Dr n. med. Piotr Czuczwar
Adiunkt
III Katedra i Klinika Ginekologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Załącznik nr 2
Do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat w języku polskim

AUTOREFERAT

Spis treści
I. DANE OSOBOWE .................................................................................................................................. 3
II. WYKSZTAŁCENIE .................................................................................................................................. 3
III. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU ....................................................................... 3
IV. PRACA NAUKOWA (podsumowanie na podstawie bibliometrii) ....................................................... 4
V. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST.2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R.O
STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI
(DZ. U. 2016r., poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016r. poz. 1311) ................................................................... 5
VI. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH .............................................. 17

2

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko: Piotr Czuczwar
Tytuł naukowy: Doktor nauk medycznych
Stanowisko: Adiunkt
Adres służbowy: III Katedra i Klinika Ginekologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Ul. Jaczewskiego 8; 20-954 Lublin
Tel. +48 81 724 48 48, Fax +48 81 724 48 47

II. WYKSZTAŁCENIE
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku
ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej.
A. Uzyskanie dyplomu lekarza z wynikiem celującym – 2006 r. Akademia Medyczna w Lublinie
B. Uzyskanie tytułu specjalisty z dziedziny położnictwa i ginekologii – 2016 r.
C. Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2012r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem
„Późne następstwa behawioralne zastosowania walproinianu sodowego we wczesnym okresie życia
szczurów”.
Promotor pracy doktorskiej: prof . dr hab. Waldemar Turski
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Jagiełło-Wójtowicz, prof. dr hab. n. Władysław Lasoń

III. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU
1. 2006-2007 – Staż Podyplomowy Lekarza w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w
Lublinie
2. 2007-2011 – asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie
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3. 2011-2017 – asystent w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4. 2017 i nadal – adiunkt w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
5. 2008-2016 – młodszy asystent na Oddziale Ginekologii w Samodzielnym Państwowym Szpitalu
Klinicznym Nr 4 w Lublinie
6. 2016 i nadal starszy asystent na Oddziale Ginekologii w Samodzielnym Państwowym Szpitalu
Klinicznym Nr 4 w Lublinie – działalność lecznicza, pełnienie dyżurów lekarskich

IV. PRACA NAUKOWA (podsumowanie na podstawie bibliometrii)
Jestem autorem i współautorem 27 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, z których 22
zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich IF wynosi 53,523, a punktacja wg
MNiSzW - 553 pkt.
Jestem autorem i współautorem 36 pełnotekstowych prac poglądowych, z których 10 zostało
opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich IF wynosi 11,098, a punktacja wg MNiSzW - 257
pkt.
Jestem autorem i współautorem 29 opisów przypadków, z których 10 zostało opublikowanych w
czasopismach z Impact Factor. Ich IF wynosi 7,813, a punktacja wg MNiSzW 170 pkt).
Łącznie IF dla mojego dorobku: prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków wynosi 72,434,
punktacja wg MNiSzW – 980 pkt.
W moim dorobku znajduje się również 55 streszczeń: 38 ze zjazdów międzynarodowych i 17 ze
zjazdów krajowych.
Jestem także autorem i współautorem 13 rozdziałów w podręcznikach krajowych oraz 3 publikacji o
innym charakterze.

Liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 322
h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 10
Liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 397
h-index wg bazy Scopus: 9
Pełna analiza bibliometryczna mojego dorobku zawarta jest w Załączniku nr 6.
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V. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST.2 USTAWY
Z DNIA 14 MARCA 2003 R.O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE
NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U.
2016r., poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016r. poz. 1311)

Osiągnięcie naukowe zgłaszane do postępowania habilitacyjnego stanowi cykl 6 publikacji naukowych
pod wspólnym tytułem: „Nowoczesne techniki w diagnostyce i terapii mięśniaków macicy.”
Sumaryczny IF dla prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 8.843 (MNiSzW – 140
punktów).
Jestem pierwszym autorem 4 prac cyklu o łącznym IF 8.168 (MNiSzW – 110 punktów).
Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych.
Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia, określające wkład każdego z nich
w powstanie publikacji znajdują się w załączniku nr 7.

A. WYKAZ PRAC
1. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, PAWEŁ MILART, EWA
WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, TOMASZ PASZKOWSKI. 2015. Influence of ulipristal acetate
therapy compared with uterine artery embolization on fibroid volume and vascularity indices
assessed by three-dimensional ultrasound: prospective observational study. Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology vol. 45 nr 6 s. 744-750
IF 4.254; MNiSzW 40 (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, współudziale w stworzeniu bazy danych, analizie i interpretacji wyników, przygotowaniu i
napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, korespondencji z Redakcją i
Recenzentami. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 70%.
Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXIV Światowym Kongresie Ultrasonografii w
Położnictwie i Ginekologii, Barcelona, Hiszpania, 2014.
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2. PIOTR CZUCZWAR, ANNA STĘPNIAK, PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR
WOŹNIAK. 2018. Comparison of the influence of three fibroid treatment options: supracervical
hysterectomy, ulipristal acetate and uterine artery embolization on ovarian reserve – an
observational study. Journal of Ovarian Research vol. 11nr 1 s. 1-7
IF 2.367 MNiSzW 25 (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, współudziale w stworzeniu bazy danych oraz interpretacji wyników, opracowaniu
wniosków, współudziale w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji
manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 75%.
Wyniki tej pracy zostały zakwalifikowane do prezentacji na XXVIII Światowym Kongresie
Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, Singapur 2018.

3. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MAREK J. KUDLA, KRZYSZTOF PYRA,
TOMASZ PASZKOWSKI. 2016. Elastography improves the diagnostic accuracy of sonography in
differentiating endometrial polyps and submucosal fibroids. Journal of Ultrasound in Medicine. 2016
vol. 35 nr 11 s. 2389-2395, bibliogr. poz. 25.
IF 1.547 MNiSzW 30 (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, opracowaniu wniosków, współudziale w analizie danych oraz przygotowaniu i napisaniu
manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy,
korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 75%.
Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXIV Światowym Kongresie Ultrasonografii w
Położnictwie i Ginekologii, Barcelona, Hiszpania 2014.

4. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ
PASZKOWSKI, WOJCIECH WRONA, PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI, MICHAŁ POPAJEWSKI.
2014. Predicting the results of uterine artery embolization: correlation between initial intramural
fibroid volume and percentage volume decrease. Przegląd Menopauzalny vol. 13 nr 4 s. 247-252.
MNiSzW 15 (praca oryginalna)
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Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wyborze
metodyki, współudziale w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, zatwierdzeniu ostatecznej wersji
manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy, korespondencji z Redakcją i Recenzentami. Mój wkład
w realizację pracy oceniam na 65%.
Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXIII Światowym Kongresie Ultrasonografii w
Położnictwie i Ginekologii, Sydney, Australia, 2013, prezentacja została wyróżniona nagrodą za
najlepsze wystąpienie ustne.

5. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ
PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI. 2014. The effect of ulipristal acetate treatment
on symptomatic uterine fibroids within 12-months follow-up. Przegląd Menopauzalny vol. 13 nr 1 s.
18-21.
MNiSzW 15 (praca oryginalna)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: współudziale w analizie piśmiennictwa oraz opracowaniu
wniosków, udziale w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, udziale w zatwierdzeniu ostatecznej
wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 35%.

6. EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI, TOMASZ PALACZ, SŁAWOMIR
WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR. Uterine
artery embolization - clinical problems. Ginekol. Pol. 2013 vol. 84 nr 12 s. 1051-1054, bibliogr. poz.
33, sum. DOI: 10.17772/gp/1679
IF 0.675 MNiSzW 15 (praca przeglądowa)
Mój wkład w powstanie pracy polegał na: udziale w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu,
krytycznej korekcie tekstu i analizie piśmiennictwa. Mój wkład w realizację pracy oceniam na 30%.

Zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych mięśniaków macicy
były tematami wielu moich wykładów krajowych i zagranicznych wygłoszonych na imienne
zaproszenie:
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Non-invasive treatment choices for symptomatic uterine fibroid patients in Poland with the
aim of preserving the reproductive health. 13th Seminar of the European Society of
Contraception and Reproductive Health, Sankt Petersburg, Rosja 2017



The value of 3D ultrasound in the evaluation of uterine disorders. 24th Annual Congress of
the European Society for Gynaecological Endoscopy, Budapeszt, Węgry 2015.



Dokładność i powtarzalność histeroskopii w diagnostyce jamy macicy i patologii
endometrium. I Krakowska Konferencja Ginekologii Małoinwazyjnej, Kraków 2017.



Ból poembolizacyjny – jak z nim walczyć po embolizacji tętnic macicznych? Nowe trendy w
anestezjologii, ginekologii i położnictwie – spojrzenie multidyscyplinarne, Warszawa 2017.



Ultrasonograficzne monitorowanie farmakologicznej terapii mięśniaków macicy. XIV
Warszawskie Dni Ultrasonograficzne – Diagnostyka i terapia w Ginekologii, Warszawa
2018.

Ponadto, ze względu na moje doświadczenie i osiągnięcia naukowe w temacie mięśniaków macicy
jako jedyny z Polski zostałem powołany na członka międzynarodowego zespołu eksperckiego ORBIS:
Champions of Clinical Excellence in Women’s Health.
B. WPROWADZENIE I UZASADNIENIE CELU BADAŃ
Mięśniaki macicy to łagodne guzy wywodzące się z komórek mięśni gładkich macicy. Szacuje się, że
guzy te występują u 20-40% kobiet w wieku rozrodczym, będąc najczęstszymi łagodnymi guzami u
kobiet. Większość mięśniaków jest bezobjawowa i nie wymaga leczenia. W takich przypadkach
mięśniaki są zwykle przypadkowymi znaleziskami w trakcie rutynowych badań ginekologicznych lub
ultrasonograficznych, a zalecanym postępowaniem jest obserwacja kliniczna. U niektórych kobiet
mięśniaki mogą jednak prowadzić do wystąpienia istotnych objawów klinicznych, takich jak obfite lub
bolesne miesiączki, objawy uciskowe (bóle podbrzusza, częste oddawanie moczu lub parcia naglące,
zaparcia) oraz niepłodność lub poronienia nawykowe i wówczas wymagają leczenia. Istotnym
problemem związanym z mięśniakami macicy są koszty leczenia. Szacuje się, że roczne koszty
leczenia mięśniaków macicy w Stanach Zjednoczonych mogą wynosić nawet 35 miliardów dolarów.
Co ciekawe, bezpośrednie koszty leczenia (leki, zabiegi chirurgiczne, hospitalizacje) są prawie
dwukrotnie niższe od kosztów pośrednich, związanych głównie z absencją chorobową. Uzasadnia to
poszukiwania nowych, minimalnie inwazyjnych metod leczenia mięśniaków macicy, które oprócz
oczywistych korzyści klinicznych dla pacjentek mogą również istotnie zmniejszyć czas absencji
chorobowej.
Prezentowany cykl publikacji dotyczy nowoczesnych technik diagnostycznych (ocena objętości
mięśniaków z wykorzystaniem trybu VOCAL 3D (Virtual Organ Computer-aided AnaLysis),
8

przestrzenne indeksy waskularyzacji, elastografia ultrasonograficzna) oraz terapeutycznych (octan
ulipristalu i embolizacja tętnic macicznych) mięśniaków macicy. Ponieważ techniki te były używane w
różnych kombinacjach w poszczególnych pracach wchodzących w skład cyklu publikacji, dla
zachowania jasności przekazu zostaną one krótko opisane przed szczegółowym omówieniem
poszczególnych publikacji.
Chociaż uważa się, że optymalną metodą obrazowania patologii miednicy mniejszej (w tym
mięśniaków macicy) jest rezonans magnetyczny, to podstawą rolę w obrazowaniu macicy odgrywa
ultrasonografia. Jest to badanie stosunkowo tanie, łatwo dostępne, które można wykonać u każdej
pacjentki. Fundamentem badania ultrasonograficznego cały czas pozostaje klasyczna ultrasonografia
dwuwymiarowa w skali szarości. Jednak w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój nowych
technik ultrasonograficznych. Jedną z tych metod diagnostycznych jest VOCAL 3D – technika
ultrasonografii trójwymiarowej, w której po zaznaczeniu obrysu guza w zdefiniowanej liczbie
kolejnych płaszczyzn (najczęściej sześciu, przy kącie rotacji 30˚) oprogramowanie generuje
trójwymiarową rekonstrukcję guza i pozwala na bardzo precyzyjne wyliczenie jego objętości.
Dokładność oceny objętości jest porównywalna z badaniem rezonansu magnetycznego i bardziej
precyzyjna niż standardowe wyliczenia z trzech prostopadłych wymiarów, zwłaszcza w przypadku
guzów o nieregularnych obrysach (np. konglomerat mięśniaków). Jednak najbardziej istotną korzyścią
wynikającą ze stosowania tej techniki jest możliwość komputerowej analizy całej objętości guza, na
przykład pod kątem unaczynienia. Stworzyło to podstawy do opracowania przestrzennych indeksów
waskularyzacji.
W klasycznej ultrasonografii ocena unaczynienia guza najczęściej opiera się na subiektywnej,
półilościowej ocenie przepływu w pojedynczym przekroju guza. Zastosowanie trybu VOCAL 3D w
połączeniu z opcją power Doppler umożliwia obiektywną ocenę unaczynienia w całej objętości guza.
Na podstawie zebranych danych oprogramowanie pozwala na wyliczenie trzech przestrzennych
indeksów unaczynienia: VI (vascularization index – indeks waskularyzacji), FI (flow index – indeks
przepływu) oraz VFI (vascularization-flow index – indeks waskularyzacji i przepływu). Indeksy te w
sposób ilościowy określają odpowiednio: objętość naczyń w stosunku do całej objętości guza (lub
jego wybranej części – np. torebki), nasilenie przepływu w obrębie całego guza lub jego części, lub
oba te parametry jednocześnie.
Elastografia ultrasonograficzna jest to technika obrazowania umożliwiająca ocenę twardości
badanych tkanek. Stosowane są trzy różne metody elastografii ultradźwiękowej: elastografia
statyczna (obraz generowany jest przez ucisk głowicą ultrasonograficzną na badany narząd),
elastografia dynamiczna (obraz generowany jest w wyniku przepływu krwi przez badane narządy)
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oraz elastografia fali poprzecznej lub fali ścinanej (Shear Wave Elastography – obraz generowany jest
w oparciu o efekt naddźwiękowy w stożku Macha i pozwala na obiektywny pomiar twardości
badanych tkanek). W swoich badaniach wykorzystywałem technikę ultrasonograficznej elastografii
statycznej.
W trakcie badania po uzyskaniu obrazu badanych tkanek należy trzymać sondę przezpochwową
nieruchomo – obraz elastograficzny jest generowany w wyniku delikatnego ucisku spowodowanego
ruchami oddechowymi pacjentki i pulsacją tętniczą. Oprogramowanie analizuje stopień zmniejszania
się (ściskania) poszczególnych obszarów obrazu pod wpływem ucisku i przypisuje im różne kolory,
zazwyczaj od czerwonego (oznaczającego tkanki miękkie) poprzez żółty i niebieski do fioletowego
(tkanki twarde). Gama kolorów jest umowna i może być dowolnie zmieniana, jednak najczęściej
używana jest opisana wyżej skala kolorów. W wyniku przypisania poszczególnym obszarom obrazu
odpowiednich kolorów powstaje tak zwany elastogram, który po nałożeniu na obraz
ultrasonograficzny w skali szarości pozwala na analizę elastyczności uwidocznionych tkanek.
Elastografia ultradźwiękowa jest szczególnie korzystna do oceny małych zmian lub struktur, które są
poza zasięgiem klasycznego badania palpacyjnego.
Jedną z największych innowacji w leczeniu mięśniaków macicy było wprowadzenie embolizacji tętnic
macicznych. Użycie tej techniki zaproponowano po raz pierwszy w 1995 roku do leczenia
nieprawidłowych krwawień z macicy spowodowanych mięśniakami. W trakcie embolizacji tętnic
macicznych wprowadzany jest cewnik z dostępu przez tętnicę udową obustronnie do tętnic
macicznych, do których następnie podaje się materiał embolizacyjny (najczęściej mikrosfery z
polimerów alkoholu winylowego). Zablokowanie lub znaczne ograniczenie przepływu krwi na
poziomie tętniczek prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia komórek mięśniaków. W wyniku tego
procesu dochodzi do martwicy niedokrwiennej guza, natomiast prawidłowe myometrium zachowuje
zdolność do regeneracji. Główną korzyścią z embolizacji tętnic macicznych jest możliwość uniknięcia
zabiegu operacyjnego, co jest szczególnie istotne u pacjentek o wysokim ryzyku operacyjnym.
Dodatkowo zwraca się uwagę na krótszy czas hospitalizacji oraz szybszy powrót do aktywności
zawodowej w stosunku do leczenia chirurgicznego, jakkolwiek wprowadzenie endoskopowych
technik operowania mięśniaków znacznie zmniejszyło tę różnicę. Zabieg embolizacji tętnic
macicznych powoduje istotne zmniejszenie nieprawidłowych krwawień z macicy spowodowanych
mięśniakami, jak również różnego stopnia spadek objętości mięśniaków, co może łagodzić objawy
uciskowe.
Mięśniaki macicy są guzami hormonozależnymi – ich wzrost jest uzależniony od aktywności
biologicznej estrogenów oraz progesteronu. Hormonozależność tych guzów stwarza możliwość
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zastosowania terapii hormonalnej. Stosowane przez lata w tym celu analogi GnRH powodują spadek
poziomu estrogenów i w konsekwencji spadek objętości mięśniaków i złagodzenie powodowanych
przez nie objawów. Jednak ze względu na nasilone objawy wypadowe (np. uderzenia gorąca) ich
stosowanie ograniczone było wyłącznie do krótkotrwałego podawania przed planowanym zabiegiem
operacyjnym u pacjentek dużymi mięśniakami lub w głębokiej anemii. Po zaprzestaniu terapii
obserwowano szybkie powiększanie się mięśniaków i nawrót objawów. Dlatego przełomem było
zarejestrowanie octanu ulipristalu w 2012 roku do leczenia objawowych mięśniaków macicy. Octan
ulipristalu jest selektywnym modulatorem receptora progesteronowego, który działa na receptory
progesteronowe w tkance myometrium oraz endometrium oraz hamuje owulację bez istotnego
wpływu na poziom estradiolu i bez aktywności antyglikokortykoidowej. Mimo tego, że pierwotnie lek
był dopuszczony jedynie do jednego, trzymiesięcznego kursu leczenia przed planowaną operacją,
istnieją przesłanki przemawiające za tym, że lek ten stanie się samodzielną opcją terapeutyczną,
alternatywną dla innych metod leczenia mięśniaków macicy.
C. CEL BADAŃ
W prezentowanym cyklu publikacji skupiłem się na zagadnieniach związanych ze skutecznością i
bezpieczeństwem alternatywnych, minimalnie inwazyjnych technik leczenia mięśniaków macicy oraz
na możliwości wykorzystania nowoczesnych technik ultrasonograficznych w odpowiedniej kwalifikacji
pacjentek do leczenia oraz monitorowaniu efektów leczenia mięśniaków macicy.
D. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Moje zainteresowanie tematem minimalnie inwazyjnych technik leczenia mięśniaków macicy
rozpoczęło się w momencie podjęcia pracy w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, jedynej jednostce w Polsce wykonującej we współpracy z Zakładem
Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zabiegi embolizacji
tętnic macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy. Z zabiegiem embolizacji tętnic
macicznych związane są nie tylko korzyści, ale też pewne problemy i możliwe powikłania.
Zdecydowanie nie jest to zabieg, który można wykonać u każdej pacjentki. Problemy te zostały
opisane w pracy przeglądowej (pozycja 6 – „Uterine artery embolization – clinical problems”). W
pracy zwrócono uwagę na znaczenie lokalizacji mięśniaków – zarówno mięśniaki podśluzówkowe jak i
podsurowicówkowe związane są ze zwiększonym ryzykiem powikłań – głównie w postaci całkowitego
oddzielenia mięśniaka (całkowita embolizacja szypuły naczyniowej) oraz infekcji (kontakt martwiczej
tkanki z bakteriami kolonizującymi pochwę). Embolizacja tętnic macicznych jest najbardziej
bezpieczna w przypadku mięśniaków śródściennych. Kwalifikując pacjentki do zabiegu embolizacji
należy również pamiętać o wykluczeniu towarzyszącej adenomiozy, gdyż obecność tej patologii
11

znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie trwałej poprawy. Kolejnym problemem omówionym w
przytoczonej pracy są plany prokreacyjne pacjentek. Pomimo tego, że ciąże po embolizacji
mięśniaków macicy były opisywane, uważa się że obecność zmartwiczałych guzów w obrębie macicy
wiąże

się

ze

zwiększonym

ryzykiem

poronień,

nieprawidłowego

położenia

płodu,

wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu, czy patologii łożyska. Dlatego wg rekomendacji
wielu towarzystw naukowych nie powinno się wykonywać embolizacji tętnic macicznych u kobiet,
które nie zakończyły prokreacji. Temat ten stanowi przedmiot licznych kontrowersji. W
piśmiennictwie pokazały się również dane dotyczące możliwego niekorzystnego wpływu embolizacji
tętnic macicznych na funkcję jajników. Przedwczesna, jatrogenna menopauza może dotyczyć 1%
pacjentek przed 45 rokiem życia i nawet 15% pacjentek starszych. W innych badaniach opisywano
istotny spadek stężenia hormonu anty-Mϋllerowskiego (AMH) i wzrost poziomu FSH po zabiegu
embolizacji. Należy jednak podkreślić, że inne techniki leczenia mięśniaków (np. leczenie
chirurgiczne) również mogą upośledzać hormonalną funkcję jajników. W końcowej części pracy
zwróciliśmy uwagę na problem nieskutecznych embolizacji – wg różnych danych w czasie kilkuletniej
obserwacji od około 5% do nawet 30% pacjentek po zabiegu embolizacji wymaga leczenia
operacyjnego. W podsumowaniu stwierdziliśmy, że pacjentki poddawane embolizacji tętnic
macicznych powinny spełniać ścisłe kryteria kwalifikacyjne oraz powinny być poinformowane o
potencjalnych skutkach ubocznych (zwłaszcza o ryzyku przedwczesnej menopauzy). Dodatkowo
zwróciliśmy uwagę na konieczność prowadzenia badań naukowych, które mogłyby zidentyfikować
czynniki predykcyjne skutecznej embolizacji tętnic macicznych.
Wśród proponowanych czynników predykcyjnych skutecznej embolizacji tętnic macicznych wymienia
się między innymi wiek pacjentki, lokalizację guza oraz jego objętość i unaczynienie. Ze względu na
fakt, że dane dostępne w piśmiennictwie były niejednoznaczne, w pracy nr 4 („Predicting the results
of uterine artery embolization: correlation between initial intramural fibroid volume and percentage
volume decrease”) prezentowanego cyklu oceniłem związek pomiędzy wyjściową objętością
mięśniaka a efektem embolizacji tętnic macicznych. Badanie objęło 65 przedmenopauzalnych
pacjentek z objawowymi mięśniakami śródściennymi. Objętość dominującego mięśniaka oceniano
przy pomocy trybu VOCAL 3D przed zabiegiem embolizacji oraz 3 miesiące po zabiegu. Oceniono
korelację między objętością mięśniaka przed zabiegiem oraz procentowym spadkiem objętości
mięśniaka po 3 miesiącach. Mediana spadku objętości mięśniaków 3 miesiące po embolizacji
wynosiła 50,1%, co jest zgodne z danymi z piśmiennictwa. Test Spearmana wykazał istotną
statystycznie pozytywną korelację pomiędzy badanymi parametrami. Wyniki badania pozwoliły
wyciągnąć wniosek, że po embolizacji procentowy spadek objętości mięśniaków śródściennych jest
większy w przypadku guzów o większej objętości. Co ciekawe, wyniki badań dostępnych w
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piśmiennictwie pokazały, że istnieje silny związek między spadkiem objętości mięśniaka bezpośrednio
po embolizacji, a długotrwałym efektem klinicznym.
Jak już wspomniano, w początkowym okresie octan ulipristalu zarejestrowany był do jednego,
trzymiesięcznego kursu leczenia przed operacją jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego.
Utrudniało to prowadzenie badań oceniających efekt leczenia tym w lekiem w dłuższej obserwacji,
gdyż pacjentki bezpośrednio po zakończeniu leczenia były operowane. Z drugiej strony wydawało się,
że jeśli efekt leczenia octanem ulipristalu utrzymywałby się przez dłuższy okres czasu, lek ten mógłby
stanowić alternatywę dla leczenia chirurgicznego, a nie tylko przygotowanie do operacji. Założenie to
skłoniło nas do przeprowadzenia badania, którym objęto pacjentki leczone octanem ulipristalu w
ramach przygotowania do operacji, które następnie nie wyraziły zgody na proponowane wcześniej
leczenie operacyjne (pozycja 5 prezentowanego cyklu „The effect of ulipristal acetate treatment on
symptomatic uterine fibroids within 12-months follow-up”). Okres obserwacji pacjentek wynosił
maksymalnie 12 miesięcy. Spośród 56 pacjentek leczonych przez 3 miesiące octanem ulipristalu 29
nie wyraziło zgody na leczenie operacyjne. U 3 z tych pacjentek ze względu na brak efektu leczenia
farmakologicznego wykonano embolizację tętnic macicznych uzyskując zadowalający efekt. Spośród
pozostałych 26 pacjentek w ciągu 12 miesięcy u 17 wystąpił nawrót objawów. Piętnaście z nich
zdecydowało się na leczenie operacyjne, natomiast 2 wybrały kolejną trzymiesięczną kurację
octanem ulipristalu. U dziewięciu pacjentek w czasie rocznej obserwacji nie nastąpił nawrót
objawów, utrzymywał się spadek objętości mięśniaków (oceniony w trybie VOCAL 3D). Pacjentki te
nie wymagały żadnych dodatkowych interwencji. Badanie to dostarczyło szereg ciekawych
obserwacji. Przede wszystkim było to jedno z pierwszych badań wykazujących długotrwały efekt
terapii octanem ulipristalu. Po drugie, badanie to wykazało możliwość powtórzenia terapii octanem
ulipristalu – w chwili obecnej dostępne są już badania pokazujące skuteczność i bezpieczeństwo
nawet ośmiu cykli terapii. Wreszcie, zwrócono uwagę na problem pacjentek niereagujących na
leczenie octanem ulipristalu (tzw. non-responders) i po raz pierwszy zastosowano u nich embolizację
tętnic macicznych jako leczenie drugiego rzutu. Obecnie postępowanie takie jest rekomendowane w
najnowszych algorytmach leczenia mięśniaków macicy.
Istotnym problemem dla pacjentek, które nie chcą poddać się klasycznej operacji z powodu
mięśniaków macicy i poszukują alternatywnych metod leczenia jest wybór optymalnej dla nich
terapii. W piśmiennictwie dostępne są bardzo nieliczne badania bezpośrednio porównujące różne
techniki leczenia mięśniaków. Najczęściej są to badania porównujące efekt leczenia chirurgicznego do
jednej techniki alternatywnej, zwykle embolizacji tętnic macicznych. Brakuje badań bezpośrednio
porównujących dwie techniki alternatywne dla chirurgii. Porównania takie są niezwykle przydatne.
Tak jak opisano powyżej, wiele czynników może wpływać na efekt leczenia mięśniaków macicy – na
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przykład dla embolizacji tętnic macicznych są to czynniki takie jak objętość mięśniaka, lokalizacja
mięśniaka, wiek pacjentki (status menopauzalny), unaczynienie mięśniaka czy pochodzenie etniczne
pacjentki. Dlatego też porównywanie wyników różnych badań uzyskanych w różnych populacjach
pacjentek jest bardzo problematyczne. Praca nr 1 prezentowanego cyklu („Inﬂuence of ulipristal
acetate therapy compared with uterine artery embolization on ﬁbroid volume and vascularity indices
assessed by three-dimensional ultrasound: prospective observational study”) jest pierwszym
opublikowanym badaniem, w którym bezpośrednio porównano efekt embolizacji tętnic macicznych z
octanem ulipristalu w jednorodnej populacji pacjentek. Badaniem objęto 17 pacjentek z objawowymi
mięśniakami macicy zakwalifikowanych do trzymiesięcznego, przedoperacyjnego leczenia octanem
ulipristalu. Każda pacjentka została połączona w parę z pierwszą pacjentką poddaną embolizacji
tętnic macicznych, która spełniła następujące kryteria: podobny wiek (± 5 lat), objawowe mięśniaki
macicy, taka sama lokalizacja mięśniaków macicy (śródścienna), podobna objętość mięśniaka
dominującego (± 10%), status przedmenopauzalny (FSH <20 IU/L i estradiol >20 pg/mL w 2–4 dniu
cyklu, regularne krwawienia miesiączkowe), nieprawidłowe krwawienia z macicy, prawidłowe
endometrium, brak wcześniejszego leczenia hormonalnego. Taki schemat badania pozwolił na
wyeliminowanie większości czynników mogących mieć wpływ na skuteczność obu technik i umożliwił
bezpośrednie porównanie ich efektu. W badaniu zdecydowano się ocenić wpływ embolizacji tętnic
macicznych i octanu ulipristalu na objętość i unaczynienie mięśniaków 3 miesiące po wdrożeniu
leczenia. Do oceny zarówno objętości, jak i unaczynienia mięśniaków wykorzystano nowoczesne
techniki ultrasonograficzne: VOCAL 3D oraz indeksy waskularyzacji 3D. W badaniu stwierdzono, że
leczenie octanem ulipristalu skutkuje porównywalnym spadkiem objętości mięśniaków jak
embolizacja tętnic macicznych oraz powoduje spadek unaczynienia mięśniaków macicy, jednak w
mniejszym stopniu niż embolizacja. Jest to pierwsze badanie pokazujące, że wpływ na objętość
mięśniaka jest dla obu ocenionych technik podobny. Silny spadek unaczynienia po embolizacji był
spodziewany, biorąc pod uwagę bezpośredni wpływ zabiegu embolizacji na naczynia guza. Jednak w
omawianym badaniu po raz pierwszy wykazano spadek unaczynienia mięśniaków po terapii octanem
ulipristalu. Jest to bardzo ciekawe spostrzeżenie, które skłania do przeprowadzenia badań
oceniających czy wyjściowe unaczynienie mięśniaka lub spadek unaczynienia pozwala przewidywać
efekt terapii. Ponadto wykazaliśmy, że indeksy waskularyzacji 3D można wykorzystać do identyfikacji
zmian unaczynienia mięśniaków w trakcie terapii oraz do porównywania wpływu różnych technik
leczenia na unaczynienie mięśniaków.
Kontynuując dociekania dotyczące porównywania różnych technik leczenia mięśniaków macicy,
zwróciłem uwagę na problem wpływu leczenia mięśniaków macicy na funkcję jajników. Jednym z
ważniejszych powodów, dla których kobiety poszukują alternatywnych technik leczenia mięśniaków
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jest chęć zachowania płodności, bez względu na przyszłe plany prokreacyjne. Przedwczesne
wygasanie czynności jajników może mieć istotny, negatywny wpływ na jakość życia i zachorowalność,
np. poprzez zwiększone ryzyko osteoporozy, chorób układu sercowo-naczyniowego i ogólną
śmiertelność. Wpływ różnych technik leczenia mięśniaków na funkcję jajników pozostaje
przedmiotem kontrowersji. Dane dotyczące wpływu octanu ulipristalu na funkcję jajników są bardzo
ograniczone, wykazano jedynie brak wpływu terapii tym lekiem na poziom estradiolu, który nie jest
wiarygodnym markerem rezerwy jajnikowej. Dodatkowo heterogenność badanych populacji utrudnia
porównywanie wyników uzyskanych w różnych badaniach. Dlatego w pracy nr 2 prezentowanego
cyklu („Comparison of the influence of three fibroid treatment options: supracervical hysterectomy,
ulipristal acetate and uterine artery embolization on ovarian reserve – an observational study”)
postanowiłem ocenić i porównać wpływ trzech technik leczenia mięśniaków macicy: klasycznej
chirurgii, octanu ulipristalu oraz embolizacji tętnic macicznych na rezerwę jajnikową. Do badania
włączono 26 pacjentek zakwalifikowanych do amputacji nadszyjkowej trzonu macicy, 27 pacjentek
zakwalifikowanych do przedoperacyjnego, 3 miesięcznego leczenia octanem ulipristalu oraz 30
pacjentek zakwalifikowanych do embolizacji tętnic macicznych. Przed leczeniem oraz 3 miesiące od
wdrożenia leczenia oceniano następujące parametry rezerwy jajnikowej: liczbę pęcherzyków
antralnych, AMH, inhibinę B, FSH i estradiol. W grupie leczonej octanem ulipristalu nie stwierdzono
istotnych zmian w żadnym z ocenianych parametrów, w grupie leczonej chirurgicznie doszło do
istotnego spadku inhibiny B i estradiolu, natomiast po embolizacji tętnic macicznych wszystkie
parametry rezerwy jajnikowej uległy istotnej, niekorzystnej zmianie. W związku z tym można uznać,
że octan ulipristalu jest najbardziej bezpieczną opcją terapeutyczną, jeśli chodzi o zachowanie funkcji
jajników, leczenie chirurgiczne nie wpłynęło na najbardziej wiarygodne markery rezerwy jajnikowej i
w związku z tym również wydaje się być bezpieczne w tym aspekcie, natomiast embolizacja tętnic
macicznych nie powinna być proponowana pacjentkom, dla których priorytetem jest zachowanie
funkcji jajników. Jest to pierwsza opublikowana praca porównująca bezpośrednio wpływ tych trzech
metod terapeutycznych na markery rezerwy jajnikowej oraz pierwsza oceniająca wpływ octanu
ulipristalu na te parametry.
Histeroskopia jest minimalnie inwazyjną metodą endoskopową, która z dostępu przez pochwę i
szyjkę macicy pozwala na usunięcie ogniskowych zmian z jamy macicy – przede wszystkim polipów
endometrium i mięśniaków podśluzówkowych. Różnicowanie tych zmian przed zabiegiem jest istotne
z punktu widzenia klinicznego. Głównym narzędziem stosowanym w różnicowaniu tych zmian jest
klasyczna ultrasonografia: typowo polipy endometrium w obrazie ultrasonograficznym są
hiperechogeniczne i mają pojedyncze naczynie zaopatrujące, natomiast mięśniaki podśluzówkowe są
izo- lub hipoechogeniczne i wykazują obwodowe unaczynienie. Różnicowanie z zastosowaniem
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klasycznej ultrasonografii nie zawsze jest trafne, zwłaszcza w przypadku występowania zwapnień,
degeneracji lub martwicy w obrębie mięśniaków. Dlatego w pracy nr 3 prezentowanego cyklu
(“Elastography improves the diagnostic accuracy of sonography in differentiating endometrial polyps
and submucosal fibroids”) postanowiłem zbadać, czy elastografia może być przydatna w
różnicowaniu mięśniaków macicy i polipów endometrium. Hipoteza została postawiona w oparciu o
założenie, że w związku z ich strukturą histologiczną polipy endometrium są miękkie, a mięśniaki są
twarde, a zatem elastografia może być wykorzystana do różnicowania tych zmian. Badaniem objęto
47 pacjentek zakwalifikowanych do histeroskopii z powodu podejrzenia polipa endometrium lub
mięśniaka podśluzówkowego. W badaniu histopatologicznym w 29 przypadkach rozpoznano polipy
endometrium, a w 18 – mięśniaki podśłuzówkowe. Przed wykonaniem histeroskopii zmiany
wewnątrzmaciczne były oceniane w oparciu o obraz ultrasonograficzny w skali szarości, unaczynienie
w trybie power Dopplera oraz twardość w badaniu elastograficznym. Trafność diagnostyczna
wynosiła odpowiednio 70.2%, 65.9% oraz 89.4%. Odsetek prawidłowych diagnoz był istotnie większy
dla elastografii niż dla ultrasonografii w skali szarości i badania dopplerowskiego. Z uzyskanych
wyników można wyciągnąć wniosek, że dodanie elastografii poprawia skuteczność klasycznej
ultrasonografii w różnicowaniu polipów endometrium i mięśniaków podśluzówkowych. Jest to
pierwsze opublikowane badanie, które wykazało, że elastografia może być wykorzystania do
różnicowania tych zmian.
E. PODSUMOWANIE GŁÓWNEGO OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO
Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie prac stanowiących główne osiągnięcie naukowe, mogę
sformułować następujące wnioski:
1. Jednym z podstawowych elementów decydujących o skuteczności nowoczesnych, minimalnie
inwazyjnych metod leczenia mięśniaków macicy jest prawidłowa kwalifikacja pacjentek do
poszczególnych procedur.
2. Nowoczesne techniki ultrasonograficzne, takie jak VOCAL 3D, indeksy waskularyzacji 3D oraz
elastografia odgrywają istotną rolę w prawidłowej kwalifikacji pacjentek z mięśniakami
macicy do poszczególnych technik leczenia oraz w monitorowaniu ich efektów.
3. Efekt leczenia objawowych mięśniaków macicy octanem ulipristalu może utrzymywać się
przez długi okres czasu po zakończeniu leczenia.
4. U pacjentek nie reagujących na leczenie octanem ulipristalu można rozważyć wykonanie
embolizacji tętnic macicznych jako leczenie drugiego rzutu.
5. Leczenie objawowych mięśniaków macicy octanem ulipristalu nie wpływa na parametry
rezerwy jajnikowej, natomiast embolizacja tętnic macicznych wywiera na nie silny,
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negatywny wpływ i nie powinna być proponowana pacjentkom, którym zależy na zachowaniu
funkcji jajników.

VI. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
Główne kierunki moich zainteresowań, poza nowoczesną diagnostyką i terapią mięśniaków macicy
obejmują takie zagadnienia jak:
A. Padaczka

doświadczalna,

interakcje

leków

przeciwpadaczkowych,

bezpieczeństwo

stosowania leków przeciwpadaczkowych we wczesnym okresie życia
B. Ultrasonografia ginekologiczno-położnicza (w tym elastografia)
C. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych miednicy mniejszej
D. Diagnostyka i leczenie ciąży pozamacicznej, w tym ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim
E. Medycyna menopauzalna
F. Inne

A. Początek mojej pracy naukowej miał miejsce po rozpoczęciu studiów po wstąpieniu do Koła
Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Toksykologii (2001-2006) oraz do Koła
Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Patofizjologii (2002-2006). W Kołach Naukowych
poznałem podstawy pracy naukowej, planowania badań, przeprowadzania eksperymentów
oraz pisania artykułów naukowych. W okresie studiów byłem już współautorem publikacji w
recenzowanych czasopismach:


Nicotine diminishes anticonvulsant activity of antiepileptic drugs in mice. [AUT.]
MIROSŁAW CZUCZWAR, JACEK KIŚ, PIOTR CZUCZWAR, MARIAN WIELOSZ,
WALDEMAR TURSKI. Pol. J. Pharmacol. 2003 vol. 55 nr 5 s. 799-802, bibliogr. poz. 23.



Allopurinol does not affect the anticonvulsant activity of carbamazepine and
valproate in maximal electroshock-induced convulsions in mice. [AUT.] JOLANTA
PARADA-TURSKA, MIROSŁAW CZUCZWAR, JACEK KIŚ, PIOTR CZUCZWAR, ANNA
CIOCZEK, JAROGNIEW ŁUSZCZKI, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Pol. J. Pharmacol. 2004
vol. 56 nr 1 s. 67-72, bibliogr.



Pharmacodynamic and pharmacokinetic characterization of interactions between
levetiracetam and numerous antiepileptic drugs in the mouse maximal electroshock
seizure model: an isobolographic analysis. [AUT.] JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI, MARTA
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M. ANDRES, PIOTR CZUCZWAR, ANNA CIOCZEK-CZUCZWAR, NEVILLE RATNARAJ,
PHILIP N. PATSALOS, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Epilepsia 2006 vol. 47 nr 1 s. 10-20,
bibliogr. poz. 73.


Levetiracetam selectively potentiates the acute neurotoxic effects of topiramate and
carbamazepine in the rotarod test in mice. [AUT.] JAROGNIEW ŁUSZCZKI, MARTA M.
ANDRES, PIOTR CZUCZWAR, ANNA CIOCZEK-CZUCZWAR, JOANNA WÓJCIK-ĆWIKŁA,
NEVILLE RATNARAJ, PHILIP N. PATSALOS, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Eur.
Neuropsychopharmacol. 2005 vol. 15 nr 6 s. 609-616, bibliogr. poz. 46.



Arachidonyl-2′-chloroethylamide, a highly selective cannabinoid CB1 receptor
agonist, enhances the anticonvulsant action of valproate in the mouse maximal
electroshock-induced seizure model. [AUT.] J[AROGNIEW] ŁUSZCZKI, P[IOTR]
CZUCZWAR, A. CIOCZEK-CZUCZWAR, S[TANISŁAW] J. CZUCZWAR. Eur. J. Pharmacol.
2006 vol. 547 nr 1 s. 65-74, bibliogr. poz. 65.

Również już w okresie studiów wielokrotnie prezentowałem wyniki badań na konferencjach
krajowych i międzynarodowych:


Effects of valproate on the developing brain - late behavioural consequences in rats.
[AUT.] P[IOTR] CZUCZWAR, A. CIOCZEK-CZUCZWAR, J[ACEK] KIŚ, M[IROSŁAW]
CZUCZWAR. W: Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii
Medycznych. Lublin, 21-22 stycznia 2006. [Streszcz.] s. 121.



Impact of neonatal exposure to valproate on learning and memory in young, adult
and old rats. [AUT.] M[IROSŁAW] CZUCZWAR, K[ATARZYNA] CZUCZWAR, J[ACEK] KIŚ,
P[IOTR] CZUCZWAR, A. C. CZUCZWAR, W[ALDEMAR] A. TURSKI. NaunynSchmiedeberg's Arch. Pharmacol. 2006 vol. 372 Suppl. 1 s. 82-83, Deutsche
Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie. Abstr.
of the 47th Spring Meeting. Mainz, 4-6- April 2006.



Late behavioural consequences of neonatal exposure to valproate in rats. [AUT.]
P[IOTR] CZUCZWAR, A[NNA] CIOCZEK-CZUCZWAR, M[IROSŁAW] CZUCZWAR. W:
Fourth Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors. Pleven, 05-07
May 2005. Abstr s. 21.



Late behavioural consequences of neonatal exposure to phenobarbital in rats. [AUT.]
P[IOTR] CZUCZWAR, M[IROSŁAW] CZUCZWAR, A. CIOCZEK-CZUCZWAR, J[ACEK] KIŚ.
W: First International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors.
Białystok, 12-13 May 2005. Abstr s. 85.
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Nicotine and picolinate decrease the protective activity of antiepileptic drugs in mice.
[AUT.] PIOTR CZUCZWAR, MIROSŁAW CZUCZWAR, JACEK KIEĆ, ANNA CIOCZEK,
JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI, MARIAN WIELOSZ, WALDEMAR A. TURSKI. Pol. J.
Pharmacol. 2004 vol. 56 suppl. s. 69, XVth International Congress of the Polish
Pharmacological Society. Poznań, September 12-14, 2004. [Abstr.].



Acute and prolonged nicotine administration decreases the protective activity of
standard antiepileptic drugs in mice. [AUT.] M[IROSŁAW] CZUCZWAR, P. CZUCZWAR,
J[ACEK] KIS, M[ARIAN] WIELOSZ, W[ALDEMAR] A. TURSKI. Eur. J. Neurol. 2004 vol. 11
Suppl. 2 s. 76, 8th Congress of the European Federation of Neurological Societies.
Paris, September 4-7, 2004. Abstr.



Picolinic acid decreases protective activity of some standard antiepileptic drugs in
the maximal electroshock test in mice. [AUT.] P. CZUCZWAR, M[IROSŁAW]
CZUCZWAR, J[ACEK] KIS, J[AROGNIEW] ŁUSZCZKI, ANNA CIOCZEK, J[OLANTA]
PARADA-TURSKA, M[ARIAN] WIELOSZ, W[ALDEMAR] A. TURSKI. Eur. J. Neurol. 2004
vol. 11 suppl. 2 s. 224, 8th Congress of the European Federation of Neurological
Societies. Paris, September 4-7, 2004. Abstr.



Allopurinol does not affect the anticonvulsant activity of carbamazepine and
valproate in maximal electroshock-induced convulsions in mice. [AUT.] ANNA
CIOCZEK, MIROSŁAW CZUCZWAR, PIOTR CZUCZWAR, JACEK KIŚ. W: I Krajowe
Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Lublin, 6-7 grudnia
2003. [Streszcz.]. Lublin 2003 Stud. Tow. Nauk. Akad. Med s. 87.



Interactions of levetiracetam with numerous antiepileptic drugs against maximal
electroconvulsions in mice: an isobolographic analysis. [AUT.] JAROGNIEW ŁUSZCZKI,
MARTA M. ANDRES, PIOTR CZUCZWAR, ANNA CIOCZEK, STANISŁAW J. CZUCZWAR.
Pol. J. Pharmacol. 2003 vol. 55 nr 5 s. 853-854, bibliogr, Neurochemical Conference
"The Days of Neurochemistry". Molecular basis of neurological diseases and new
therapeutic strategies. Warszawa, 28-29 November 2003.



The influence of endogenous compound - picolinic acid upon protective activity of
antiepileptic drugs in the maximal electroshock test. [AUT.] M[IROSŁAW] CZUCZWAR,
P[IOTR] CZUCZWAR, J[ACEK] KIŚ, W[ALDEMAR] A. TURSKI. W: International Congress
of Medical Students and Young Doctors. Poznań, 18-20 May 2003. Abstr s. 35.

Część z tych wystąpień została wyróżniona nagrodami:


Special Prize in the Session „Basic Life Sciences” International Congress of Medical Students
and Young Doctors, Poznań 2002
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II nagroda w sesji teoretycznej w języku angielskim za pracę “Allopurinol does not affect the
anticonvulsant activity of carbamazepine and valproate in maximal electroshock-induced
convulsions in mice” – Krajowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii
Medycznych, Polska, Lublin 2003

Dodatkowo, dzięki opisanej powyżej pracy naukowej w okresie studiów dwukrotnie zostałem
uhonorowany Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce (lata 2004/2005 oraz 2005/2006)
oraz nagrodą Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce oraz godne reprezentowanie swojej uczelni
(2006).
Po studiach kontynuowałem badania w temacie padaczki eksperymentalnej, byłem członkiem
międzynarodowego zespołu realizującego projekt „Polish-German Cooperation in Neurosciences:
Antiepileptic drugs and neuronal death in developing brain: Pathogenetic mechanisms and
behavioural consequences”. W wyniku realizacji tego projektu m.in. zostałem współautorem
publikacji „Sedative and anticonvulsant drugs suppress postnatal neurogenesis.” Ann. Neurol. 2008
vol. 64 nr 4 s. 434-445, bibliogr. poz. 40, za którą w 2009 roku otrzymałem Nagrodę Ministra Zdrowia
oraz uzyskałem wyniki, które wykorzystałem w mojej pracy doktorskiej „Późne następstwa
behawioralne zastosowania walproinianu sodowego we wczesnym okresie życia szczurów” (2012
rok).
Współpracę z Katedrą i Zakładem Patofizjologii oraz Katedrą i Zakładem Farmakologii i Toksykologii
(obecnie Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej) utrzymuję do dnia dzisiejszego, w
wyniku tej współpracy cały czas powstają publikacje w recenzowanych czasopismach, m.in.:



Influence of picolinic acid on seizure susceptibility in mice. [AUT.] ANNA CIOCZEKCZUCZWAR, PIOTR CZUCZWAR*, WALDEMAR A. TURSKI, JOLANTA PARADA-TURSKA.
Pharmacol. Rep. 2017 vol. 69 nr 1 s. 77-80, bibliogr. poz. 22.



Blebbistatin, a myosin II inhibitor, exerts antidepressant-like activity and suppresses
detrusor overactivity in an animal model of depression coexisting with overactive
bladder. [AUT.] ANDRZEJ WRÓBEL*, URSZULA DOBOSZEWSKA*, EWA RECHBERGER,
MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, PIOTR CZUCZWAR, EWA POLESZAK,
JAROSŁAW DUDKA, PIOTR WLAŹ, PAWEŁ MIOTŁA, EDYTA WLAŹLAK, TOMASZ
RECHBERGER. Neurotox. Res. [online] 2018 [b. pag.] bibliogr. poz. 40, [przeglądany 4
września 2018]. Dostępny w: https://link.springer.com/article/10.1007/s12640-0189948-5. DOI: 10.1007/s12640-018-9948-5
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A viewpoint on rational and irrational fixed-drug combinations. [AUT.] BARBARA
BŁASZCZYK, BARBARA MIZIAK, PIOTR CZUCZWAR, EWA WIERZCHOWSKA-CIOCH,
RYSZARD PLUTA, STANISŁAW J. CZUCZWAR*. Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2018 vol.
11 nr 8 s. 761-771, bibliogr. poz. 79. DOI: 10.1080/17512433.2018.1500895



Effect of arachidonyl-2'-chloroethylamide, a selective cannabinoid CB1 receptor
agonist, on the protective action of the various antiepileptic drugs in the mouse
maximal electroshock-induced seizure model. [AUT.] JAROGNIEW J. ŁUSZCZKI, PIOTR
CZUCZWAR, ANNA CIOCZEK-CZUCZWAR, MONIKA DUDRA-JASTRZĘBSKA, MARTA
ANDRES-MACH, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Prog. Neuro-Psychopharm. Biol.
Psychiatr. 2010 vol. 34 nr 1 s. 18-25, bibliogr. poz. 63.



Retigabine: the newer potential antiepileptic drug. [AUT.] PIOTR CZUCZWAR,
AGNIESZKA WOJTAK, ANNA CIOCZEK-CZUCZWAR, JOLANTA PARADA-TURSKA,
RYSZARD MACIEJEWSKI, STANISŁAW J. CZUCZWAR. Pharmacol. Rep. 2010 vol. 62 nr
2 s. 211-219, bibliogr. poz. 51.

B. Ultrasonografia położniczo-ginekologiczna (w tym elastografia)
Temat ultrasonografii położniczo-ginekologicznej od momentu podjęcia pracy w III Katedrze i Klinice
Ginekologii w 2012 roku jest nierozerwalnie związany z moją pracą naukową, jak i zawodową. Obszar
moich zainteresowań obejmuje przede wszystkim ultrasonograficzną diagnostykę schorzeń
ginekologicznych oraz patologii ciąży. Część badań dotyczącą diagnostyki ultrasonograficznej
mięśniaków macicy opisałem szczegółowo w opisie cyklu publikacji stanowiącego oceniane
osiągniecie habilitacyjne. W tym miejscu szczególnie chciałbym podkreślić znaczenie prac
dotyczących opisanej wcześniej elastografii – techniki, której znaczenie nie dotyczy tylko
różnicowania mięśniaków podśluzówkowych i polipów endometrium. W badaniach prowadzonych w
III Katedrze i Klinice Ginekologii oceniliśmy znaczenie elastografii w takich sytuacjach klinicznych jak:
zagrażający poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, indukcja porodu oraz
endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim. Wyniki tych badań zostały przedstawione w licznych
publikacjach, m.in.:


Elastography for predicting preterm delivery in patients with short cervical length at 18-22
weeks of gestation: a prospective observational study.(Zastosowanie elastografii w
przewidywaniu porodu przedwczesnego u pacjentek z krótką szyjką macicy stwierdzoną
między 18-22 tygodniem ciąży: prospektywne badanie obserwacyjne.). [AUT.] SŁAWOMIR
WOŹNIAK*,

PIOTR

CZUCZWAR,

PIOTR

SZKODZIAK,

WOJCIECH

WRONA,

TOMASZ

PASZKOWSKI. Ginekol. Pol. 2015 vol. 86 nr 6 s. 442-447, bibliogr. streszcz. DOI:
10.17772/gp/2401
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Usefulness of elastography in predicting the outcome of Foley catheter labour induction.
[AUT.] SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI.
Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2015 vol. 55 nr 3 s. 245-250, bibliogr. DOI: 10.1111/ajo.12331



Elastography in predicting preterm delivery in asymptomatic, low-risk women: a prospective
observational study. [AUT.] SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR*, PIOTR SZKODZIAK,
PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. BMC Pregnancy Childbirth
[online] 2014 vol. 14 [brak nr] [art. nr] 238, s. 1-15, bibliogr. poz. 31. DOI: 10.1186/14712393-14-238



Elastography improves the accuracy of ultrasound in the preoperative assessment of
abdominal wall endometriosis.(Die Elastografie verbessert die Genauigkeit des Ultraschalls
bei der praoperativen Beurteilung der Endometriose der Bauchwand.). [AUT.] S[ŁAWOMIR]
WOŹNIAK, P[IOTR] CZUCZWAR, P[IOTR] SZKODZIAK, E[WA] WOŹNIAKOWSKA, P[AWEŁ]
MILART, M[ACIEJ] PASZKOWSKI, T[OMASZ] PASZKOWSKI. Ultraschall Med. 2015 vol. 36 nr 6
s. 623-629, bibliogr. poz. 24, Zsfg. DOI: 10.1055/s-0034-1398834



Usefulness of ultrasound elastography in obstetrics and gynaecology. [AUT.] SŁAWOMIR
WOŹNIAK*, ANDRZEJ WOŹNIAK, ANNA STĘPNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK,
TOMASZ PASZKOWSKI. Eur. J. Med. Technol. [online] 2016 [brak t.] nr 4 s. 38-46, bibliogr

Inne doniesienia naukowe dotyczące zastosowania ultrasonografii obejmują zagadnienia takie jak:
diagnostyka wad macicy z zastosowaniem ultrasonografii trójwymiarowej i ultrasonograficzna ocena
wodobrzusza w patologiach ginekologicznych


Usefulness of three dimensional transvaginal ultrasonography and hysterosalpingography in
diagnosing uterine anomalies. [AUT.] PIOTR SZKODZIAK*, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR
CZUCZWAR, TOMASZ PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH
SZLICHTYNG. Ginekol. Pol. 2014 vol. 85 nr 5 s. 354-359, bibliogr. poz. 27, streszcz. DOI:
10.17772/gp/1742



Ascites Index - a novel technique to evaluate ascites in ovarian hyperstimulation syndrome: a
concept-proof study. [AUT.] PIOTR ROBERT SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, WOJCIECH
WRONA, TOMASZ PASZKOWSKI, FILIP SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Ginekol. Pol. 2018
vol. 89 nr 4 s. 183-189, bibliogr. poz. 33. DOI: 10.5603/GP.a2018.0031



Secondary dysmenorrhea due to a rudimentary, non-communicating functional uterine horn.
[AUT.] EWA WOŹNIAKOWSKA, ANNA STĘPNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PAWEŁ MILART, TOMASZ
PASZKOWSKI. Ginekol. Pol. 2017 vol. 88 nr 7 s. 404-405. DOI: 10.5603/GP.a2017.0075



Ascites Index - an attempt to objectify the assessment of ascites. [AUT.] PIOTR SZKODZIAK*,
PIOTR CZUCZWAR, KRZYSZTOF PYRA, FILIP SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, HUGO RIO
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TINTO, SŁAWOMIR WOŹNIAK. J. Ultrason. 2018 vol. 18 nr 73 s. 140-147, bibliogr. poz. 22.
DOI: 10.15557/JoU.2018.0020
Dodatkowo jestem współautorem 5 rozdziałów w monografiach naukowych, dotyczących tematyki
ultrasonografii w położnictwie i ginekologii:


Badanie ultrasongraficzne w trybie "PowerANGIO 3D". [AUT.] PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ
PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, ARKADIUSZ SMAGA, MONIKA PASZKOWSKA, PIOTR
CZUCZWAR. W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Tomasz
Paszkowski Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. Med. w Lublinie, [b. pag.], [CD-ROM],
978-83-926208-8-4.



Diagnostyka różnicowa i leczenie łagodnych guzów jajnika w okresie okołomenopauzalnym.
[AUT.] WOJCIECH WRONA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR
WOŹNIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA PASZKOWSKA, PIOTR
CZUCZWAR, KATARZYNA WÓJCIK, PAWEŁ MILART, TOMASZ RADOMAŃSKI. W: Postępy w
medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 363-373,
bibliogr. poz. 48, 978-83-88691-41-6.



Ocena wielkości wodobrzusza. [AUT.] PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH
WRONA, EWA WOŹNIAKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA
PASZKOWSKA, TOMASZ PALACZ, KATARZYNA WÓJCIK, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK,
TOMASZ RADOMAŃSKI. W: Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza
Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 290-298, bibliogr, 978-83-88691-41-6.



Przypadki położnicze. [AUT.] PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR,
MONIKA PASZKOWSKA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, KATARZYNA WÓJCIK, TOMASZ
PALACZ, KAMILA TRZECIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH
WRONA. W: Nowoczesna ultrasonografia położnicza w analizie przypadków. Red. nauk.
Tomasz Paszkowski, Piotr Szkodziak Lublin [2011], III Katedra i Klinika Ginekologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, [CD-ROM], 978-83-934442-0-5.



Ultrasonograficzna ocena płodu. [AUT.] PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR
CZUCZWAR, MONIKA PASZKOWSKA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, KATARZYNA WÓJCIK,
TOMASZ PALACZ, KAMILA TRZECIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA,
WOJCIECH WRONA. W: Nowoczesna ultrasonografia położnicza w analizie przypadków. Red.
nauk. Tomasz Paszkowski, Piotr Szkodziak Lublin [2011], III Katedra i Klinika Ginekologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, [CD-ROM], 978-83-934442-0-5.
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Temat ultrasonografii w położnictwie i ginekologii był również rozwijany w moich wykładach
wygłoszonych na imienne zaproszenie:


Praktyczna przydatność testów biochemicznych w diagnostyce raka jajnika” w trakcie
Warsztatu Klinicznego „Nowości w zakresie diagnostyki raka jajnika” 2012 Lublin



The value of 3D US in the evaluation of uterine disorders” w trakcie kongresu Europejskiego
Towarzystwa Endoskopii w Ginekologii, Budapeszt 2015



Dokładność i powtarzalność histeroskopii w diagnostyce jamy macicy i patologii
endometrium. I Krakowska Konferencja Ginekologii Małoinwazyjnej, Kraków 2017.



Ultrasonograficzne monitorowanie farmakologicznej terapii mięśniaków macicy. XIV
Warszawskie Dni Ultrasonograficzne – Diagnostyka i terapia w Ginekologii, Warszawa 2018.

C. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych miednicy mniejszej
Jedną z głównych przyczyn przewlekłego zespołu bólowego miednicy mniejszej jest zespół
przekrwienia miednicy mniejszej. W zespole tym w wyniku wrodzonej wady żyły jajnikowej lub
np. w wyniku przebytych ciąż dochodzi do nieprawidłowego spływu krwi z miednicy, poszerzenia
naczyń żylnych i powstania żylaków w obrębie miednicy. Zespół ten manifestuje się przede
wszystkim niecyklicznym bólem zlokalizowanym w podbrzuszu. Głównym problemem klinicznym
jest bardzo niska rozpoznawalność tego zespołu. Badaniem I-go rzutu jest ultrasonografia
przezpochwowa, pozwalająca na uwidocznienie poszerzonych naczyń żylnych w obrębie miednicy
o powolnym przepływie. Leczenie zwykle zaczyna się od postępowania farmakologicznego, a w
przypadku niepowodzenia wykonuje się wewnątrznaczyniowy zabieg okluzji żyły jajnikowej.
Jestem współautorem 3 publikacji dotyczących zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem
zespołu przekrwienia miednicy mniejszej:


Pelvic congestion syndrome initially misdiagnosed as a hydrosalpinx - a diagnostic
challenge. [AUT.] PIOTR CZUCZWAR*, ANNA STĘPNIAK, PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR
WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Ginekol. Pol. 2017 vol. 88 nr 3 s. 166. DOI:
10.5603/GP.a2017.0032



Evaluation of effectiveness of endovascular embolisation for the treatment of pelvic
congestion syndrome - preliminary study.(Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej
metody embolizacji w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy - badania
wstępne.). [AUT.] KRZYSZTOF PYRA*, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ ROMAN, PIOTR
CZUCZWAR, AGNIESZKA TROJANOWSKA, TOMASZ JARGIEŁŁO, TOMASZ PASZKOWSKI.
Ginekol. Pol. 2015 vol. 86 nr 5 s. 346-351, bibliogr. streszcz.
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Assessment of efficacy of intravascular ovarian vein occlusion for the treatment of pelvic
congestion syndrome.(Ocena skuteczności wewnętrznaczyniowej embolizacji żył
jajnikowych w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy.). [AUT.] KRZYSZTOF
PYRA*, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, ANNA DRELICH-ZBROJA, TOMASZ
ROMAN, ŁUKASZ ŚWIATŁOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI, TOMASZ JARGIEŁŁO. Post. Nauk
Med. 2015 t. 28 nr 2 s. 82-87, bibliogr. streszcz.

D. Diagnostyka i leczenie ciąży pozamacicznej, w tym ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim
Pracując w III Katedrze i Klinice Ginekologii zainteresowałem się farmakologicznym leczeniem ciąż
pozamacicznych jajowodowych z użyciem metotreksatu, które pozwala uniknąć leczenia
operacyjnego. Ponadto zwróciłem uwagę na problem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim. Ciąża w
bliźnie po cięciu cesarskim jest rzadką formą ciąży pozamacicznej, jednak wraz ze wzrostem liczby
cięć cesarskich obserwuje się coraz więcej takich przypadków. Zagnieżdżenie się ciąży w obrębie
blizny po cięciu cesarskim może prowadzić do bardzo poważnych, zagrażających życiu powikłań,
takich jak łożysko przerośnięte, pękniecie macicy, krwotok i może wymagać ratującej życie pacjentki
histerektomii. Podstawą uniknięcia wyżej wymienionych powikłań jest wczesna diagnoza i jak
najszybsze wdrożenie leczenia. W III Katedrze i Klinice Ginekologii stosujemy w wybranych
przypadkach kombinację chemoembolizacji naczyń zaopatrujących ciążę w bliźnie po cięciu cesarskim
metotreksatem i odessania zawartości macicy. Zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia ciąż
pozamacicznych (w tym ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim) były tematem kolejnych moich prac, m.in.:


The role of ultrasonography in methotrexate therapy for ectopic pregnancy. [AUT.] PIOTR
CZUCZWAR. J. Ultrason. 2018 vol. 18 nr 73 s. 158-161, bibliogr. DOI: 10.15557/JoU.2018.0023



Uterine artery embolization using gelatin sponge particles performed due to massive vaginal
bleeding caused by ectopic pregnancy within a cesarean scar: a case study.(Opis zabiegu
embolizacji tętnic macicznych przy użyciu spongostanu przeprowadzonej u pacjentki z
objawami masywnego krwotoku z powodu ciąży zlokalizowanej w bliźnie po cięciu cesarskim
- analiza przypadku klinicznego.). [AUT.] SŁAWOMIR WOŹNIAK*, KRZYSZTOF PYRA,
MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI,
MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA. Ginekol. Pol. 2013 vol. 84 nr 11 s. 966-969,
bibliogr. poz. 24, streszcz. DOI: 10.17772/gp/1668



Successful treatment of spontaneous heterotopic caesarean scar pregnancy by local
potassium chloride injection with preservation of the intrauterine pregnancy. [AUT.] PIOTR
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CZUCZWAR*, ANNA STĘPNIAK, ANDRZEJ WOŹNIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ
PASZKOWSKI. Ginekol. Pol. 2016 vol. 87 nr 10 s. 727. DOI: 10.5603/GP.2016.0076


Placenta percreta leading to uterine rupture at 18 weeks of pregnancy with consecutive
hysterectomy: a case report. (Wycięcie macicy w 18 tygodniu ciąży z powodu łożyska
przerośniętego - opis przypadku.). [AUT.] SŁAWOMIR WOŹNIAK*, MAGDALENA KŁUDKASTERNIK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI.
Ginekol. Pol. 2013 vol. 84 nr 4 s. 318-320, bibliogr. streszcz. DOI: 10.17772/gp/1584



Amenorrhea after chemoembolization and suction curettage of caesarean scar pregnancy.
[AUT.] PIOTR CZUCZWAR, ANNA STĘPNIAK*, PIOTR SZKODZIAK, WOJCIECH WRONA,
SŁAWOMIR

WOŹNIAK.
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2017

vol.
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DOI:

10.5603/GP.a2017.0114
Dodatkowo jestem autorem rozdziału w monografii naukowej, dotyczącego ciąży pozamacicznej:


Leczenie ciąży pozamacicznej. [AUT.] PIOTR CZUCZWAR. W: Sytuacje kliniczne w
położnictwie. Red. nauk. Grzegorz H. Breborowicz, Mariola Rapacka-Lesiak, Mirosław
Wielgoś, Tomasz Paszkowski Warszawa 2016, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 5258, bibliogr.

E. Medycyna menopauzy

Efektem mojej współpracy z prof. dr hab. n. med. Tomaszem Paszkowskim, wieloletnim prezesem i
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, jest zainteresowanie
problematyką medycyny menopauzy. Współpraca ta zaowocowała współautorstwem w licznych
publikacjach dotyczących tego tematu:



The safety and tolerance of phytotherapies in menopausal medicine - a review of the
literature. [AUT.] PIOTR CZUCZWAR*, TOMASZ PASZKOWSKI, MAREK LISIECKI, SŁAWOMIR
WOŹNIAK, ANNA STĘPNIAK. Prz. Menopauz. 2017 vol. 16 nr 1 s. 8-11, bibliogr. poz. 32. DOI:
10.5114/pm.2017.67365



Cardiovascular disease in psoriatic post-menopausal women. [AUT.] A[LDONA] PIETRZAK*,
P[IOTR]

CZUCZWAR,

CHODOROWSKA,

J[ERZY]

J[OANNA]

MOSIEWICZ,
BARTOSIŃSKA,
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T[OMASZ]

PASZKOWSKI,

A[GNIESZKA]

G[RAŻYNA]

GERKOWICZ,

P[IOTR]

PALUSZKIEWICZ, T. FREUD, A. D. COHEN. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2015 vol. 29 nr 6
s. 1231-1234, bibliogr. DOI: 10.1111/jdv.12620


Standardy hormonalnej terapii zastępczej po Women’s Health Initiative - przegląd
najnowszych doniesień dotyczących znaczenia drogi podania dla profilu bezpieczeństwa
terapii.(New clinical data and guidelines on menopausal hormone therapy since the
Women’s Health Initiative study: route of administration and safety profile.). [AUT.] EWA
WOŹNIAKOWSKA*, PAWEŁ MILART, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR
SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR, TOMASZ PASZKOWSKI. Prz. Menopauz.
2013 R. 12 nr 1 s. 83-86, bibliogr. poz. 26, sum. DOI: 10.5114/pm.2013.33427



Zagrożenia zdrowotne w okresie menopauzy u pacjentek z zespołem policystycznych
jajników.(Health risks in menopausal women with polycystic ovary syndrome.). [AUT.] PIOTR
SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ
PASZKOWSKI. Prz. Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 57-62, bibliogr. poz. 31, sum. DOI:
10.5114/pm.2013.33423



Guz jajnika u kobiety w późnym wieku rozrodczym - jak ocenić ryzyko onkologiczne.(Ovarian
tumor in women of the late childbearing age: how to assess the risk of cancer.). [AUT.]
SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ
MILART, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Prz. Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 7882, bibliogr. poz. 30, sum. DOI: 10.5114/pm.2013.33426



Infekcje układu moczowego w okresie menopauzy - prawidłowe postępowanie.(Urinary tract
infections in the menopausal period: optimal management.). [AUT.] PAWEŁ MILART*, EWA
WOŹNIAKOWSKA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PALACZ, PIOTR CZUCZWAR, WOJCIECH
WRONA, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Prz. Menopauz.
2013 R. 12 nr 1 s. 23-28, bibliogr. poz. 27, sum. DOI: 10.5114/pm.2013.33417

Dodatkowo jestem współautorem rozdziałów w monografiach naukowych, dotyczących
medycyny menopauzy:


Zastosowanie w terapii hormonalnej okresu menopauzalnego progesteronu podawanego
drogą dopochwową. [AUT.] TOMASZ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR. W: Postępy w
medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 238-246,
bibliogr. poz. 38, 978-83-88691-41-6.



Pęcherz nadaktywny - diagnostyka. [AUT.] EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART,
TOMASZ RADOMAŃSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK,
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TOMASZ PALACZ, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA PASZKOWSKA,
KATARZYNA WÓJCIK, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK. W: Postępy w medycynie
menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 345-362, bibliogr, 97883-88691-41-6.


Pęcherz nadaktywny - leczenie. [AUT.] PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA,
SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, TOMASZ PALACZ, PIOTR CZUCZWAR. W:
Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s.
99-112, bibliogr. poz. 37, 978-83-88691-41-6.



Nieprawidłowe
menopauzalnego.

krwawienia
[AUT.]

maciczne
SŁAWOMIR

w

trakcie

WOŹNIAK,

terapii
PIOTR

hormonalnej
SZKODZIAK,

wieku
TOMASZ

PASZKOWSKI, KATARZYNA WÓJCIK, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, MACIEJ
PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, PIOTR CZUCZWAR, MONIKA PASZKOWSKA. W: Postępy w
medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 334-344,
bibliogr. poz. 33, 978-83-88691-41-6.

F. Inne
Inne zagadnienia, którymi obejmują obszar moich zainteresowań naukowych to między innymi:


Opisy przypadków klinicznych
o

Unusual location of a plexiform neurofibroma in the fallopian tube: a case report.
[AUT.] PIOTR CZUCZWAR*, ANNA STĘPNIAK, PIOTR SZKODZIAK, AGNIESZKA
KOROLCZUK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK. J. Obstet. Gynaecol. Res.
2016 vol. 42 nr 11 s. 1618-1622, bibliogr. – pierwszy opublikowany przypadek
neurofibroma jajowodu

o

Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu krwotoku w przebiegu raka szyjki macicy.
[AUT.] PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ
PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, KRZYSZTOF PYRA,
MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. W: Przypadki
kliniczne w ginekologii. Pod red. Pawła Kamińskiego i Mirosława Wielgosia Warszawa
2012, Medical Education, s. 163-167, bibliogr, 978-83-62510-42-9.

o

Zakrzepica żył przymacicz w ciąży - założenie filtra czasowego do żyły głównej dolnej.
[AUT.] PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA
WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA,
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TOMASZ PASZKOWSKI. W: Przypadki kliniczne w perinatologii. Pod red. Mirosława
Wielgosia, Pawła Kamińskiego Warszawa 2012, Medical Education Sp. z o. o, s. 23-26,
bibliogr, 978-83-62510-44-3.
o

Primary ovarian Burkitt’s lymphoma: a rare oncological problem in gynaecology: a
review of literature. [AUT.] ANNA STĘPNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK,
EWA WOŹNIAKOWSKA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Arch. Gynecol.
Obstet. 2017 vol. 296 nr 4 s. 653-660, bibliogr. poz. 45. DOI: 10.1007/s00404-0174478-6

o

Delayed diagnosis of Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome due to microperforation
and pyocolpos in obstructed vaginal canal. [AUT.] EWA WOŹNIAKOWSKA*, ANNA
TORRES, PAWEŁ MILART, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR
SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2014 vol. 27 nr 4 s.
e79-e81. DOI: 10.1016/j.jpag.2013.07.009

o

Embolisation in the therapy of post-partum haemorrhage in a patient with a massive
myoma. [AUT.] *KRZYSZTOF PYRA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, ŁUKASZ ŚWIATŁOWSKI,
PIOTR CZUCZWAR, MICHAŁ SOJKA, TOMASZ JARGIEŁŁO. Gynecol. Obstet. 2016 vol. 6
nr 1 [art. nr] 1000349, s. 1-4, bibliogr. poz. 23. DOI: 10.4172/2161-0932.1000349



Powikłania pooperacyjne w ginekologii
o

Perioperative complications of gynecologic surgery in diabetic patients.(Powikłania
okołooperacyjne u pacjentek z cukrzycą poddanych zabiegom ginekologicznym.).
[AUT.] JOANNA ŚWIRSKA, PIOTR CZUCZWAR, AGNIESZKA ZWOLAK, BEATA
MATYJASZEK-MATUSZEK. Ginekol. Pol. 2016 vol. 87 nr 3 s. 194-199, bibliogr. poz. 34,
streszcz.

o

Expectant management in postlaparoscopic distal emphysema. [AUT.] PAWEŁ
MILART*, PIOTR CZUCZWAR, EWA WOŹNIAKOWSKA, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ
PASZKOWSKI.
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o

Embolisation in the therapy of post-partum haemorrhage in a patient with a massive
myoma. [AUT.] *KRZYSZTOF PYRA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, ŁUKASZ ŚWIATŁOWSKI,
PIOTR CZUCZWAR, MICHAŁ SOJKA, TOMASZ JARGIEŁŁO. Gynecol. Obstet. 2016 vol. 6
nr 1 [art. nr] 1000349, s. 1-4, bibliogr. poz. 23. DOI: 10.4172/2161-0932.1000349

o

Objawy uogólnionego zapalenia stawów jako powikłanie leczenia za pomocą siatki
wypadania tylnej ściany pochwy. [AUT.] PAWEŁ MILART, MICHAŁ BOGUSIEWICZ,
EWA WOŹNIAKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR, TOMASZ RECHBERGER. W: Sytuacje
kliniczne w ginekologii, onkologii ginekologicznej i uroginekologii. Red. nauk.
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