%CI 1.3-14.9), niezależnie od ostrej (LS i HS, HR 4.7; 95%CI 1.3-16.2)
lub przewlekłej (VaD i VaP, HR 4.59; 95%CI 1.3-15.7) manifestacji klinicznej, także przy uwzględnieniu
stosowania leków przeciwpłytkowych (HR 3.9; 95%CI 1.1-15.5) i statyn (HR 4.3; 95%CI 1.2-14.2).
Spośród wszystkich klinicznych manifestacji sCSVD, najwyższe ryzyko zgonu zaobserwowano u chorych
z HS (vs LS: HR 10.3; 95%CI 2.1-49.5; vs VaD HR 11.1; 95%CI 2.9-41.8; vs VaP 2.97; 95%CI 0.8-10),
jednak w tej grupie większość zgonów spowodowana była przyczynami nienaczyniowymi lub przyczyny
zgonu nie udało się ustalić. Wzrost ryzyka zgonu w tej grupie prawdopodobnie nie był związany z
wyjściowym incydentem krwotocznym, ponieważ wzrost ryzyka zgonu był najwyższy po 1 roku
obserwacji. Ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego nie prowadzącego do zgonu było również
wyższe w grupie sCSVD niż w grupie kontrolnej (HR 9.73; 95%CI 1.3-72.4), przede wszystkim u
chorych z VaD i VaP (HR 12.6; 95%CI 1.6-97.3), i trendem u pozostałych chorych (HR 7.2; 95%CI 0.8957.8). Różnice w ryzyku wystąpienia udaru niedokrwiennego między chorymi z ostrą i przewlekłą
manifestacją sCSVD (HR 0.57; 95%CI 0.2-1.4) nie były istotne statystycznie.
U większości chorych z sCSVD stwierdzano umiarkowane (stopień 2 w wizualnej skali Fazekasa; 55.3%
chorych) lub znaczne (stopień 3; 30% chorych) wyjściowe obciążenie okołokomorowymi oraz głębokimi
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zmianami typu WMH. Globalne wyjściowe obciążenie markerami radiologicznymi sCSVD (lakuny,
WMH, CMBs, EPS) w skali SVD było podobne w grupach LS, VaP, HS i VaD (odpowiednio, średnia
2.14±0.6 vs 2.11±0.7 vs 2.3±0.6 vs 2.02±0.8, p=0.5). Ryzyko incydentu naczyniowego lub zgonu oraz
ryzyko wystąpienia udaru lakunarnego zależały od wyjściowego obciążenia zmianami istoty białej i były
wyższe po wykluczeniu chorych z łagodnymi zmianami WMH (1 stopień w skali Fazekasa)
(odpowiednio, HR 5.12; 95%CI 1.5-16.8 oraz HR 10.9; 95%CI 1.4-81.6). W porównaniu do tej grupy, u
chorych z umiarkowanym lub znacznym obciążeniem WMH obserwowano również trend w kierunku
wyższego ryzyka incydentów naczyniowych lub zgonu (HR 2.0; 95%CI 0.85-7.2).
Badanie wykazało, że odległy przebieg

sCSVD jest niepomyślny niezależnie od manifestacji

klinicznej, ostrej lub przewlekłej symptomatologii, z ponad czterokrotnie wyższym ryzykiem zgonu
lub incydentów naczyniowych oraz dziewięciokrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia udaru
lakunarnego w porównaniu do chorych z podobnym sumarycznym ryzykiem naczyniowym ale nie
obciążonych wywiadem przebytych incydentów mózgowo-naczyniowych oraz zmianami w
neuroobrazowaniu. Ryzyko incydentu naczyniowego lub zgonu wśród chorych z sCSVD było
najwyższe w umiarkowanym lub znacznym wyjściowym obciążeniu WMH.
Kontynuacją przedstawionego badania była ocena predyktorów niekorzystnego przebiegu klinicznego w
oparciu o analizę danych 130 włączonych chorych z niedokrwiennymi manifestacjami sCSVD (40% LS,
21% VaP, 39% VaD) (Staszewski J, Skrobowska E, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Stępień A. IL-1α
and IL-6 predict vascular events or death in patients with cerebral small vessel disease- Data from the
SHEF-CSVD study. Advances of Medical Sciences 2019;64:258-266. IF 2.064, MNiSW: 15.000).
Mimo, że grupy chorych z LS,VaP i VaD różniły się (p<0.05) rozkładem płci (odpowiednio, pleć żeńska:
32.6%, 35.7%, 74%), średnią wieku (69.9±8.7, 72.3±6.2, 74.4±7.9), BMI (28.5±5.9, 25.4±3.6, 27±4.5)
oraz częstością nadciśnienia tętniczego (94%, 71.4%, 88%), jednak 24h kontrola ciśnienia tętniczego,
odsetek chorych >70 lat, rozkład pozostałych czynników ryzyka naczyniowego

oraz wyjściowe

obciążenie zmianami istoty białej nie różniły się istotnie pomiędzy tymi grupami. Ważna obserwacja było
wykazanie, że wyjściowy profil głównych parametrów biochemicznych obejmujących klasyczne czynniki
ryzyka naczyniowego (profil lipidowy, glikemia, HbA1c, eGFR, kwas moczowy), oraz markery
hemostazy i funkcji śródbłonka (fibrynogen, D-dimery, homocysteina, PF-4, IL-1,-6, TNF-α, sCD40L, hsCRP, sP-selektyna) był podobny w grupach z LS, VaD i VaP.
W trakcie okresu obserwacji wynoszącego 22.3±4.3 mcy u 27% chorych z sCSVD wystąpił zgon lub
incydent naczyniowy. Częstość tych zdarzeń nie różniła się miedzy LS, VaD i VaP (odpowiednio, 21%,
34%, 25%, test log-rank, p=0.49). W modelu proporcjonalnego hazardu Coxa stwierdzono, że ryzyko
wystąpienia incydentu naczyniowego lub zgonu w okresie obserwacji było skorelowane z wyjściowymi
markerami stanu prozapalnego i układu hemostazy (IL-1α, IL-6, hs-CRP, homocysteina, fibrinogen, Ddimery) oraz stężeniem albuminy i 24h średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) oraz średnim ciśnieniem
rozkurczowym (DBP). Niekorzystnymi predyktorami niezależnymi od wieku, płci oraz obciążenia
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zmianami ogniskowymi w RM były stężenie IL-1α (HR 1.3, 95%CI 1.07-1.8), IL-6 (HR 1.4, 95%CI 1.022.2), homocysteiny (HR 1.4, 95%CI 1.1-1.8), albuminy (HR 0.65, 95%CI 0.48-0.89), D-dimerów (HR
2.8, 95%CI 1.6-5) oraz wysokość 24h MAP (HR 1.7, 95%CI 1.05-2.8) i DBP (HR 1.65, 95%CI 1.05-2.6).
Dodatkowe analizy z uwzględnieniem manifestacji klinicznej sCSVD, klasycznych czynników ryzyka
naczyniowego, leczenia przeciwpłytkowego i hipolipemizującego lub z wyłączeniem chorych ze zgonem
z powodów nienaczyniowych nie wpłynęły istotnie na uzyskane wyniki. W analizie korelacji wykazano
istotny statystycznie ale słaby związek miedzy wyjściowym uszkodzeniem naczyniowym OUN
ocenionym w skali SVD oraz zmianami okołokomorowymi i głębokimi o typie WMH a stężeniem hsCRP (Spearman r, odpowiednio 0.3, 0.2 i 0.27), fibrynogenu (0.25, 0.22, 0.32) i D-dimerów (0.27, 0.22,
0.29) oraz odwrotną korelację z stężeniem TG (odpowiednio, -0.25, -0.35, p<0.05; -0.11, p=NS).
Wyniki wskazują na istotną wartość prognostyczną zróżnicowanych markerów dysfunkcji
śródbłonka,

stanu zapalnego i hemostazy a odległym rokowaniem klinicznym, niezależnie od

manifestacji klinicznej sCSVD oraz obciążenia klasycznymi czynnikami ryzyka miażdżycy. Stężenia
wykładników stanu prozapalnego (hs-CRP) i prozakrzepowego (fibrynogen i D-dimery) korelowały
z wyjściowym obciążeniem zmianami radiologicznym sCSVD. Nowym odkryciem było wykazanie,
że stężenia analizowanych biomarkerów nie różniły się miedzy grupami chorych z VaD, LS i VaP
mających podobne obciążenie zmianami istoty białej, co może wskazywać na wspólny mechanizm
patologiczny leżący u podstaw tych odmiennych jednostek klinicznych.
Inne czynniki prognostyczne warunkujące przebieg sCSVD były przedmiotem kolejnej publikacji
(Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Skrobowska E, Brodacki B, Macek K, Stępień A. Aspirin
resistance: risk factors and prognostic significance in patients with cerebral small vessel disease.
Annals of Clinical and Laboratory Science. 2018; 48: 43-52. IF 0.727, MNiSW: 15.000).
Badaniem przebiegu klinicznego i radiologicznego objęto 104 chorych z sCSVD (47% z LS, 38% z VaD i
15% z VaP) oraz wysokim ryzykiem naczyniowym, otrzymujących 150 mg aspiryny w prewencji zdarzeń
sercowo-naczyniowych, którzy byli uczestnikami badania SHEF-CSVD. W badaniu analizowano częstość
zjawiska oporności na aspirynę oraz jej wpływ na przebieg sCSVD, które zwłaszcza wśród chorych z
VaD i VaP nie zostały dobrze poznane.

Oporność na ASA określano poprzez ocenę zdolności

agregacyjnej płytek krwi wyrażonej pomiarem pola pod krzywą (AUC*min) metodą agregometrii
impedancyjnej z użyciem agonisty kwasu arachidonowego (ASPI test) za pomocą analizatora Multiplate
(Dynabyte Medical, Niemcy). Za punkt odcięcia dla aspirynooporności przyjęto AUC*min ≥300 zgodnie
z zaleceniami producenta i danymi z piśmiennictwa. W okresie obserwacji (średnio 23±2 mce) u 30
chorych (36.4%) wystąpił incydent naczyniowy lub zgon, w tym u 23 chorych (22.2% badanej populacji)
wystąpił incydent naczyniowy, najczęściej udar lakunarny (u 74% chorych). Przyczyną zgonów u 7
chorych były: zatorowość płucna (n=3), infekcje (n=2) i choroby nowotworowe (n=2). Progresję
radiologiczną stwierdzono u 30 spośród 88 chorych (28.8.%), u których wykonano kontrolne badanie RM.
Częstość występowania oporności na aspirynę (ang.aspirin resistance, AR) w analizowanej kohorcie
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wyniosła 26% i była podobna we wszystkich grupach cCSVD (p=0.7). Odsetek przestrzegania zaleceń
lekarskich w odniesieniu do przyjmowanych dawek leku (ang. compliance) był wysoki i podobny
(p=0.25) w grupie z AR (80%) w porównaniu do 88% w grupie bez zjawiska oporności (ang. responders
to aspirin, RTA). Dane demograficzne, częstości

występowania naczyniowych czynników ryzyka,

wyjściowe obciążenie zmianami naczyniopochodnymi w neuroobrazowaniu ocenione wg skali Fazekasa,
stężenia osoczowych wykładników stanu zapalnego (hsCRP), funkcji śródbłonka (IL-1, Il-6, sICAM-1)
oraz funkcji płytek (sP-selektyna, PF-4) w grupach AR i RTA nie różniły się istotnie, jednak
obserwowano trend w kierunku wyższego stężenia TG (144.2±100 vs 109.7±48 mg/dl, p=0.09) oraz
wyższych wartości MAP (103.5±15.2 vs 91.7±10.5 mmHg, p<0.01) w przebiegu głównie dziennego
(84±14.7 vs 72.3 mmHg, p<0.01) i nocnego rozkurczowego ciśnienia tętniczego (78.5±15.2 vs 69.1±13.5
mmHg, p=0.03) u chorych z AR. Odsetek chorych z profilem ciśnienia typu „non-dippers” (odpowiednio
33% vs 46.4%) oraz średnie dzienne (140.3±15.7 vs 131.3±16.5 mmHg) i nocne (138.4±23.7 vs
126.2±20.9 mmHg) skurczowe ciśnienie tętnicze nie różniły się znamiennie między grupami AR i RTA
(p>0.05). Analiza wieloczynnikowa wykazała, że niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia AR u
chorych z sCSVD uwzględniając stosowanie statyn i leczenia hipotensyjnego było stężenie TG (iloraz
szans, OR 1.02; 95%CI 1-1.11) oraz wysokość MAP (OR 1.03; 95%CI 1-10.09). W kontrolnym RM
obciążenie zmianami ogniskowymi istoty białej nie różniło się istotnie między grupami AR i RTA, ale w
porównaniu do badania wyjściowego obserwowano trend w kierunku częstszej progresji radiologicznej u
chorych z AR (50% vs 30.6%, p=0.08). Uwzględniając jednak wpływ wieku, płci i wyjściowego
obciążenia WMH, na podstawie analizy wieloczynnikowej, wykazano, że AR było niezależnym
czynnikiem ryzyka progresji radiologicznej (OR 2.9; 95%CI 1.04-8.3) a także wystąpienia udaru
lakunarnego (OR 3.79; 95%CI 1.19-12) w trakcie obserwacji.
Wartością badania było wykazanie, że oporność na aspirynę jest częstym zjawiskiem u chorych z
sCSVD, niezależnie od manifestacji klinicznej (ostrej lub przewlekłej), mogącym skutkować
brakiem odpowiedzi klinicznej na ASA z wyższym ryzykiem wystąpienia udarów lakunarnych oraz
progresji radiologicznej. Pomimo, że aktualne wytyczne nie precyzują postępowania u chorych ze
stwierdzoną AR w odniesieniu do modyfikacji terapii przeciwpłytkowej, jednak wykazany w
przedstawionym badaniu związek między AR a TG i MAP wskazuje na konieczność właściwej
kontroli tych czynników ryzyka mogących skutkować nie tylko niższym globalnym ryzykiem
naczyniowym, ale również możliwą poprawą odpowiedzi na ASA. Przeprowadzone badanie
uzupełniło wiedzę odnośnie określenia częstości oporności na aspirynę u chorych z sCSVD
pochodzących z polskiej populacji. Doniesienie w formie plakatu obejmujące główne wyniki tej
pracy zostało wyróżnione na XXIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2017r).
Istotnym elementem oceny przebiegu sCSVD jest określenie dynamiki zmian radiologicznych w
neuroobrazowaniu, która ułatwia ocenę progresji sCSVD oraz stanowi rekomendowany marker zastępczy
przebiegu tej choroby. W kolejnych trzech publikacjach cyklu przedstawiono szczegółowo ryzyko oraz
modele progresji radiologicznej sCSVD a także zidentyfikowane czynniki ryzyka oraz zależności między
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wykładnikami progresji radiologicznej a biochemicznymi i ultrasonograficznymi markerami funkcji
śródbłonka oraz innymi parametrami hemodynamicznymi i hemostatycznymi.
W pracy (Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. Association
between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A
2-year follow-up study. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2018; 52: 54-63. IF 0.857; MNiSW
15.000) analizowano częstość progresji radiologicznej oraz znaczenie rokownicze parametrów
hemostatycznych wybranych a priori na podstawie ich znaczenia biologicznego oraz przeglądu
piśmiennictwa a także profilu lipidowego na przebieg radiologiczny sCSVD. Oceną objęto 123 chorych
(49 z LS, 48 z VaD, 26 z VaP), u których wykonano dwukrotnie obrazowanie RM w okresie średnio
22.7±3.7 mcy i oceniono progresję radiologicznych wykładników CSVD. Pomimo regularnego leczenia
przeciwpłytkowego, hipotensyjnego oraz hipolipemizującego u 34.9% stwierdzono pogorszenie obrazu
radiologicznego: w tym u 43% izolowaną progresję WMH, u 23.2% nowe lakuny, u 34.8% chorych
progresję obu typów zmian. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości progresji między chorymi z
VaD (n=21; 44%), LS (n=13; 27%) i VaP (n=9; 35%). Rozkład wieku i płci, częstość występowania
naczyniowych czynników ryzyka, średnie 24h wartości MAP, wyjściowe globalne obciążenie zmianami
istoty białej w tym obecnością CMBs, EPS, oraz atrofią mózgu było podobne między chorymi z progresją
radiologiczną (PR) i brakiem progresji (BP). Większość chorych z PR miała jednak wyjściowo większe
obciążenie zmianami typu WMH w strukturach głębokich mózgu (średnia w skali Fazekasa, 2.04±0.87 vs
1.47±0.87, p <0.01) w porównaniu do grupy BP. Stwierdzone różnice dotyczyły także stężeń markerów
fibrynolizy (fibrynogenu, D-dimerów i TF), które były istotnie (p <0.05) wyższe w grupie PR
(odpowiednio, 382.33±87.2 vs 329.74±85 mg/dl; 1.14±1.2 vs 0.72±0.6 µg/ml; 61.9±22.1 vs 49.77±15.4
pg/ml), oraz stężeń TC i HDL które były niższe (odpowiednio, 171.2±34.2 vs 189.46±49 mg/dl, p=0.03 i
45.8±14.9 vs 51.43±15 mg/dl, p=0.05) niż w grupie BP.
Ważną obserwacją było stwierdzenie różnic w profilu biochemicznym między chorymi z

nowymi

lakunami oraz progresją WMH. W porównaniu do chorych z grupy BP, pacjenci z nowymi lakunami
mieli niższe stężenia HDL (39.1±16.5 mg/dl, p=0.01) i wyższe TF (80.84±17.6 pg/ml, p <0.01) a pacjenci
z progresją WMH mieli niższy wskaźnik eGFR (68.03±21.3 vs 8.17±23.1 ml/min/1.73 m2, p=0.03) oraz
wyższe stężenie beta-tromboglobuliny (55.06±99.08 vs 25.27 ng/ml, p=0.06). Analizując wpływ
wszystkich powyższych zmiennych, wykazano w modelu wieloczynnikowym, że stężenie fibrynogenu
(OR 1.02, 95%CI 1.006-1.011) było istotnym, niezależnym predyktorem każdej progresji radiologicznej
(zarówno nowych lakun jak i WMH), stężenie HDL korelowało z ryzykiem nowych lakun (OR 0.96,
95%CI 0.93-1) a beta-tromboglobulina z progresją WMH (OR 1.005; 95%CI 0.99-1.10). Podobne wyniki
uzyskano w modelu uwzględniającym wpływ wieku, płci oraz wyjściowego obciążenia zmianami
radiologicznymi. W analizie opartej o kliniczną charakterystykę pacjentów wykazano, że stężenie
fibrynogenu było związane z ryzykiem PR we wszystkich grupach chorych (LS: OR 1.01; 95%CI 1.0021.02; VaD: OR 1.007, 95%CI 0.99-1.01; VaP OR 1.002, 95%CI 1-1.012), natomiast HDL marginalnie
wiązało się z ryzykiem progresji tylko u chorych z VaD (OR 0.97; 95%CI 0.93-1.001). Pole powierzchni
pod krzywą ROC (AUC) pozwoliło zweryfikować moc prognostyczną analizowanych biomarkerów w
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ocenie ryzyka PR. Spośród badanych czynników wartość predykcyjna była najwyższa dla fibrynogenu
(AUC 0.65; 95%CI 0.54-0.76; p <0.01).
Badanie wykazało, że u ponad jednej trzeciej chorych z sCSVD bez względu na kliniczną
manifestację choroby oraz stosowane leczenie profilaktyczne dochodzi do progresji radiologicznej
zarówno o fenotypie WMH jak i nowych lakun. Niezależnie od postaci klinicznej sCSVD,
wyjściowego obciążenia zmianami istoty białej oraz obciążeń naczyniowych, czynnikami ryzyka
progresji radiologicznej były wzrost stężenia fibrynogenu i beta-tromboglobuliny a także obniżone
stężenie cholesterolu HDL. Jednocześnie czynniki ryzyka różniły się w zależności od fenotypu
zmian radiologicznych, gdzie udział śródbłonkowych markerów hemostazy był silniej wyrażony dla
progresji WMH a zaburzeń lipidowych dla nowych lakun. Biorąc
Kontynuacją powyższego badania była analiza związku innych biochemicznych wykładników dysfunkcji
śródbłonka (sICAM-1, sP-selektyna, sCD40L, PF-4), markerów systemowego zapalenia (hsCRP, IL-1
alfa, IL-6, TNF-alfa) oraz homocysteiny z ryzykiem progresji radiologicznej przedstawiona w pracy
(Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. IL-6, PF-4, sCD40L and
homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small vessel disease: A 2-year
follow-up study. Clinical Interventions in Aging. 2018. IF 2.581; MNiSW 20.000).
W celu uniknięcia problemu porównań wielokrotnych i popełnienia statystycznego błędu I rodzaju,
parametry hemostatyczne zostały normalizowane na podstawie ich znaczenia i odchyleń oraz podzielone
na dwie grupy obejmujące stężenia osoczowych markerów dysfunkcji śródbłonka i stanu prozapalnego
(SI: hs-CRP, Il-1, -6, TNF-α) oraz stanu prozakrzepowego (VI: sICAM-1, sCD40L, sP-selektyna,
homocysteina, PF-4) z wyliczeniem wskaźników Z-score.
W porównaniu do grupy bez progresji, chorzy z PR pod postacią nowych lakun i/lub progresji WMH
mieli wyższe stężenia homocysteiny (16.55±7.5 vs 13.88±5.4 µmol/L, p=0.02), sCD40L (10.1±3.6 vs
6.9±4.53 ng/ml, p=0.03), PF-4 (22.8±39 vs 5.42±8.1 ng/ml, p<0.01) i IL-6 (15.19±23.8 vs 4.96±6.8
pg/ml, p=0.03), badani z izolowanymi nowymi lakunami charakteryzowali się wyższym stężeniem
homocysteiny (19.43±12.3 µmol/L, p=0.01) i IL-6 (38.8±42.1 pg/ml, p<0.01), a z progresją WMH mieli
stwierdzaną wyższą aktywność PF-4 (31.2±12 ng/ml, p<0.01). W końcowej analizie tercyli (najwyższy vs
najniższy tercyl) i

przy uwzględnieniu czynników zakłócających (wiek, płeć, MAP,

obciążenie

wyjściowymi zmianami radiologicznymi), niezależnymi czynnikami ryzyka PR były: PF-4 (OR 5.5,
95%CI 1.5-21), sCD40L (OR 4.6, 95%CI 1.1-18.6), IL-6 (7.4, 95%CI 1.48-37), Z-score dla dysfunkcji
śródbłonka i VI (OR 4.5, 95%CI 1.1-18.6) oraz marginalnie Z-score dla dysfunkcji śródbłonka i SI (OR
1.6, 95%CI 0.98-6.1). Ważną obserwacją było wykazanie, że czynniki ryzyka progresji lakun i WMH
były odmienne. Dla progresji lakun były to: homocysteina (OR 3.1, 95%CI 1.7-9.2), IL-6 (OR 2.4, 95%CI
1.8-7.3), oraz Z-score dla SI (OR 2.7, 95%CI 1.5-12.9), a z progresją fenotypu WMH były związane: PF4 (OR 7.9, 95%CI 1.6-38) oraz marginalnie Z-score dla VI (OR 4.2, 95%CI 0.9-19.5). Analiza modelu
uwzględniającego postać kliniczną sCSVD nie

wpłynęła znacząco na uzyskane wyniki. Wśród
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większości pacjentów u których doszło do progresji radiologicznej stwierdzano nowe objawy kliniczne
choroby: u 21 (48.8%) wystąpił udar lakunarny, u 17 chorych (39.5%) wykazano w ocenie
neuropsychologicznej pogorszenie funkcji poznawczych.
Badanie potwierdziło, że dysfunkcja śródbłonka oraz przewlekły proces zapalny reprezentowane
przez zróżnicowane wykładniki biochemiczne są zaangażowane w proces progresji radiologicznej
niezależnie od obciążenia wiekiem, kontrolą ciśnienia tętniczego, wyjściowym zaawansowaniem
zmianami istoty białej mózgu oraz manifestacją kliniczną sCSVD. Zależność między markerami
biochemicznymi a ryzykiem wystąpienia nowych lakun lub WMH była jednak zróżnicowana, z
statystycznie silniejszym związkiem między wykładnikami dysfunkcji śródbłonka i stanem
prozapalnym a nowymi lakunami oraz wykładnikami stanu prozakrzepowego z fenotypem WMH.
Nowym niepublikowanym wcześniej odkryciem było wykazanie związku między PF-4 i ligandem
sCD40 a progresją radiologiczną co wskazuje na udział aktywowanych płytek krwi i odpowiedzi
zapalnej w tym procesie.
Interpretacja in-vivo biochemicznych wykładników funkcji śródbłonka, jest utrudniona gdyż nie różnicują
one poziomu uszkodzenia pomiędzy łożyskiem systemowym a mózgowym. Pośrednią ocenę funkcji
śródbłonka

naczyniowego

można

ocenić

w

ultrasonograficznych

badaniach

dynamicznych

wazoreaktywnosci naczyń mózgowych oraz dylatacji tętnicy ramieniowej w teście ischemicznym.
Te badania wchodziły w zakres metodyki badawczej ostatniej pracy cyklu (Staszewski J, PiusińskaMacoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Stępień A. Cerebral and extracerebral vasoreactivity in patients
with different clinical manifestations of cerebral small-vessel disease: data from the significance of
hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small-vessel
disease study. Journal of Ultrasound in Medicine 2018 Sep 12. Epub ahead of print, s. 1-13. IF 1.530;
MNiSW 30.000).
Na podstawie badania ultrasonograficznego oceniono wskaźnik FMD oraz określono reaktywność naczyń
mózgowych wyznaczając wskaźnik rezerwy wazomotorycznej (VMRr). Stanowi on zakres pomiędzy
maksymalnym i minimalnym przepływem wywołanym zmianami pCO2 w testach oddechowych (w
trakcie wstrzymania oddechu oraz w trakcie hiperwentylacji). Fazę hiperkapniczną oceniano poprzez
wyznaczenie wskaźnika zatrzymania oddechu (ang. breath holding index, BHI), który jest testem dobrze
tolerowanym przez chorych i charakteryzuje się dobrą korelacją z innymi czynnikami wazodylatacyjnymi.
Zastosowanie testów hiper- i hipokapnicznych pozwoliło na przeprowadzenie pomiarów pełnego zakresu
VMRr. Badania przeprowadzono na grupie 90 chorych z sCSVD (po 30 chorych z LS, VaD i VaP) z
podobnym i znacznym obciążeniem WMH (≥2 stopień w skali Fazekasa), CMBs i EPS oraz 30 osobowej
grupie kontrolnej dobranej względem wieku, płci oraz częstości cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.
Wśród chorych z sCSVD wszystkie analizowane wskaźniki (VMRr: 56.6±18.3% vs 77.1±16.9%, BHI:
0.8±0.3 vs 1.1±0.4, FMD: 5.8±4 vs 12.1±5.2%) były istotnie obniżone (p<0.01) w porównaniu do grupy
kontrolnej, niezależnie od obciążenia cukrzycą i kliniczną manifestacją sCSVD (p>0.1). Reaktywność
naczyń krążenia mózgowego oraz systemowego były istotnie obniżone (p<0.05) u chorych z
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zaawansowanymi WMH (stopień 3 vs 2 w skali Fazekasa), umiarkowaną lub zaawansowaną atrofią
mózgu oraz obecnością licznych (≥10) poszerzonych przestrzeni okołonaczyniowych ale nie zależały od
obecności CMBs. Liniowy związek między VMRr, BHI był odwrotnie skorelowany z wynikiem w skali
SVD (współczynnik korelacji liniowej Pearsona wyniósł odpowiednio, r=-0.3, p<0.01; r=-0.13, p<0.05),
rozległością przykomorowych WMH (r=-0.3, p<0.01; r=-0.2, p<0.05) i WMH w strukturach głębokich w
skali Fazekasa (r=-0.35, r=-0.32, p<0.01) ale siła tych korelacji nie była wysoka oraz nie stwierdzono tych
interakcji dla FMD (p>0.1). Wśród badanych z sCSVD wszystkie parametry hemodynamiczne (VMRr,
BHI i FMD) były ze sobą dodatnio skorelowane, nie stwierdzono tych zależności jednak w grupie
kontrolnej. W grupie chorych z sCSVD stwierdzono również istotne korelacje zachodzące między VMRr i
BHI oraz eGFR (odpowiednio, r=0.15 i r=0.16; p<0.05), stężeniem homocysteiny (odpowiednio, r=-0.22
i r=-0.11, p<0.05) ale brak korelacji z HDL, wiekiem lub grubością kompleksu IM (ang. intima-mediathickness, IMT). Wskaźnik FMD w grupie z sCSVD był ujemnie skorelowany ze stężeniem HDL (r=0.31, p<0.01) oraz kwasu moczowego (r=-0.25, p<0.05), a w grupie kontrolnej korelował tylko z HbA1c
(r=-0.35, p<0.05). Ważnym odkryciem było wykazanie w analizie tercylowej, ze chorzy w najniższym
tercylu VMRr, FMD i BHI w porównaniu do grupy referencyjnej (najwyższy tercyl) mieli wysokie
ryzyko rozwinięcia sCSVD (odpowiednio, OR 19; 95%CI 4-89, OR 21;95%CI 4.4-90, OR 8.1; 1.4-45.1),
które pozostało znamienne statystycznie także po uwzględnieniu wykładników i czynników ryzyka
miażdżycy (IMT, HDL, homocysteina, kwas moczowy, eGFR, HbA1c).
Wyniki badania wykazały, że zależna od śródbłonka odpowiedź wazodylatacyjna była istotnie
upośledzona wśród objawowych chorych z sCSVD zarówno na poziomie łożyska mózgowego jak i
systemowego. Ponadto nie stwierdzono istotnych różnic między wynikami testów reaktywności
naczyniowej między chorymi z LS, VaD i VaP co wskazuje na podobne tło patogenetyczne tych
chorób. Wskaźniki odpowiedzi naczyniowej były znacząco obniżone u chorych z zaawansowaniem
zmian naczyniowych istoty białej mózgu i nie korespondowały z typowymi czynnikami ryzyka
miażdżycy co może przemawiać za istotnym udziałem innych niż miażdżycowych procesów
wpływających na funkcję śródbłonka. Podobne badania przeprowadzane u chorych z sCSVD w tym
VaD, VaP oraz w grupie kontrolnej dobranej względem naczyniowych czynników ryzyka nie były
wcześniej publikowane, dlatego przedstawione wyniki przyczyniają się do lepszego zrozumienia
złożonych patomechanizmów schorzeń układu krążenia.
Cykl badań zakończono realizując stawiane cele dotyczące określenia przebiegu klinicznego i
radiologicznego sCSVD w 24- miesięcznej obserwacji oraz określając spośród analizowanych czynników
predyktory przebiegu klinicznego oraz radiologicznego tej choroby. Potwierdzono hipotezy badawcze
udowadniając, że odległy przebieg sCSVD jest niepomyślny oraz wiąże się z podobnym ryzykiem
wystąpienia zdarzeń naczyniowych i zgonu oraz progresji radiologicznej niezależnie od ostrej lub
przewlekłej manifestacji klinicznej oraz, że czynniki ryzyka progresji różnych fenotypów radiologicznych
sCSVD są odmienne.
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Wynik przeprowadzonych badań wskazały, że wspólnym mechanizmem patologicznym odmiennych
postaci klinicznych i radiologicznych sCSVD są przewlekłe zaburzenia mikrokrążenia i autoregulacji
przepływu mózgowego, na które wskazuje istotne obniżenie wskaźników reaktywności wazomotorycznej
oraz współistniejący złożony proces prozapalny i prozakrzepowy, którego wykładniki biochemiczne mogą
mieć znaczenie rokownicze. Uzyskane wyniki były niezależne od obciążenia klasycznymi czynnikami
ryzyka naczyniowego co wskazuje na wieloczynnikową etiologię sCSVD, która może być zarówno
konsekwencją uszkodzenia miażdżycowego naczyń, ale również niemiażdżycowej i prawdopodobnie
systemowej dysfunkcji śródbłonka.
Ważną obserwacją było wykazanie niekorzystnego przebiegu choroby z wysokim ryzykiem zgonu lub
incydentów naczyniowych wśród chorych z ostrymi ale również przewlekłymi manifestacjami sCSVD: z
otępieniem i parkinsonizmem naczyniowym a także związek między niekorzystnym rokowaniem
klinicznym a obciążeniem uszkodzeniem istoty białej. Pomimo ograniczonych aktualnie możliwości
terapeutycznych w tej grupie chorych, praktycznym wnioskiem płynącym z badania jest konieczność
ścisłego przestrzegania zasad postępowania wynikających z obciążeń naczyniowymi czynnikami ryzyka i
leczenie wg zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej udaru w tych grupach chorych.
Innowacyjnością badania jest równoczasowe przeprowadzenie szerokich analiz biochemicznych oraz
ultrasonograficznych

m.in.

funkcje

odzwierciedlających

śródbłonka

naczyniowego

w

dobrze

zdefiniowanej grupie badanych z sCSVD, z podobnym obciążeniem zmianami istoty białej w
neuroobrazowaniu oraz przeprowadzenie dwuletniej obserwacji klinicznej i radiologicznej. W tak
dobranej grupie chorych nie przeprowadzano dotychczas podobnych badań. Zidentyfikowano markery
biochemiczne związane z różnymi modelami progresji radiologicznej (związek między PF-4, sCD40L a
progresją radiologiczną nie był dotychczas raportowany) oraz wykazano zaburzenia autoregulacji
przepływu w zróżnicowanych radiologiczno-klinicznych manifestacjach sCSVD co uzupełnia
dotychczasową wiedze w tym obszarze. Badanie wykazało również przydatność (niezależnie od wieku
badanych i obciążenia czynnikami ryzyka miażdżycy) dynamicznych parametrów oceny funkcji
śródbłonka (VMRr i FMD) w przewidywaniu obciążenia zmianami naczyniopochodnymi istoty białej w
sCSVD. Te wskaźniki podobnie jak predyktory biochemiczne interpretowane łącznie z obrazem RM
powinny być pomocne w aspekcie indywidualizacji leczenia oraz stanowić miarodajny punkt końcowy
przyszłych badań w terapii sCSVD. Wczesne zidentyfikowanie grup chorych wysokiego ryzyka progresji
sCSVD na podstawie profilu radiologicznego, biochemicznego i hemodynamicznego daje możliwość
rozpoczęcia leczenia profilaktycznego lub jego zintensyfikowania ukierunkowanego m.in. na właściwą
kontrolę modyfikowalnych czynników ryzyka. Należy kontynuować badania nad sCSVD zwłaszcza w
obserwacji wieloletniej oraz u bezobjawowych chorych ze stwierdzanymi zmianami w neuroobrazowaniu
w celu potwierdzenia prezentowanych tu wyników badań. Biorąc pod uwagę, że efektywność terapii
farmakologicznej w prewencji wtórnej sCSVD pozostaje wciąż ograniczona, należy pilnie dążyć do
opracowania nowych grup leków z działaniem ukierunkowanym na poprawę funkcji śródbłonka, bariery
krew-mózg oraz mikrokrążenia.
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WNIOSKI
1. Niezależnie od manifestacji klinicznej sporadyczna choroba małych naczyń
mózgowych ma niepomyślny odległy przebieg z wysokim ryzykiem zgonu,
incydentów naczyniowych oraz progresji zmian radiologicznych. Wyjściowe
obciążenie zmianami ogniskowymi istoty białej w neuroobrazowaniu

jest

niezależnym od wieku, istotnym predyktorem niekorzystnego przebiegu klinicznego
sCSVD.

2. Czynniki

ryzyka

przebiegu

sCSVD

obejmują

zróżnicowane

biochemiczne

wykładniki dysfunkcji śródbłonka m.in. stanu zapalnego i prozakrzepowego. Wpływ
tych biomarkerów na progresją radiologiczną jest zróżnicowany w zależności od
fenotypu

radiologicznego

Tym

sCSVD.

procesom

towarzyszą

zaburzenia

autoregulacji przepływu mózgowego spowodowane dysfunkcją zależnej od
śródbłonka odpowiedzi wazodylatacyjnej, które są związane z głównymi fenotypami
radiologicznymi sCSVD.
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3.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Większość opublikowanych prac nie wchodzących w zakres cyklu przedstawionego jako dzieło
habilitacyjne dotyczyło oceny czynników warunkujących przebieg udarów kardiogennych, ostrej fazy
udaru niedokrwiennego mózgu oraz organizacji opieki w udarze mózgu. Pozostałe prace obejmowały
szerokie spektrum innych chorób neurologicznych w tym choroby układu pozapiramidowego,
narkolepsję, tężyczkę hiperwentylacyjną, oraz rzadkie choroby i zespoły neurologiczne.

a) Analiza bibliometryczna sporządzona przez Bibliotekę Naukową Wojskowego
Instytutu Medycznego w dniu 22.02.2019
Artykuły zamieszczone w czasopismach zagranicznych i polskich (punktowane), po doktoracie,
z wyłączeniem osiągnięcia
Rodzaj publikacji
1
2
3

Publikacje oryginalne w piśmiennictwie posiadającym IF
Publikacje oryginalne bez IF
Opisy przypadków z IF
Opisy przypadków bez IF
Prace poglądowe z IF
Prace poglądowe bez IF

Razem

Razem

IF

Punkty
MNiSW

11
7
3
6
4

20.665
1.578
-

224
52
43
39
14

31

22.243

372

Pozostałe publikacje
Rodzaj publikacji
1
2
3
4

Rozdziały w monografii
Prace popularno-naukowe, i inne
Wystąpienia zjazdowe krajowe
Wystąpienia zjazdowe międzynarodowe

Punkty
MNiSW
21
-

Razem

IF

5
12
24
21

-

Razem

IF

31
5
12
24
21
1

22.243
0.486

Punkty
MNiSW
372
21
15

8
102

101.190
123.919

222
630

DOROBEK OGÓŁEM

Publikacje
Rozdziały w monografii
Prace popularno-naukowe, i inne
Wystąpienia zjazdowe krajowe
Wystąpienia zjazdowe międzynarodowe
Liczba publikacji pełnotekstowych w suplementach
czasopism
Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych
Razem

Liczba cytowań z bazy Web of Science z 22.02.2019: 168, bez autocytowań: 166
Indeks Hirsha z bazy Web of Science : 4
Liczba cytowań z bazy Scopus z 18.02.2019: 193
Indeks Hirsha z bazy Scopus : 5
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b) Publikacje naukowe niewchodzące w skład prezentowanego osiągnięcia naukowego
Udar niedokrwienny mózgu
Większość prac koncentrowała się na ocenie przebiegu kardiogennego udaru niedokrwiennego mózgu
ponieważ charakteryzuje się on zwykle niepomyślnym rokowaniem i znaczną nawrotowością.

1)
Staszewski J, Staszewska M, Kotowicz J, Brodacki B, Tomczykiewicz K, Stepien A:
Cerebrovascular Incidents Differ in Patients with Permanent and Paroxysmal Atrial Fibrillation.
Cerebrovasc Dis 2006;22:446-449 [IF 2.003; MNiSW 20]
Przeprowadzone badanie retrospektywne wykazało, że w obserwacji krótkoterminowej chorzy z udarem
niedokrwiennym mózgu w przebiegu utrwalonego migotania przedsionków (ang. permanent atrial
fibrillation, ptAF) w porównaniu do chorych z napadowym AF (ang. paroxysmal AF, PAF) mają istotnie
wyższe ryzyko zgonu lub niesamodzielności funkcjonalnej. Gorsze rokowanie w ptAF było konsekwencją
wyższej częstości udarów spowodowanych zatorem i niedrożnością dużych tętnic wewnątrzczaszkowych
w tej grupie w porównaniu do chorych z PAF, u których dominowały udary niezatorowe i lakunarne. Praca
była jednym z pierwszych doniesień naukowych wskakujących na różnice w przebiegu mózgowych
incydentów naczyniowych w zależności od postaci AF i została nagrodzona przyznaniem mi nagrody im.
J.Babińskiego dla młodego naukowca przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne w roku 2008.

2)
W kolejnych publikacjach wyniki te zostały potwierdzone na podstawie przeprowadzonego na większej
grupie chorych badania prospektywnego.
Staszewski J, Brodacki B, Tomczykiewicz K, Kotowicz J, Stępień A. Strokes in paroxysmal atrial
fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation. Acta Neurol. Scand.
2009; 119: 325-331 [2.324, MNiSW: 27.000]
Analiza wykazała, że rokowanie krótkoterminowe i odległe wśród chorych z ptAF było niepomyślne, z
odpowiednio czterokrotnie i trzykrotnie wyższym ryzykiem zgonu i niesamodzielności w porównaniu do
PAF w obserwacji krótkoterminowej i 6-miesięcznej. W badaniu zidentyfikowano predyktory
niepomyślnego przebiegu udaru kardiogennego, którymi poza wyjściowym deficytem neurologicznym,
rozległością udaru i wstąpieniem udaru zatorowego było również wyjściowe wysokie ryzyko zakrzepowozatorowe ocenione w skali CHADS2, brak stosowanego profilaktycznego leczenia antykoagulacyjnego
przed udarem oraz niewydolność serca.

3)
W następnej pracy oceniano częstość różnych postaci AF wśród chorych hospitalizowanych z powodu
udaru mózgu, profil ich chorób współistniejących oraz 6- miesięczny przebieg.
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Staszewski J. Atrial fibrillation characteristics in patients with ischaemic stroke. Kadiol. Pol.
2007: T. 65, nr 7, s. 751-757 [MNiSW:9].
Analizę przeprowadzono wśród 838 chorych hospitalizowanych w ciągu 2 lat z powodu udaru
niedokrwiennego, wśród których 24.4% stanowili chorzy z AF (w tym 54% chorych z ptAF, 35% z PAF,
11% z przetrwałym AF lub AF o nieznanym czasie trwania). Spośród naczyniowych czynników ryzyka,
chorzy z PAF mieli rzadziej stwierdzaną cukrzycę i niewydolność serca niż pozostali chorzy oraz u 43%
wystąpił w trakcie hospitalizacji napad AF, z tego u 34% chorych nie uzyskano powrotu rytmu
zatokowego. W trakcie okresu obserwacji u 29% z PAF i 36% z przetrwałym AF nastąpiła transformacja
arytmii w odpowiednio przetrwałe lub utrwalone AF.

4)
Kolejne praca została przeprowadzona przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice
Neurologii WIM i dotyczyła oceny wpływu trzepotania przedsionków (ang. atrial flatter, AFL) na
przebieg udaru niedokrwiennego mózgu i było to pierwsze niepublikowane wcześniej doniesienie naukowe
uwzględniające to zagadnienie.
Staszewski J, Bilbin-Bukowska A, Szypowski W, Mejer-Zahorowski M, Stępień A. Cerebrovascular
accidents differ between patients with atrial flutter and patients with atrial fibrillation. Arch. Med.
Sci. 2019.01.21 [Epub ahead of print].[IF 2.344, MNiSW: 30].
Badanie wykazało, że wśród hospitalizowanych w jednym ośrodku 538 chorych z arytmią przedsionkową
i udarem niedokrwiennym mózgu w okresie między 2013-2015, chorzy z AFL stanowili 7% tej populacji.
Przy uwzględnieniu wpływu wieku, płci, wyjściowego deficytu neurologicznego, typu udaru oraz
stosowanego leczenia przeciwkrzepliwego wykazano, że krótkoterminowe rokowanie w udarze było mniej
korzystne w AF w porównaniu do AFL. Prawdopodobną przyczyną gorszego rokowania w AF była wyższa
częstość nielakunarnych udarów zatorowych w tej grupie.

5)
W kolejnej publikacji oceniano wpływ hiperglikemii na przebieg ostrej fazy udaru mózgu.
Staszewski J, Brodacki B, Kotowicz J, Stępień A. Intravenous insulin therapy in the maintenance of
strict glycemic control in nondiabetic acute stroke patients with mild hyperglycemia. J. Stroke
Cerebrovasc. Dis. 2011; 20: 150-154. IF [1.680; MNiSW 4.000].
W tym prospektywnym badaniu pilotażowym przeprowadzonym na grupie 50 chorych z ostrym udarem
niedokrwiennym mózgu (<12h od zachorowania), z łagodną hiperglikemią reaktywną (w przedziale 7-10
mmol/L), nie obciążonych wywiadem cukrzycy, uzyskanie normoglikemii przy zastosowaniu insuliny
wiązało się z poprawą stanu neurologicznego po 30 dniach od udaru w porównaniu do grupy kontrolnej,
jednak po uwzględnieniu wpływu wieku i wyjściowego deficytu neurologicznego wyniki nie uzyskały
znamienności statystycznej. Stosowane leczenie nie wiązało się z istotnym wzrostem ryzyka objawowej
hipoglikemii. Praca była jedną z pierwszych oceniających wpływ hiperglikemii na przebieg udaru i była
wielokrotnie cytowana przez autorów zagranicznych.
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6)
Kolejna praca dotyczyła predyktorów przebiegu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu u chorych
leczonych trombolitycznie i powstała we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym przy Klinice
Neurologii WIM.
Staszewski J, Pogoda A, Data K, Walczak K, Nowocień M, Frankowska E, Stepien A. The mean
platelet volume on admission predicts unfavorable stroke outcomes in patients treated with IV
thrombolysis.Clinical Interventions in Aging [Epub ahead of print].[IF 2.581; MNiSW 20.000]
W badaniu wykazano, że udary zakończone zgonem lub prowadzące do niesamodzielności występowały
znamiennie częściej u chorych z wysoką wyjściową
średnią objętością płytki krwi (MPV)
odzwierciedlającą aktywność trombocytów. Wartość prognostyczna MPV była niezależna od innych
klinicznych predyktorów przebiegu udaru niedokrwiennego.

7)
W kolejnych pracach, w których byłem współautorem przedstawiono analizę skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania mechanicznej trombektomii w ostrej fazie udaru mózgu na podstawie
przeprowadzonej analizy jednoośrodkowej oraz analizy wieloośrodkowej.
Zięcina P, Staszewski J, Brzozowski K, Piasecki P, Narloch J, Sadowska M, Wołoszyńska I,
Stępień A. Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii
mechanicznej. Pol. Merkuriusz Lek. 2017 : T. 43, nr 255, s. 104-109.[MNiSW 5].
W pierwszym doniesieniu dokonano retrospektywnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia
mechaniczna trombektomią u 34 chorych

na podstawie oceny częstości występowania śmiertelności

wczesnej, stanu funkcjonalnego i stanu neurologicznego przy wypisie ze szpitala.

Poprawę stanu

funkcjonalnego oraz neurologicznego uzyskano u większości badanych (63%), w tym bardzo dobry stan
funkcjonalny (mRS 0-1) przy wypisie ze szpitala odzyskało 20% chorych. W trakcie okresu obserwacji
zmarło 32% pacjentów. Przyczyną zgonów były następstwa rozległego udaru niedokrwiennego mózgu,
ukrwotocznienie udaru niedokrwiennego lub zawał serca. Czynnikami ryzyka wystąpienia zgonu był wiek,
wyjściowy deficyt neurologiczny oraz konieczność stosowania znieczulenia ogólnego w trakcie
wykonywania trombektomii.

8)
Słowik A., Wnuk M., Brzegowy P., Chrzanowska-Waśko J., Golenia A., Łasocha B., Włoch-Kopeć
D., Ferens A., Serednicki W., Jarocki P., Bartosik-Psujek H., Kaczorowski R., Filip E., Grzegorzak
M., Homa J., Darocha J., Dudek D., Guz W., Rejdak K., Luchowski P., Wojczal J., Sojka M.,
Górnik M., Stachowicz S., Jaworski J., Buraczyńska K., Ficek R., Szczepańska-Szerej A., Jargiełło
T., Szczerbo-Trojanowska M., Lasek-Bal A., Puz P., Warsz-Wianecka A., Stęposz A., Ziaja K.,
Kuczmik W., Urbanek T., Ziaja D., Tomalski W., Kobayashi A., Richter P., Płoński A., Kotkowski
M., Czepiel W., Kurkowska-Jastrzębska I., Sienkiewicz-Jarosz H., Członkowska A., BłażejewskaHyżorek B., Ryglewicz D., Konopko M., Brelak E., Antecki J., Szydłowski I., Włosek M., Stępień A.,
Brzozowski K., Staszewski J., Piasecki P., Zięcina P., Wołoszyńska I., Kolmaga N., Narloch J.,
Hasiec T., Gawłowicz J., Pędracka M., Porębiak J., Grzechnik B., Matsibora V., Frąszczak M.,
Leus M., Mazgaj M., Palacz-Duda V., Meder G., Skura W., Płeszka P., Świtoriska M., Słomiński
K., Kościelniak J., Sobieszak-skura P., Konieczna-Brazis M., Rowiński O., Opuchlik A., Mickiewicz
A., Szyluk B., Szczudlik P., Kostera-Pruszczyk A., Jaworski M., Maciąg R., Żyłkowski J.,
Adamkiewicz B., Szubert W., Chrząstek J., Raźniewski M., Pawelec A., Wilimborek P., Wagner R.,
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Pilarska P., Gierach P., Baron J., Gruszka W., Ochudło S., Krzak-Kubica A., Rudzińska-Bar M.,
Zbroszczyk M., Smulska K., Arkuszewski M., Różański D.., Koziorowski D., Meisner-Kramarz I.,
Szlufik S., Zaczyński A., Kądziołka K., Kordecki K., Zawadzki M., Ząbek M., Kraszewski B.,
Gąsecki D., Łowiec P., Dorniak W., Gorycki T., Szurowska E., Wierzchowska-Cioch E., Smyk T.,
Szajnoga B., Bachta M., Mazurek K., Piwowarska M., Kociemba W., Drużdż A., Dąbrowski A.,
Glonek M., Wawrzyniak M., Kaźmierski R., Juszkat R., Tomalski W., Heliosz A., Ryszczyk A.,
Zwiernik J., Wasilewski G., Tutaj A., Dałek G., Nosek K., Bereza S., Lubkowska K., Kamienowski
J., Sobolewski P., Bielecki A., Miś M., Miś M., Krużewska-Orłowska M., Kochanowicz J., Mariak
Z., Jakoniuk M., Turek G., Łebkowska U., Lewszuk A., Kordecki K., Dziedzic T., Popiela T. Polish
Thrombectomy Initiative. Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in
Poland. Neurol. Neurochir. Pol. 2017 : T. 51, nr 5, s. 339-346.[IF 0.81, MNiSW 9]
W kolejnej pracy przedstawiono kliniczną charakterystykę chorych oraz wyniki leczenia mechaniczną
trombektomią w Polsce w okresie 5 lat. Analiza objęła 531 chorych, wśród których średni czas od
zachorowania do rozpoczęcia procedury wyniósł 250±99min, 90% była leczona w oknie terapeutycznym
<6h od zachorowania, 60% otrzymało terapię pomostową tkankowym aktywatorem plazminogenu przed
leczeniem wewnątrznaczyniowym. U 48% chorych zakres leczenia obejmował rekanalizację odcinka M1
tętnicy środkowej mózgu. Skuteczną rekanalizację (TICI 2b-3) uzyskano u 64.6% chorych, poprawę stanu
neurologicznego osiągnięto u 54% pacjentów, w tym 31% chorych odzyskało samodzielność funkcjonalną.
Śmiertelność całkowita wyniosła 22%. Badanie potwierdziło, że u większości leczonych chorych
trombektomią mechaniczną w Polsce uzyskuje się skuteczną reperfuzję oraz poprawę stanu klinicznego.

9)
Kobayashi A., Członkowska A., Grabska K., Staszewski J., Kotowicz J., Gray L. J., Bath P. M. W.
Efficacy of Nitric Oxide in Stroke - a randomized trial. Characteristics of patients recruited in
Poland.Neurol. Neurochir. Pol. 2008 : T. 42, nr 2, s. 99-104.
W powyższej pracy porównano profil naczyniowych czynników ryzyka oraz postępowanie w fazie ostrej
udaru między chorymi włączanymi w Polsce do międzynarodowego rejestru ENOS - badającego wpływ
leczenia nadciśnienia tętniczego na przebieg udaru mózgu w fazie ostrej i przewlekłej, a pacjentami z
innych krajów. Badanie wykazało, że chorzy w Polsce częściej otrzymują leczenie hipotensyjne w fazie
ostrej udaru (61% vs 45%) oraz nitraty (10% vs 5%). Stwierdzane różnice nie wpływały istotnie na różnice
stanu funkcjonalnego chorych po 3 miesiącach.

10)
Doświadczenia kliniczne związane z leczeniem pacjentów z rzadkimi przyczynami udaru
niedokrwiennego (obustronne rozwarstwienie tętnic kręgowych oraz samoistna nadpłytkowość)
przedstawiono w dwóch pracach kazuistycznych.
Frankowska E, Brzozowski K, Staszewski J, Kolmaga N, Stępień A, Bogusławska-Walecka R.
Combined thrombolysis in posterior circulation stroke caused by bilateral vertebral artery
dissection in squash player. Neurol. Neurochir. Pol. 2014 : T. 48, nr 4, s. 299-304. [IF 0.641,
MNiSW 15]
Tomczykiewicz K, Staszewski J, Wajs J, Hałka J. Nadpłytkowość samoistna istotnym czynnikiem
ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku. Pol. Merkuriusz Lek. 2008 : T. 25, nr 146, s. 158-160
[MNiSW 6]
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Organizacja leczenia udaru
Właściwa organizacja leczenia chorych z udarem mózgu, uwzględniająca współdziałanie wszystkich
elementów w łańcuchu przeżycia jest podstawowym warunkiem szybkiego rozpoczęcia efektywnego
leczenia reperfuzyjnego w udarze. Kolejne publikacje obejmowały analizę czasów i przyczyn opóźnień
przedszpitalnych i wczesnoszpitalnych.

1)
Szczuchniak W., Kozera G., Sobolewski P., Brola W., Staszewski J., Schminke U., Nyka W. M.
Pomeranian Stroke Registry collaborators. Length of stay in emergency department and cerebral
intravenous thrombolysis in community hospitals. Eur. J. Emerg. Med. 2017 : Vol. 24, nr 3, s. 208216. [IF 1.729; MNiSW 30].
Praca powstała na podstawie analizy Pomorskiego Rejestru Udarowego prowadzonego w latach 2010-2012
i obejmującego 8398 chorych z udarem. Wykazano, że opóźnienia (>60 min) w postępowaniu medycznym
na etapie diagnostyki w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) występowały u większości chorych
(63%) i skutkowały niską częstością leczenia trombolitycznego (łącznie 5% chorych z udarem
niedokrwiennym) oraz gorszym funkcjonalnym stanem neurologicznym przy wypisie ze szpitala.
Zidentyfikowano czynniki wpływające na zgłoszenie się chorych do szpitala poza oknem terapeutycznym
do leczenia trombolitycznego, którymi były: zamieszkanie w mieście, samotność, obecność cukrzycy oraz
izolowane zaburzenia równowagi.

2)
Staszewski J, Bilbin-Bukowska A, Kolmaga N, Karwan J, Trepto J, Maliborski A, Janda W,
Stępień A. Przyczyny opóźnień postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu. Lek. Wojsk.
2019.01.21 [Epub ahead of print], s. 1-7.[MNiSW 6].
W pracy oceniano opóźnienia przed- i wczesnoszpitalne oddziaływujące na częstość leczenia
trombolitycznego w ośrodku referencyjnym w latach 2014-2015 oraz wykonano analizę efektywności
podjętych działań usprawniających. Najważniejszymi opóźnieniami w postępowaniu przedszpitalnym były
zbyt późne rozpoznanie objawów udaru przez chorego i przedłużony transport do szpitala; w postępowaniu
wczesnoszpitalnym opóźniona konsultacja neurologiczna na SOR oraz oczekiwanie na wykonanie badań
obrazowych. Po wdrożeniu działań usprawniających obejmujących wprowadzenie procedury alarmowej
oraz cyklu szkoleń uzyskano redukcję opóźnień wczesnoszpitalnych, co skutkowało skróceniem mediany
czasu od przyjazdu do szpitala do rozpoczęcia leczenia trombolitycznego (ang.door-to-needle, DTN) oraz
wzrostem odsetka chorych z DTN<60 minut. Badanie potwierdziło przydatność stałego monitorowania
okresów opóźnień, ich analizy oraz podjętych działań usprawniających na poprawę efektywności
postępowania medycznego wśród chorych z udarem mózgu.
3)
Doświadczenie zebrane w pracy klinicznej oraz badawczej wykorzystałem w pracach poglądowych i
komentarzach do artykułów będących podsumowaniem aktualnej wiedzy w zakresie leczenia, diagnostyki
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i
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udaru

kardiogennego
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poresuscytacyjnego

hipoksemiczno-niedokrwiennego

uszkodzenia mózgu.
Staszewski J, Pruszczyk P. Diagnostyka udaru kardiogennego. Neurol. Dypl. 2015 : T. 10, nr 5, s.
34-3. [MNiSW 3]
Staszewski J, Wąsek W. Wtórna profilaktyka udaru kardiogennego w niezastawkowym migotaniu
przedsionków. Neurol. Dypl. 2016 : T. 11, nr 1, s. 21-35 [MNiSW 3]
Staszewski J. Minimalizowanie hipoksemiczno-niedokrwiennego uszkodzenia mózgu po
resuscytacji krążeniowo-oddechowej - podsumowanie wytycznych AAN. Neurol. Dypl. 2017: T.12,
nr 6, s. 19-22 [MNiSW 3]
Staszewski J., Stępień A. Komentarz [do pracy: T. Wcisło [et al.] : Jak pogodzić sprzeczności udar krwotoczny u chorego wymagającego przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego. Opis
przypadku. - Kardiol. Pol., 2008, T. 66, nr 7, s. 770-774].Kardiol. Pol. 2008 : T. 66, nr 10, s. 11401141.
Staszewski J. Profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego w niezastawkowym migotaniu
przedsionków. Nowa Klin. 2013 : T. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5005-5008.
Staszewski J. Komentarz [do art.: N. Kolmaga : Wytyczne American Heart Association i American
Stroke Association dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu. - Med. Dypl., 2011, T. 20, nr 5,
s. 27-28]. Med. Dypl. 2011 : T. 20, nr 5, s. 28.
Staszewski J. Leczenie przeciwzakrzepowe u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Nowa
Klin. 2014 T. 21, nr 2, s. 216-219
Staszewski J. Komentarz [do pracy: Wożakowska-Kapłon B. i wsp. Cognitive disorders in elderly
patients with permanent atrial fibrillation. Kard. Pol. 2009, T. 67 nr 5 s. 487-495.]Czy choroby
serca mogą mieć znaczący wpływ na upośledzenie funkcji poznawczych? Kardiol. Pol. 2009 : T.
67, nr 5, s. 494-495.
Staszewski J. Komentarz [do pracy : J. Tracz i wsp. : Udar mózgu jako pierwsza manifestacja
migotania przedsionków - opis dwóch przypadków klinicznych. - Folia Cardiol., 2015, T. 10, nr 2,
s. 136-141]. Folia Cardiol. 2015 : T. 10, nr 2, s. 142-144.
Staszewski J. Komentarz [do pracy: J. Dawid Orr : Zastosowanie statyn w leczeniu chorób
neurologicznych]. Med. Dyp. 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 32-42.
4)
Ukoronowaniem mojego zaangażowania w powyższe prace badawcze było zaproszenie do udziału w
pracach Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w
latach 2012-2018 w opracowaniu polskich wytycznych postępowania w udarze mózgu.
B. Błażejewska-Hyżorek, A. Czernuszenko, A. Członkowska, W. Drozdowski, D. Gąsecki, R.
Kaźmierski, A. Kobayashi, G. Kozera, W. Kozubski, M. Krawczyk, A. Kuczyńska-Zardzewiały, A.
Kwolek, M. Niewada, P. Nowacki, W. Nyka, G. Opala, J. Opara, W. Pierzchała, J. Rożniecki, D.
Ryglewicz, I. Sarzyńska-Długosz, J. Seniów, M. Skowrońska, M. Słowik, P. Sobolewski,
Staszewski J, A. Szczepańska-Szerej, A. Szczudlik, M. Wiszniewska. Postępowanie w udarze
mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46 (supl. 1), s. 114 [IF 0.486]
Członkowska A, Kobayashi A, Błażejewska-Hyżorek B, Staszewski J. Grupa Ekspertów Sekcji
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Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Postępowanie w udarze mózgu wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne. Neurologia i Neurochirurgia
Polska. 2013; 47: 303-306,

Choroba Parkinsona i parkinsonizm atypowy
Kolejne prace, których byłem współautorem powstały we współpracy z Polską Akademią Nauk i były
oparte o grant MNiSW (28/E-32/SN-0053/2007). Badania obejmowały ocenę szlaku cGMP oraz znaczenie
interleukin w idiopatycznej chorobie Parkinsona (iPD) i atypowym parkinsoniźmie (aPD).
1)
Brodacki B, Chalimoniuk M, Wesołowska J, Staszewski J, Chrapusta SJ, Stępień A, Langfort J.
cGMP level in idiopathic Parkinson's disease patients with and without cardiovascular disease - a
pilot study. Parkinsonism Relat. Disord. 2011 : Vol. 17, nr 9, s. 689-692 [IF 3.795,MNiSW 30]
Badanie pilotażowe wykazało na podstawie oceny 20 chorych z iPD leczonych preparatami L-Dopy i/lub
pergolidem wśród których 10 badanych było obciążonych czynnikami ryzyka chorób sercowonaczyniowych, że stężenia cGMP były istotnie wyższe u chorych z iPD w porównaniu do grupy kontrolnej
oraz były najwyższe u chorych obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy. Badanie wykazało, że szlak
zależny od cGMP może mieć udział w patogenezie iPD.

2)
Brodacki B., Staszewski J, Toczyłowska B, Kozłowska E, Drela N, Chalimoniuk M, Stępień A.
Serum interleukin (IL-2, IL-10, IL-6, IL-4), TNFalfa, and INF-gama concentrations are elevated in
patients with atypical and idiopathic parkinsonism. Neurosci. Lett. 2008 : Vol. 441, nr 2, s. 158162. [IF 2.200; MNiSW 20].
W powyższej pracy pilotażowej wykazano na podstawie badania 7 chorych z aPD, 48 z iPD w tym 17 z
czynnikami ryzyka miażdżycy, że stężenia interleukin: IL-2, -4,-6,-10 oraz TNFα i IFNγ były wyższe w
porównaniu do dobranej względem wieku grupy kontrolnej, najwyższe stężenia IL-2, -4,-6, TNFα i IFNγ
stwierdzano u chorych z aPD lub z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (IL-6). Wyniki wskazały
na udział procesów immunologicznych w procesach neurodegeneracyjnych.

Tężyczka hiperwentylacyjna
Staszewski J., Tomczykiewicz K., Piusińska-Macoch A., Stępień A. Prevalence and extent of right-toleft shunt on contrast-enhanced transcranial Doppler in patients with chronic hyperventilation
syndrome: results of a case-control study.Neurol. Neurochir. Pol. 2019 : Vol. 53, s. 57-61. [IF 0.817,
MNiSW 15].
Przyczyna tężyczki hiperwentylacyjnej (TH) nie została dotychczas poznana. Zakłada się współistnienie
zaburzeń toru oddechowego, czynników psychologicznych lub nadmiernej reakcji układu oddechowego w
odpowiedzi na czynniki prowokacyjne. W pracy wykazano, na podstawie badania 50 chorych z TH nie
obciążonych chorobą płuc i po wykluczeniu wpływu czynników psychogennych, że częstość przecieku
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prawo-lewego (ang.right-to-left shunt, RLS) wykazana w badaniu TCD była istotnie wyższa w grupie TH
niż w dobranej względem wieku i płci grupie kontrolnej (46% vs 16%, p<0.01), z tendencją do wyższej
częstości przecieku spoczynkowego (50% vs 25%, p=0.08) w grupie TH.

Ocena czynników ryzyka naczyniowego, funkcji poznawczych oraz markerów stanu zapalnego
w chorobie małych naczyń mózgowych
Zakres prowadzonych przeze mnie badań naukowych w chorobie małych naczyń wykracza poza
tematykę cyklu prac przedstawionych jako dzieło habilitacyjne.

1)
Staszewski J., Skrobowska E., Piusińska-Macoch R., Brodacki B., Stepień A. Are risk factors of
cerebral small vessel disease differ from those in patients with high atherothrombotic risk
without cerebrovascular disease? J. Med. Sci. 2018 : T. 87, nr 3. [MNiSW 10]
Na podstawie analizy 205 chorych z różnorodną manifestacja kliniczną sporadycznej choroby małych
naczyń mózgowych (sCSVD) stwierdzono, że w porównaniu do chorych z podobnym globalnym
ryzykiem naczyniowym ale bez radiologicznych wykładników tej choroby, chorzy z sCSVD mieli
wyższą częstość występowania cukrzycy, zespołu metabolicznego, źle kontrolowanego nadciśnienia
tętniczego, obniżonego wskaźnika eGFR, HDL i albuminy oraz wysokie wartości kwasu moczowego,
fibrynogenu oraz HbA1c. Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek i nieprawidłowe stężenie
glukozy na czczo były związane z wyższym ryzykiem udaru lakunarnego i krwotocznego, cukrzyca z
ryzykiem udaru lakunarnego i otępienia naczyniowego a nikotynizm był istotnym czynnikiem ryzyka
krwotoku śródmózgowego.

2)
Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Skrobowska E, Macek K, Stępień A. Vascular
parkinsonism and vascular dementia are associated with an increased risk of vascular events or
death. Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases. 2017;2:16-23 [IF nie
indeksowane, MNiSW nie indeksowane]
W badaniu oceniano profil czynników ryzyka naczyniowego oraz odległe rokowanie wśród 78
samodzielnych chorych z parkinsonizmem lub otępieniem naczyniowym. Nie obserwowano istotnych
różnic w profilu czynników ryzyka choroby naczyniowej oraz w odległym rokowaniu. W okresie
dwóch lat 9% chorych zmarło a stan funkcjonalny 20% chorych pogorszył się prowadząc do ich
niesamodzielności i konieczności instytucjonalizacji. Wśród 53% chorych z otępieniem wykazano
istotne pogorszenie funkcji poznawczych oceniane w skali MMSE z średnio 21.5±5 do 18.3±6.5p w
porównaniu do 25% chorych z parkinsonizmem i deterioracją MMSE z 22.9±3.3 do 22.7±3.7p.

3)
Staszewski J, Skrobowska E, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Stępień A. Risk factors of
unfavorable course of cerebral small vessel. 9th International Congress on Vascular Dementia
- ICVD 2015. Editographica - Medimond Publishing Company, 2016: 19-22 [IF
niesklasyfikowane, MNiSW 10.000]
W powyższej pracy, która została zaprezentowana podczas prestiżowego 9th International Congress on
Vascular Dementia 2015, wykazano, na podstawie obserwacji 150 chorych z chorobą małych naczyń
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mózgowych, że obecność zaburzeń funkcji poznawczych z MMSE <23p była istotnym, niezależnym
od wieku predyktorem zgonu lub incydentu naczyniowego w ciągu 2 lat.

4)
Uzupełnieniem tej publikacji, była praca, w której wykazano podobny poziom dysfunkcji śródbłonka
wyrażony obecnością markerów stanu zapalnego i nieprawidłowym wskaźnikiem FMD u 107 chorych z
udarem lakunarnym, parkinsonizmem i otępieniem naczyniowym.
Staszewski J, Skrobowska R, Piusińska-Macoch R, Brodacki B, Macek K, Rączka A, Piechota
W, Tomczykiewicz K, Stępień A. Endothelial function is impaired in patients with different
clinical manifestations of severe cerebral small vessel disease: preliminary results of SHEFCSVD study. Austin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke. 2014; 1: 1-4 [IF
niesklasyfikowane, MNiSW 4.000]
5)
Podsumowaniem doświadczeń zebranych w trakcie prowadzenia obserwacji nad chorymi z sporadyczną
chorobą małych naczyń mózgowych były prace poglądowe, w których omówiono aktualne koncepcje
patogenetyczne tej choroby oraz jej zróżnicowane spektrum kliniczne.
Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Skrobowska E, Pawlik R, Brodacki B, Stępień A.
Patogeneza i objawy kliniczne sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych. Pol.
Merkuriusz Lek. 2015 : T. 39, nr 234, s. 398-404. [MNiSW 5]
Staszewski J. Przewlekłe zaburzenia krążenia mózgowego w przebiegu choroby małych naczyń
mózgowych. Nowa Klin. 2013 : T. 20, nr 5 zjazdowy, s. 5009-5011.
Staszewski J. Neurologiczne przyczyny zaburzeń równowagi u osób w wieku podeszłym.
Nowa Klin. 2014 : T. 21, nr 2, s. 220-222.

Narkolepsja
W pracach omówiono obraz kliniczny oraz radiologiczny chorych z rodzinną postacią narkolepsji.
Stępień A, Staszewski J, Domżał TM, Rzeski M, Skrobowska E, Warczyńska A. Familial
narcolepsy. Neurol. Neurochir. Pol. 2007 : T. 41, nr 2, s. 134-140. [MNiSW 9]
Stępień A, Staszewski J, Domżał TM, Tomczykiewicz K, Skrobowska E, Durka-Kęsy M.
Degenerative pontine lesions in patients with familial nacrolepsy. Neurol. Neurochir. Pol. 2010 :
Vol. 44, nr 1, s. 21-27.[IF 0.451, MNiSW 13]
Obie prace przedstawiają opis kliniczny 11 osób z napadami wzmożonej senności w ciągu dnia,
pochodzących z sześciopokoleniowej rodziny, w której stwierdzono liczne przypadki narkolepsji.
Napadom senności towarzyszyły incydenty katapleksji oraz porażenia śródsennego i omamy przysenne.
Znaczne zmniejszenie napadów senności w ciągu dnia odnotowano po leczeniu modafinilem. U wszystkich
9 chorych z narkolepsją u których wykonano badanie RM mózgu stwierdzono zwężenie warstwy zbitej
istoty czarnej, u 6 chorych ponadto występowanie zmian zwyrodnieniowych w substancji czarnej pnia
mózgu.
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Rzadkie zespoły chorobowe
W kolejnych pracach kazuistycznych, których byłem współautorem opisano przypadki chorych z rzadkimi
zespołami neurologicznymi, których rozpoznanie stwarza trudności diagnostyczne.
Stępień A, Brodacki B, Staszewski J. Zespół czerwonego ucha - opis przypadku. Neurol.
Neurochir. Pol. 2010 : Vol. 44, nr 4, s. 412-414. [IF 0.451; MNiSW 13]
Tomczykiewicz K, Stępień A, Staszewski J, Sadowska M, Bogusławska-Walecka R. Zlepne
zapalenie pajęczynówki o piorunującym przebiegu. Neurol. Neurochir. Pol. 2012 : T. 46, nr 4, s.
407-410. [IF 0.486; MNiSW 15]
Tomczykiewicz K., Stępień A., Staszewski J. Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie kanału
Guyona - opis czterech przypadków.Pol. Merkuriusz Lek. 2011 : T. 30, nr 181, s. 52-55. [MNiSW
7]
Tomczykiewicz K, Stępień A, Staszewski J. Zespół Personage-Turnera - opis przypadku. Pol.
Merkuriusz Lek. 2011 : T. 31, nr 182, s. 100-102. [MNiSW 7]
Swarowska-Knap J, Raczkiewicz A, Staszewski J, Piusińska-Macoch R, Chmielik A.
Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu
otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem. Reumatologia
2011 : T.49, nr 3, s. 198-202. [MNiSW 5]
Piusińska-Macoch R, Stępień A, Staszewski J, Swarowska-Knap J, Żabicka M. Opryszczkowe
zapalenie mózgu po leczeniu infliksymabem - opis przypadku. Pol. Merkuriusz Lek. 2013 : T. 34,
nr 200, s. 105-109. [MNiSW 7]
Tomczykiewicz K, Pastuszak Ż, Staszewski J, Stępień A. Zespół sztywności uogólnionej - opis
przypadku. Pol. Merkuriusz Lek. 2014 : T. 36, nr 211, s. 28-30. [MNiSW 7]

Publikacje w oparciu o udział w badaniach wieloośrodkowych
W trakcie dotychczasowej pracy klinicznej, miałem przywilej brać udział jako współbadacz w
akademickich, międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach IST3 oraz ENOS, których wyniki
znacząco wpłynęły na postępowanie w udarze mózgu. Badania te obejmowały stosowanie leczenia
trombolitycznego w wydłużonym oknie terapeutycznym (IST3) oraz leczenie hipotensyjne w fazie ostrej
udaru mózgu (ENOS). Wyniki badań zostały zawarte w następujących publikacjach:
Lewis SC, Sandercock PA, Dennis MS, Kotowicz J, Brodacki B, Staszewski J, Świstak J, Załoga
S. SCOPE (Stroke Complications and Outcomes Prediction Engine) Collaborations; IST.
Predicting outcome in hyper-acute stroke validation of a prognostic model in the Third
International Stroke Trial (IST3). J Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2008; 79:397-400
Członkowska A, Kobayashi A, Lewis A, Sandercock P, Lindley R, Barańska-Gieruszczak M,
Kotowicz J, Brodacki B, Staszewski J, Świstak J. The Third International Stroke Trial:
Thrombolysis (IST-3) in Poland: are we recruting the right patients? / Badanie kliniczne IST-3
(Third International Stroke Trial: Thrombolysis) : czy włączamy odpowiednich pacjentów?
Neurol. Neurochir. Pol. 2009; 43:228-234
Sandercock P, Lindley R, Wardlaw J, Dennis M, Innes K, Cohen G, Whiteley W, Perry D, Soosay
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V, Buchanan D, Venables G, Członkowska A, Kobayashi A, Berge E, Slot KB, Murray V, Peeters
A, Hankey GJ, Matz K, Brainin M, Ricci S, Gubitz G, Philips SJ, Antonio A, Correia M, Lyrer P,
Kane I, Lundstrom E, Stępień A, Brodacki B, Grotowska M, Kotowicz J, Staszewski J, Świstak J,
Załoga S. IST-3 collaborative group. Update on the third international stroke trial (IST-3) of
thrombolysis for acute ischaemic stroke and baseline features of the 3035 patients recruited.
Trials: 2011; 12:1-9.
Sandercock P, Lindley R, Wardlaw J, Dennis M, Innes K, Cohen G, Whiteley W, Perry D, Soosay
V, Buchanan D, Venables G, Członkowska A, Kobayashi A, Berge E, Slot KB, Murray V, Peeters
A, Hankey GJ, Matz K, Brainin M, Ricci S, Gubitz G, Philips SJ, Antonio A, Correia M, Lyrer P,
Kane I, Lundstrom E, Stępień A, Brodacki B, Grotowska M, Kotowicz J, Staszewski J, Świstak J,
Załoga S..The IST-3 collaborative group. The benefits and harms of intravenous thrombolysis
with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third
international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial. Lancet. 2012; 379:2352-2363
Bath PM, Woodhouse L, Scult P, Krishnan K, Wardlaw JM, Bereczki D, Sprigg N, Berge E,
Beridze M, Caso V, Chen C, Christensen H, Collins R, Etribi A, Laska AC, Less KR, Ozturk S,
Phillips S, Pocock S, de Silva HA, Szatmari S, Utton S, Kotowicz J, Brodacki B, Staszewski J.
Grupa badawcza: ENOS Trial Investigators. Collaborators . Efficacy of nitric oxide, with or
without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute
stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial. Lancet. 2015; 385: 617-628
Mair G, von Kummer R, Morris Z, von Heijne A, Bradey N, Cala L, Peeters A, Farrall AJ, Adami
A, Potter G, Cohen G, Sandercock P, Lindley RI, Wardlaw JM, Stępień A, Brodacki B, Staszewski
J, Świstak J. IST-3 Collaborative Group. Collaborators. Effect of alteplase on the CT hyperdense
artery sign and outcome after ischemic stroke. Neurology. 2016; 86: 118-125

c)

Osiągnięcia dydaktyczne i naukowe

Prace naukową w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego łączę z działalnością
dydaktyczną i organizacyjną. Od 2007 roku byłem opiekunem specjalizacji 4 lekarzy. Aktualnie jestem
opiekunem naukowym uczestnika Studium Doktoranckiego (dr J.Świstak, tytuł pracy „Analiza
długookresowa skuteczności leczenia endowaskularnego miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych”,
studium Doktoranckie Wojskowego Instytutu Medycznego), oraz pełnię funkcję sekretarza Studiów
Doktoranckich przy Wojskowym Instytucie Medycznym. Od 2017 roku opiekuję się Studenckim Kołem
Naukowym przy Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego, efektem tej współpracy były
publikacje dwóch oryginalnych prac naukowych w indeksowanych pismach z IF. Od 2015 roku jestem
członkiem Komisji Własności Intelektualnej Wojskowego Instytutu Medycznego. W ramach działalności
dydaktycznej wielokrotnie brałem czynny udział w wykładach dla słuchaczy Studium Doktoranckiego
WIM, lekarzy w ramach Posiedzeń Klinicznych przy Klinice Neurologii WIM, ratowników medycznych
w ramach kursów CMKP, oraz cyklicznych konferencji szkoleniowych dla pracowników ochrony zdrowia
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m.in. Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych „Patient-Oriented Medical Care” oraz
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek i Położnych. W roku 2013 i 2017 prowadziłem również
warsztaty szkoleniowe w trakcie kongresów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w 2015 roku cykl
szkoleń w zakresie organizacji opieki w udarze mózgu oraz standardów leczenia udaru dla lekarzy
neurologów w Kazachstanie. Miałem zaszczyt wygłosić wykład dotyczący polskich doświadczeń w
organizacji opieki wczesnoszpitalnej nad chorymi z udarem

w ramach konferencji Węgierskiego

Towarzystwa Leczenia Udaru Mózgu. Przewodniczyłem sesji posterowej, oraz prowadziłem liczne
wykłady na konferencjach krajowych i zagranicznych, których wykaz znajduje się w załączniku „Wykaz
dorobku niepublikowanego”. Byłem członkiem komitetów naukowych konferencji "Programy lekowe w
neurologii” oraz Interdyscyplinarnego Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Jestem członkiem
globalnego komitetu sterującego oraz lokalnego komitetu sterującego programu Angels Initiative,
będącego inicjatywą European Stroke Organisation, który przy poparciu Zarządu Głównego Sekcji
Chorób Naczyniowych PTN oraz Krajowego Konsultanta ds. Neurologii prowadzi działalność
szkoleniową i edukacyjną w kierunku poprawy jakości opieki nad chorymi z udarem mózgu w Polsce.
Moją dotychczasową działalność dydaktyczną i naukową podsumowuje autorstwo rozdziałów w
podręcznikach m.in. Neurologia (pod redakcją prof.A.Stępnia) oraz Podstawy resuscytacji oddechowokrążeniowej - aktualny stan wiedzy (pod redakcją prof. D.Kosiora, prof. T.Łazowskiego i prof. P.
Pruszczyka), z których ta druga została uhonorowana przyznaniem nagrody zespołowej dydaktycznej
pierwszego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rozdziały w podręcznikach
Staszewski J. Udar kardiogenny.W: Neurologia. T. 2. pod red. Adama Stępnia. Warszawa :
Medical Tribune Polska, 2014. - s. 305-316.
Staszewski J. Przyczyny neurologiczne. W: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej aktualny stan wiedzy.pod red.: Dariusza A. Kosiora, Tomasza Łazowskiego, Piotra Pruszczyka
Poznań : Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2016. - 185-191.

Wystąpienia zjazdowe i konferencyjne
Jestem autorem lub współautorem licznych wystąpień zjazdowych i konferencyjnych (załącznik „Wykaz
dorobku niepublikowanego”) w tym wystąpień podsumowanych streszczeniami zjazdowymi, których spis
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przedstawiam w załączeniu („Analiza bibliometryczna publikacji”). Wiążą się one z opisanymi powyżej
kierunkami badań, stanowiąc ich uzupełnienie.

d) Działalność w towarzystwach naukowych

e)

2001 – nadal

członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN)

2012 – nadal

członek Grupy Ekspertów Sekcji Naczyniowej PTN

2013 – nadal

członek Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

2013 – nadal

członek Sekcji Neurosonologii PTN

2012 – nadal

członek European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

2011 – nadal

członek Eurpean Stroke Organisation

2015 – nadal

członek sekcji ESO-East European Stroke Organisation

Realizowane projekty naukowo-badawcze

Jestem

zaangażowany w prowadzenie działalności naukowej biorąc czynny udział w realizacji lub

opracowaniu

interdyscyplinarnych

projektów

naukowych.

Uczestniczę

lub

uczestniczyłem

w

następujących projektach naukowych:















Znaczenie prognostyczne czynników hemodynamicznych i hemostatycznych w przebiegu
zróżnicowanych manifestacji klinicznych choroby małych naczyń mózgowych na
podstawie prospektywnego badania z 24-miesięcznym okresem obserwacji i z grupą
kontrolną (projekt własny, MNiSW NN402473840) – kierownik i wykonawca
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa filgrastymu (G-CSF) w leczeniu ostrej fazy udaru
niedokrwiennego mózgu (projekt statutowy WIM ID 014) – wykonawca
Przydatność skali SF-36 w ocenie chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
dolnych (projekt statutowy WIM ID 0553) – kierownik projektu od 02.2019
Wartość predykcyjna funkcji śródbłonka naczyniowego w ocenie lokalizacji i rozległości
zmian miażdżycowych – wieloośrodkowe, obserwacyjne badanie prospektywne z grupą
kontrolną (projekt własny, WIM 0216) – wykonawca
Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych
dla potrzeb ośrodków udarowych (NCBiR PBS 2/A3/17/2013) – wykonawca
Risk evaluation and stroke prevention in the elderly — Cerivastatin trial (RESPECT).
Koordynator lokalny badania w Polsce w latach 2000-2001 z ramienia Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia
Tętniczego i Angiologii
Rejestr Safe Implementation of Thrombolysis In Stroke Monitoring Study (SITS-MOST)
realizowany w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLKARD - wykonawca
Rejestr European Stroke Organisation: Registry of Stroke Care Quality (RES-Q) –
wykonawca
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 20172020. Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między
szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych
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