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(załącznik nr 2) 

 

AUTOREFERAT 
dr n. med. Tomasz Szczapa 

 

1. Imię i Nazwisko: Tomasz Szczapa 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, 
miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 
 
- dyplom lekarza medycyny – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu (wydział lekarski I), 2004 r. 

 

- stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – Uniwersytet Medyczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział lekarski II), 2010 r. 

Tytuł rozprawy: „Ocena przydatności mieszaniny tlenu i helu w leczeniu ciężkiej 

niewydolności oddechowej u noworodków.” 

 

- tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, 2011 r. 

 

- tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii, 2014 r. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 
artystycznych: 
 

- od 2004 do 2005 roku: staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora 

Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

- od 2005 roku do chwili obecnej: zatrudnienie w Ginekologiczno-Położniczym 

Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu  
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- od 2005 do 2009 roku: studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Neonatologii 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

 

- od 2010 do 2012 roku: zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice 

Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

- od 2012 roku do chwili obecnej: zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze i 

Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

 

 

Wybrane staże, praktyki i szkolenia: 
2010 r. - Uczestnik szkolenia „Neonatal Training in Europe - Leonardo da Vinci 

Project” 

2010 r. – Department of Pediatrics - Division of Neonatology, Miller School of 

Medicine, University of Miami, USA 

2009 r. – James Cook University, Middlesbrough, Wielka Brytania 

2008 r. - Specialty Review in Neonatology/Perinatology - University of Illinois at 

Chicago, College of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Neonatology, 

Chicago, USA 

2005 r. - University of Patras, Grecja 

2004 r. – College of Physicians & Surgeons, Columbia University, New York, 

Morgan-Stanley Childrens Hospital of New York Presbyterian, USA 

2003 r. – Childrens Hospital of Orange, Orange, CA, USA 

2002 r. – University of Liverpool, Department of Child Health, Alder Hey Children’s 

Hospital, Wielka Brytania 

1999 r. – University of Patras, Grecja 
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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 oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 
 

a/b) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, 

rok wydania, nazwa wydawnictwa): 

 

Tomasz Szczapa, „Leczenie tlenkiem azotu wcześniaków urodzonych przed 34. 
tygodniem ciąży w wybranych europejskich oddziałach neonatologicznych“ , 

Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2014, ISBN 978-83-7712-120-7 

(załącznik nr 4) 
 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych  

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 
Wstęp 
Tlenek azotu podawany wziewnie (iNO) jest gazem medycznym wywołującym 

selektywny rozkurcz mięśniówki naczyń krwionośnych płuc. Od 2000 roku jest on 

zatwierdzony do standardowego zastosowania w leczeniu hipoksemicznej 

niewydolności oddechowej związanej z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN) 

u noworodków donoszonych i prawie donoszonych. Wykorzystanie iNO w terapii 

noworodków urodzonych przed 34 tygodniem ciąży (t.c.) nie jest zalecane rutynowo, 

jednak w wybranych sytuacjach klinicznych może być przydatne. Nieliczne dane z 

piśmiennictwa wskazują, że częstość podaży iNO u wcześniaków < 34 t.c. poza 

wskazaniami wzrastała w ostatnich latach, jednak skala tego zjawiska pozostaje 

słabo poznana. 

 
Cel pracy 
Celem głównym badania była ocena parametrów postępowania klinicznego 

związanych z leczeniem tlenkiem azotu oraz wyników stosowania tej terapii u 

wcześniaków urodzonych przed 34 t.c. w wybranych europejskich oddziałach 

intensywnej terapii noworodka. Oceniono częstość stosowania iNO w tej grupie 

pacjentów w stosunku do ogólnej populacji noworodków leczonych tym gazem w 

poszczególnych oddziałach oraz określono charakterystykę kliniczną pacjentów 
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objętych badaniem. W grupach noworodków urodzonych < 34 t.c. i ≥ 34 t.c. 

analizowano ponadto: wskazania do leczenia iNO, wyjściowy stan kliniczny 

pacjentów, terapie stosowane przed rozpoczęciem podaży iNO, parametry terapii 

iNO oraz wczesną odpowiedź na jej zastosowanie. Oceniano także inne sposoby 

leczenia wykorzystywane jednocześnie z iNO, działania niepożądane i powikłania 

oraz wyniki końcowe leczenia w grupach pacjentów urodzonych < 34 t.c. i ≥ 34 t.c. 

 

Materiał i metoda 
Analizie poddano 248 noworodków hospitalizowanych w oddziałach intensywnej 

terapii Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, szpitala Liverpool 

Women’s Hospital (Wielka Brytania) oraz szpitala Karolinska University Hospital 

Solna (Szwecja). Dane pochodziły z europejskiego rejestru pacjentów leczonych 

tlenkiem azotu „Inhaled nitric oxide registry”, którego członkami są wymienione 

oddziały. 

 

Wyniki 
Ponad 60% całkowitej liczby pacjentów poddanych terapii iNO w analizowanych 

ośrodkach stanowiły noworodki urodzone < 34. t.c. Odsetek wcześniaków < 34. t.c. 

wynosił od 54,4% w Solna do 69,3% w Liverpoolu. Średni wiek urodzeniowy w tej 

grupie pacjentów wynosił w zależności od ośrodka 26-27 t.c. (mediana 26. t.c.)  

Głównym wskazaniem do rozpoczęcia terapii iNO było wtórne nadciśnienie płucne. 

Zastosowanie iNO w celu zapobiegania dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) 

raportowano u 2 pacjentów z Solna. Do głównych przyczyn wtórnego nadciśnienia 

płucnego u pacjentów urodzonych < 34. t.c. należały zespół zaburzeń oddychania 

(ZZO) oraz hipoplazja płuc. ZZO jako przyczyna wtórnego nadciśnienia płucnego był 

istotnie rzadszy w Solna niż w Poznaniu i w Liverpoolu (p < 0,05). Jednocześnie w 

tym ośrodku, częściej niż w pozostałych, jako przyczynę wtórnego nadciśnienia 

płucnego podawano sepsę. Wrodzone zapalenie płuc opisywano najczęściej w 

Poznaniu. Hipoplazja płuc była rozpoznawana częściej u pacjentów < 34. t.c., 

najwięcej przypadków stwierdzono w Solna.  

Surfaktant stosowany był przed rozpoczęciem leczenia iNO u większości 

noworodków, istotnie częściej w grupie pacjentów urodzonych < 34. t.c. (p < 0,05). W 

Liverpoolu surfaktant podawany był przed leczeniem iNO istotnie częściej niż w 

pozostałych ośrodkach (p < 0,05). Dotyczyło to pacjentów obydwu grup. 
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Katecholaminy stosowano przed rozpoczęciem leczenia iNO u ponad 70% pacjentów, 

bez istotnych różnic między grupami < 34. t.c. i ≥ 34. t.c. W analizie uwzględniającej 

pacjentów z wszystkich ośrodków nie wykazano istotnych różnic w zakresie sposobu 

wsparcia oddechowego przed rozpoczęciem leczenia iNO między grupami pacjentów 

< 34. t.c. i ≥ 34. t.c. Podobne trendy wyboru trybów wsparcia oddechowego 

obserwowano w osobnych analizach dla Poznania i Liverpoolu, jednak na podstawie 

danych z Solna stwierdzono istotnie wyższy odsetek stosowania wentylacji wysokimi 

częstotliwościami (HFV) w grupie pacjentów < 34. t.c. przed rozpoczęciem terapii 

iNO (p < 0,05). Jednocześnie zaobserwowano różnicę w zakresie częstości 

wykorzystania wentylacji konwencjonalnej (CMV) - w Solna stosowano ją w istotnie 

niższym odsetku niż w pozostałych oddziałach (p < 0,05). Odsetek stosowania 

nCPAP przed rozpoczęciem terapii iNO był istotnie wyższy w Solna niż w w 

Poznaniu i Liverpoolu (p < 0,05). 

Badanie echokardiograficzne przed rozpoczęciem leczenia iNO wykonano u 

zdecydowanej większości pacjentów (85,5-94,1%), istotnie częściej u noworodków ≥ 

34. t.c. Nie stwierdzono w tym zakresie istotnych różnic między szpitalami. 

Wykładniki nadciśnienia płucnego były stwierdzane u prawie każdego pacjenta, u 

którego włączono leczenie iNO (od 83,3% w Liverpoolu do 100% w Poznaniu). Nie 

stwierdzono istotnych różnich między pacjentami < 34. t.c i ≥ 34. t.c. Nie wykazano 

również znamiennych różnic między szpitalami. 

Przed włączeniem terapii iNO pacjenci < 34. t.c. charakteryzowali się gorszym 

utlenowaniem niż pacjenci ≥ 34. t.c., z istotnie niższymi wartościami saturacji 

tętniczej (SpO2, p < 0,05) oraz nieistotnie wyższym wskaźnikiem utlenowania (OI). 

Noworodki z grupy o niższej dojrzałości charakteryzowały się ponadto niższym 

stosunkiem PaO2/FiO2. Istniały istotne różnice wartości OI przed włączeniem terapii 

iNO między wszystkimi szpitalami, z najwyższymi średnimi wartościami tej zmiennej 

w Solna (60,8)  i najniższymi w Poznaniu (21,1). Istotne różnice wartości OI przed 

włączeniem terapii iNO między ośrodkami wykazano zarówno w całej grupie 

badanych noworodków, jak i u wcześniaków urodzonych < 34. t.c. (p < 0,05). 

Zapotrzebowanie na tlen przed rozpoczęciem terapii iNO było wysokie. Średnie 

stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej wynosiło 0,9 i nie różniło istotnie się 

między grupami pacjentów < 34. t.c. i ≥ 34. t.c. ani szpitalami. 

Leczenie iNO rozpoczynano zazwyczaj po przyjęciu do oddziału (w Poznaniu u 

wszystkich noworodków). Jedynie u 4,9% wszystkich pacjentów terapię iNO 
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rozpoczynano w transporcie, były to noworodki hospitalizowane w Liverpoolu i w 

Solna. Mediana godziny życia, w której rozpoczęto terapię, wynosiła 11,5 (zakres 0,1 

– 3357,8) dla pacjentów < 34. t.c. oraz 13,6 dla pacjentów ≥ 34. t.c. (zakres 0-

1651,1). Różnica między medianami była nieistotna statystycznie, jednak wykazano 

istotną różnicę między średnimi, które były wyższe w grupie < 34. t.c. (p < 0,05). 

Mediana czasu trwania terapii wynosiła 51,5 godzin (zakres 0,3 godziny – 41 dni) u 

wszystkich pacjentów. W grupach < 34. t.c. i ≥ 34. t.c. odpowiednio 47,9 godzin 

(zakres 0,3 godzin – 41 dni) i 55,9 godzin (zakres 2,1 godzin – 22 dni). Różnice 

między grupami były nieistotne statystycznie. W Solna czas trwania terapii był 

istotnie dłuższy u pacjentów < 34. t.c. (p < 0,05). Nie stwierdzono tej różnicy w 

pozostałych dwóch szpitalach. Czas trwania terapii w Solna był również istotnie 

dłuższy niż w Poznaniu (dla wszystkich pacjentów oraz w grupie < 34. t.c.) i 

Liverpoolu (w grupie < 34. t.c.) (p < 0,05). W Solna stwierdzono też najwyższy 

odsetek noworodków leczonych iNO >14 dni. Był on ponadtrzykrotnie wyższy niż 

Liverpoolu i Poznaniu. Jednocześnie w Poznaniu występował najwyższy odsetek 

pacjentów leczonych iNO < 72 godzin. 

Stwierdzono istotne różnice w zakresie stosowanych dawek iNO u noworodków < 34. 

t.c. i ≥ 34. t.c. Zakres dawek początkowych w analizie zbiorczej szpitali wynosił 5-30 

ppm (mediana 15 ppm) i był istotnie niższy u noworodków < 34. t.c. (mediana 10 vs 

20 ppm u pacjentów ≥ 34. t.c.) (p < 0,05). Zakres dawek  maksymalnych wynosił 5-40 

ppm (mediana 20), ich wartości były istotnie niższe u noworodków < 34. t.c. (średnia 

15,8 vs 20,1 ppm u pacjentów ≥ 34. t.c.) (p < 0,05). Zakres dawek podtrzymujących 

wynosił 1-30 ppm (mediana 15) i ich wartości były istotnie niższe u noworodków < 34. 

t.c. (mediana 10 vs 20 ppm u pacjentów ≥ 34. t.c.) (p < 0,05). W analizie łącznej 

pacjentów ze wszystkich ośrodków dawki końcowe (mediana 4, zakres 0,5-30 ppm) 

były również istotnie niższe w grupie noworodków < 34. t.c. (mediana 3 vs 5 ppm u 

pacjentów ≥ 34. t.c.) (p < 0,05). W porównaniu parametrów terapii między szpitalami 

dawki początkowe iNO były istotnie wyższe w Solna niż w Poznaniu i Liverpoolu, co 

obserwowano zarówno w analizie wszystkich pacjentów, jak również u wcześniaków 

< 34. t.c. Były one również istotnie wyższe w Poznaniu niż w Liverpoolu (p < 0,05). 

Dawki maksymalne różniły się istotnie między szpitalami. Ich średnie wartości były 

najwyższe w Solna i najniższe w Poznaniu, wynosiły maksymalnie 40 ppm (p < 0,05). 

Nie wykazno istotnych różnic między oddziałami w zakresie dawek podtrzymujących. 
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Stwierdzono natomiast statystycznie istotne różnice w zakresie dawki końcowej iNO 

między Poznaniem (mediana 5 ppm) i Liverpoolem (mediana 2 ppm) (p < 0,05). 

W analizie zbiorczej najczęstszym sposobem wsparcia oddechowego po 

zastosowaniu iNO pozostawała wentylacja konwencjonalna (CMV). W porównaniu ze 

sposobami wsparcia oddechowego sprzed włączenia terapii iNO odsetek CMV był 

jednak niższy (76,8% przed vs 59,2% po włączeniu leczenia iNO). Jednocześnie 

zwiększył się odsetek stosowania wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami 

(HFV) (39% przed vs 54,2% po włączeniu leczenia iNO). Nie wykazano statystycznie 

istotnych różnic między sposobami wentylacji u pacjentów < 34. t.c. i ≥ 34. t.c. 

Stwierdzono natomiast istotne różnice w odsetku zastosowania HFV i CMV między 

ośrodkami. HFV stosowano najczęściej w Solna (ponad dwa razy częściej niż w 

Liverpoolu). CMV stosowano w Liverpoolu i Poznaniu znacznie częściej niż w Solna. 

Leki wazodylatacyjne podawane jednocześnie z iNO stosowane były stosunkowo 

rzadko. W 14 z 15 przypadków w Solna. Stosowano dożylne i wziewne analogi 

prostacykliny oraz inhibitor fosfodiesterazy 5 (Sildenafil). Surfaktant stosowano 

podczas leczenia iNO u około 30% pacjentów, z podobną częstością u noworodków 

< 34. t.c. jak i ≥ 34. t.c. Katecholaminy stosowano podczas terapii iNO u prawie 90% 

pacjentów, niezależnie od grupy (brak istotnych różnic).  

Po zastosowaniu iNO obserwowano obniżenie FiO2 oraz OI oraz wyższe wartości 

PaO2/FiO2 niż przed włączeniem terapii, zarówno w analizie zbiorczej, jak i w 

analizach dla poszczególnych ośrodków. Nie stwierdzono istotnych różnic między 

grupą pacjentów < 34. t.c. i ≥ 34. t.c. w zakresie tych parametrów. W analizie 

zbiorczej zaobserwowano jednak istotnie wyższe wartości delta OI (czyli zmiany OI w 

stosunku do jego wartości przed rozpoczęciem leczenia) u pacjentów < 34.t.c. niż ≥ 

34. t.c. (p < 0,05). Jednocześnie zauważalny był wyższy odsetek „responderów”, 

czyli pacjentów u których stwierdzono odpowiedź na leczenie (obniżenie OI o >15%), 

w grupie bardziej niedojrzałych noworodków. Różnica między grupami nie była 

jednak istotna statystycznie. Odsetek „responderów” wynosił 65,8% dla wszystkich 

pacjentów i różnił się między ośrodkami. 

Przeprowadzono również analizę wybranych parametrów klinicznych w zależności od 

odpowiedzi na leczenie iNO. Stwierdzono istotnie wyższe początkowe (tj. przed 

rozpoczęciem terapii iNO) wartości OI w grupie „responderów” (mediana 32,1, zakres 

5,7-175) niż wśród „non-responderów”, czyli pacjentów nieodpowiadających na 

podaż iNO (mediana 22,9, zakres 3,2-100) (p < 0,05). Wykazano również istotnie 
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wyższe wartości delta OI wśród „responderów” (mediana 17,7, zakres 1,2-108) niż 

wśród „non-responderów” (mediana 8, zakres 7,4-111,8) (p < 0,05). Nie stwierdzono 

natomiast wpływu wystąpienia „wczesnej” odpowiedzi na leczenie na przeżycie. 

Dawki podtrzymujące iNO były niższe u „responderów” (mediana 12 ppm, zakres 1-

30 ppm) niż u „non-responderów” (mediana 15 ppm, zakres 3-30 ppm), z graniczną 

istotnością statystyczną. Dawki końcowe iNO były istotnie niższe u „responderów” 

(mediana 3 ppm, zakres 0,5-25 ppm) niż u „non-responderów” (mediana 5 ppm, 

zakres 1-30 ppm) (p < 0,05). Nie wykazano istotnych różnic między dawkami 

początkowymi i maksymalnymi w grupach „responder” i „non-responder”. 

Działania niepożądane stwierdzono u 8,6% pacjentów. Nieco częściej występowały 

w grupie noworodków urodzonych < 34. t.c., jednak nie było to istotne statystycznie. 

U żadnego z pacjentów nie stwierdzono methemoglobinemii. U jednego noworodka 

wystąpiło podwyższone stężenie NO2. Najczęstszym działaniem niepożądanym było 

nadciśnienie „z odbicia”, które istotnie częściej występowało u noworodków ≥ 34. t.c. 

Krwotok z płuc stwierdzono u 3,9% pacjentów, był on nieistotnie częstszy w grupie < 

34. t.c. Zarówno wstępne, jak i końcowe wyniki przezciemiączkowego badania USG, 

były istotnie częściej nieprawidłowe u noworodków < 34. t.c. (p < 0,05). Odsetek 

nieprawidłowych wyników przezciemiączkowych badań USG był wyższy w badaniu 

końcowym zarówno w grupie pacjentów < 34. t.c. (38,4% nieprawidłowych wyników 

badań wstępnych vs 64,9% badań końcowych), jak i w grupie pacjentów ≥ 34. t.c. 

(9,8% nieprawidłowych wyników badań wstępnych vs 25,4% badań końcowych). 

Stopień nasilenia krwawienia dokomorowego (IVH) nie różnił się między grupami w 

badaniu wstępnym, był jednak istotnie wyższy u pacjentów < 34. t.c. w badaniu 

końcowym (p < 0,05). W grupie bardziej niedojrzałych pacjentów częściej 

stwierdzano krwawienia do OUN o największym nasileniu (III i IV stopnia) zarówno 

we wstępnym, jak i końcowym badaniu USG. Do pogorszenia obrazu USG w 

badaniu końcowym dochodziło istotnie częściej u pacjentów < 34. t.c. (p < 0,05).  

W analizie zbiorczej dla wszystkich ośrodków odsetek przeżyć wśród pacjentów 

leczonych iNO wynosił 63%: 53,1% w grupie noworodków urodzonych < 34. t.c. i 

79,4% w grupie noworodków ≥ 34. t.c. Istotnie więcej zgonów stwierdzono w grupie 

pacjentów < 34. t.c. (p < 0,05). Wśród pacjentów tej grupy rozpoznawano również 

istotnie częściej BPD (p < 0,05). Ich czas hospitalizacji był też istotnie dłuższy niż 

bardziej dojrzałych pacjentów (mediana 28 vs 12 dób, p < 0,05). Tylko u 1 pacjenta 

urodzonego przed 34. t.c. zastosowano pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO). 
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Czas hospitalizacji różnił się między ośrodkami i był istotnie dłuższy w Poznaniu 

(mediana 22,5 doby, zakres 1-171 dób) niż w Solna (mediana 10 dób, zakres 1-508 

dób) (p < 0,05). Był on również nieistotnie dłuższy niż w Liverpoolu (mediana 17 dób, 

zakres 0-413 dób). Nie stwierdzono istotnych różnic czasu hospitalizacji między 

szpitalami w grupie pacjentów urodzonych przed 34. t.c. Czas hospitalizacji 

pacjentów urodzonych ≥ 34. t.c. był natomiast istotnie krótszy w Solna niż w 

Poznaniu i Liverpoolu (p < 0,05). 

W Poznaniu odnotowano najniższy odsetek zgonów zarówno wśród wszystkich 

pacjentów leczonych iNO, jak i noworodków urodzonych < 34. t.c. Odsetek zgonów 

różnił się istotnie między szpitalami (p < 0,05). U pacjentów < 34. t.c. był on w 

Poznaniu istotnie niższy niż w Liverpoolu (p < 0,05). 

Pacjenci leczeni iNO, u których stwierdzono zgon, byli w porównaniu z pacjentami, 

którzy przeżyli, istotnie bardziej niedojrzali (28,7 vs 32,8. t.c., p < 0,05) oraz mieli 

istotnie mniejszą urodzeniową masą ciała (1,4 vs 2,2 kg, p < 0,05). Przed 

włączeniem terapii iNO częściej wymagali podania surfaktantu (86,7% vs 76,5%, p < 

0,05) oraz wentylacji HFV (51,4% vs 31,8%, p < 0,05), jednak nie wykazano tych 

różnic u noworodków < 34. t.c. Noworodki, które nie przeżyły, charakteryzowały się 

też gorszym utlenowaniem przed włączeniem terapii iNO (mediana OI 32,9 vs 26,9, p 

< 0,05), jednak nie stwierdzono tych różnic u noworodków < 34. t.c. W analizie 

zbiorczej pacjentów, jednak nie w osobnej analizie dla wcześniaków < 34. t.c., 

zaobserwowano, że u noworodków, które nie przeżyły, stosowana dawka 

początkowa iNO była niższa (graniczna istotność statystyczna). Dawka końcowa iNO 

była istotnie wyższa u pacjentów, którzy nie przeżyli (mediana 10 vs 2 ppm, p < 0,05), 

a ich czas terapii był istotnie krótszy (mediana 40,7 vs 57 godzin, p < 0,05). Podobne 

obserwacje dotyczyły pacjentów < 34. t.c. Dawka końcowa iNO u pacjentów < 34. t.c., 

którzy nie przeżyli była istotnie wyższa (mediana 10 vs 5 ppm, p < 0,05). Dodatkowo 

w tej grupie noworodków stwierdzono istotnie wyższe dawki podtrzymujące (mediana 

15 vs 10 ppm, p < 0,05) i maksymalne (20 vs 15 ppm, p < 0,05) u pacjentów, u 

których stwierdzono zgon. Czas terapii był istotnie krótszy u pacjentów < 34. t.c., 

którzy nie przeżyli (mediana 46,3 vs 50,4 godziny). Wśród pacjentów, którzy przeżyli, 

było 69,4% „responderów”, jednak nie wykazno istotnego związku między wczesną 

odpowiedzią na leczenie iNO i przeżyciem. 

 
 



	   10	  

Wnioski i podsumowanie 
W przeprowadzonym badaniu wykazano, że mimo braku rekomendacji rutynowego 

stosowania iNO u wcześniaków urodzonych < 34 t.c., terapia ta była w 

analizowanych oddziałach wykorzystywana stosunkowo często. Wśród wszystkich 

noworodków leczonych iNO większość stanowili pacjenci urodzeni przed 34 t.c. 
Tlenek azotu stosowano u wcześniaków < 34. t.c. najczęściej z powodu wtórnego 

nadciśnienia płucnego w przebiegu ZZO oraz podejrzewanej hipoplazji płuc. U 

prawie wszystkich wcześniaków urodzonych < 34. t.c., u których wykonywano 

badanie echokardiograficzne przed rozpoczęciem terapii iNO wykazano wykładniki 

nadciśnienia płucnego. Odpowiedź wczesną na lecznie iNO stwierdzano u 

większości wcześniaków urodzonych < 34. t.c., jednak nie miała ona istotnego 

wpływu na odsetek przeżyć. Zaobserwowano, że stosowanie wyższych dawek 

początkowych iNO wiązało się z niższym odsetkiem zgonów. Dawki początkowe iNO 

były istotnie niższe u wcześniaków < 34. t.c. niż u bardziej dojrzałych pacjentów. 

Wyższy odsetek zgonów związany był z gorszym utlenowaniem pacjentów przed 

rozpoczęciem leczenia i różnił się on istotnie między analizowanymi oddziałami.  

Decyzje o zastosowaniu iNO u wcześniaków powinny być rozpatrywane 

indywidualnie z uwzględnieniem szczególnych sytuacji, w których terapia ta może 

być szczególnie przydatna (np. nasilone wykładniki nadciśnienia płucnego, 

podejrzenie hipoplazji płuc) oraz świadomością potencjalnych powikłań. Wydaje się, 

że ze względu na wysoki odsetek krwawień śródczaszkowych obserwowany u 

wcześniaków < 34. t.c. leczonych iNO konieczne jest wykonywanie badań 

przezciemiączkowych USG zarówno przed, jak i po zastosowaniu terapii. 

Zagadnienia dotyczące stosowania iNO u wcześniaków wymagają dalszych badań. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 
 
Poza przedstawioną monografią, mój dorobek naukowy obejmuje 38 publikacji. 

Wśród nich znajduje się 21 prac oryginalnych, w tym 9 opublikowanych w 

czasopismach posiadających Impact Factor (IF, Journal Citation Report). 

Sumaryczna punktacja IF wynosi 19,173 punktów (315 KBN/MNiI), w tym 6 prac 

których jestem pierwszym lub drugim autorem 10,839 punktów IF (157 KBN/MNiI). W 

wykazie publikacji znajduje się również 7 prac poglądowych, 10 rozdziałów oraz 6 

krajowych i 15 zagranicznych komunikatów zjazdowych. Poniżej przedstawiam 

najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowałem się w swojej dotychczasowej pracy 

naukowej. Ich wspólnym mianownikiem było poszukiwanie rozwiązań 

umożliwiających poprawę jakości opieki nad noworodkiem. 

 

a. Heliox w leczeniu niewydolności oddechowej noworodków 
 
Wykorzystanie specjalnych gazów medycznych w intensywnej terapii noworodka 

było dotychczas głównym wątkiem moich zainteresowań naukowych. 

Poza tlenkiem azotu, innym potencjalnie przydatnym w neonatologii gazem jest 

heliox, czyli mieszanina tlenu i helu. Wyjątkowe właściwości fizykochemiczne helioxu 

(m.in. znacznie niższa od powietrza gęstość) pozwalają na poprawę skuteczności 

wsparcia oddechowego stosowanego u noworodków. Moje dotychczasowe 

doświadczenia związane ze stosowaniem helioxu zostały opublikowane w 3 pracach 

oryginalnych, w czasopismach Archives of Disease in Childhood - Fetal and 

Neonatal Edition, Neonatology i Ginekologii Polskiej. 

 

Prace oryginalne dotyczące helioxu: 

1. Szczapa T, Gadzinowski J, Moczko J. Wentylacja mechaniczna z zastosowaniem 

helioxu w leczeniu wcześniaków z zespołem zaburzeń oddychania. Ginekol Pol. 

2014, 85 (12): 939-943. IF=0.675, KBN/MNiI=15 

2. Szczapa T, Gadzinowski J, Moczko J, Merritt TA. Heliox for mechanically 

ventilated newborns with bronchopulmonary dysplasia. Arch Dis Child Fetal Neonatal 

Ed. 2014 Mar;99(2):F128-33. doi: 10.1136/archdischild-2013-303988. Epub 2013 

Nov 15. IF=3.451, KBN/MNiI=45 
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3. Szczapa T, Gadzinowski J. Use of heliox in the management of neonates with 

meconium aspiration syndrome. Neonatology. 2011;100(3):265-70. doi: 

10.1159/000327531. Epub 2011 Jun 23. IF=2.289, KBN/MNiI=35 

 

Powyższe publikacje są dotychczas jedynymi polskimi doniesieniami dotyczącymi 

stosowania helioxu u noworodków opublikowanymi w międzynarodowym 

piśmiennictwie. Wentylację z wykorzystaniem mieszaniny tlenu i helu stosowano u 

noworodków z niewydolnością oddechową w przebiegu zespołu aspiracji smółki 

(MAS), ciężkiej dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) oraz zespołu zaburzeń 

oddychania (ZZO). Moja publikacja dotycząca wentylacji helioxem noworodków z 

MAS jest pierwszym i dotychczas jedynym doniesieniem opisującym takie 

zastosowanie mieszaniny tlenu i helu w piśmiennictwie. W wymienionych pracach 

wykazano korzystny wpływ helioxu na poprawę utlenowania i wybranych parametrów 

mechaniki oddychania (m.in. zwiększenie objętości oddechowych, szczytowego 

przepływu końcowo-wydechowego, podatności dynamicznej). Heliox może być 

przydatny w optymalizacji wentylacji mechanicznej noworodków, szczególnie tych 

urodzonych przedwcześnie. Jego helioxu nad standardowo stosowaną mieszaniną 

powietrza i tlenu wynika głównie z możliwości zmniejszenia stężenia tlenu w 

mieszaninie oddechowej oraz dostarczaniu zadanych objętości oddechowych z 

wykorzystaniem niższego ciśnienia. W związku z tym wydaje się, że stosowanie 

helioxu można traktować jako jedną z tzw. terapii „ochraniających płuca” 

noworodków.  

Prowadziłem również badania nad wpływem wentylacji mechanicznej z 

wykorzystaniem tego gazu na efektywność podaży leków w nebulizacji. Poprawa 

depozycji nebulizowanych leków podczas wentylacji mechanicznej helioxem była 

opisywana w zastosowaniach pediatrycznych oraz u dorosłych, jednak dotychczas 

nie u noworodków. Wyniki przeprowadzonego badania z wykorzystaniem 

noworodkowego modelu wentylacji mechanicznej wykazały, że w przeciwieństwie do 

obserwacji poczynionych u starszych pacjentów, heliox nie poprawiał efektywności 

terapii nebulizowanym salbutamolem. Opisywane wyniki przedstawiano na 

konferencji  Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting w Vancouver (publikacja 

w przygotowaniu).  

Wykorzystanie helioxu było również przedmiotem jednej pracy poglądowej, dwóch 

rozdziałów w książkach oraz referatów i plakatów prezentowanych na zagranicznych 
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i krajowych konferencjach naukowych. Zostałem m.in. zaproszony do wygłoszenia 

wykładu w specjalnej sesji poświęconej wykorzystaniu helioxu w neonatologii na 

międzynarodowej konferencji neonatologicznej „V Simposio Internacional en 

Neonatología. El pulmón Neonatal en 2014“ w Madrycie w 2014 roku. Byłem 

współautorem referatu dotyczącego neonatologicznych zastosowań helioxu 

prezentowanego podczas XXII European Congress of Perinatal Medicine w 

Granadzie. Prezentowałem również wykład dotyczący wykorzystania helioxu w 

leczeniu zespołu aspiracji smółki, w sesji najlepszych prac z Impact Factor podczas I 

Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w 

Warszawie.  

Ponadto byłem recenzentem dwóch prac dotyczących zastosowania helioxu u 

noworodków dla renomowanego amerykańskiego czasopisma Pediatrics.  

 

Prace poglądowe i rozdziały w książkach dotyczące helioxu: 

1. Szczapa T. Zastosowanie wybranych gazów w terapii noworodka. W: Wentylacja 

nieinwazyjna u noworodków. Red: Gajewska E. Fundacja WOŚP; Wydaw. Lek. 

PZWL, 2012. KBN/MNiI=4 

2. Szczapa T, Gadzinowski J. Zastosowanie mieszaniny tlenu i helu w leczeniu 

zespołu aspiracji smółki. W: Zespół aspiracji smółki - diagnostyka i leczenie. Red.: 

Gulczyńska E., Gadzinowski J. Seminaria z Medycyny Perinatalnej. T. 22. Poznań, 

2009. KBN/MNiI=3 

3. Szczapa T, Gadzinowski J. Zastosowanie mieszaniny tlenu i helu w leczeniu 

niewydolności oddechowej u noworodków. Postępy Neonatologii 2(8) 2005. 

KBN/MNiI=2 

 

Wybrane referaty na konferencjach naukowych dotyczące helioxu: 

1. Szczapa T. Heliox in BPD? Konferencja „V Simposio Internacional en 

Neonatología. El pulmón Neonatal en 2014.“, Madryt (Hiszpania), 29.05.2014 

2. Szczapa T. Heliox w leczeniu niewydolności oddechowej noworodków z 

ekstremalnie małą masą ciała. Konferencja “Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa 

Postępy w neonatologii”, Bielsko-Biała, 7-10.03.2014 

3. Szczapa T. Zastosowanie helioxu w leczeniu noworodków z zespołem aspiracji 

smółki. I Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego., 

Warszawa, 25-26.10.2013 
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4. Szczapa T. Zastosowanie gazów medycznych poza tlenem w leczeniu 

noworodków. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany Naglące w 

Neonatologii“, Poznań, 23-24.11.2012 

5. Gadzinowski J, Szczapa T.  Use of heliox in ventilated neonates. Konferencja 

“XXII European Congress of Perinatal Medicine”, Granada (Hiszpania), 26-

29.05.2010 

6. Szczapa T. Hel w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodka. IV Łódzka 

Konferencja Neonatologiczna z cyklu Świat Neoatologii pt. „Płód, noworodek i co 

dalej..?”, Łódź, 23-24.05.2010 

7. Szczapa T. Zastosowanie helioxu w  pediatrii i neonatologii. Polska Szkoła 

Wentylacji Mechanicznej, Wisła, 23.02.2010 

8. Szczapa T. Hel w terapii niewydolności oddechowej noworodka. Konferencja Hot 

Topics in Perinatal Medicine, Poznań, 8-10.04.2010 

 

Doniesienia dotyczące helioxu w wybranych sesjach plakatowych konferencji 

naukowych: 

1. Szczapa T, Chmura K, Kulza K, Florek E, Gadzinowski J, Merritt A,  Mazela J. 

Heliox does not improve aerosol delivery in neonatal in vitro models of pressure- and 

voulme controlled mechanical ventilation. Konferencja „Pediatric Academic Societies’ 

Annual Meeting”, Vancouver (Kanada), 3-6.05.2014 

2. Mazela J, Szczapa T, Chmura K, Kulza M, Florek E, Sosnowski T, Moskal A, 

Gadzinowski J. Comparison between heliox and standard oxygen-air mixture for 

aerosolized albuterol sulfate delivery under neonatal mechanical ventilation 

conditions - in vitro study. Konferencja “The 4th Congress of the European Academy 

of Paediatric Societies EAPS.”, Istambuł (Turcja), 5.9.10.2012 

3. Szczapa T, Gadzinowski J. Mechanical ventilation with heliox in the treatment of 

newborns with respiratory distress syndrome (RDS). Konferencja “10th World 

Congress of Perinatal Medicine”, Punta del Este, (Urugwaj), 8-11.11.2011 

4. Szczapa, T, Gadzinowski J. Heliox in the Management of Neonates With 

Meconium Aspiration Syndrome (Mas). Konferencja “3rd Congress of the European 

Academy of Paediatric Societies”, Kopenhaga (Dania), 23-26.10.2010 

5. Szczapa T, Gadzinowski J. Mechanical ventilation with heliox in the treatment of 

newborns with bronchopulmonary dysplasia (BPD). Konferencja “The 26th 
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International Pediatric Association Congress of Pediatrics”, Johannesburg (RPA), 4-

9.08.2010 

 

b. Monitorowanie utlenowania tkankowego z wykorzystaniem spektroskopii w 
bliskiej podczerwieni 

 

Kolejnym zagadnieniem, będącym przedmiotem moich zainteresowań naukowych 

jest monitorowanie utlenowania tkankowego noworodków z zastosowaniem 

spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Jest to nieinwazyjna i łatwa do 

zastosowania klinicznego metoda monitorowania miejscowej saturacji badanych 

tkanek. NIRS w połączeniu z pulsoksymetrią pozwala na ocenę zużycia tlenu przez 

tkanki. Jest to potencjalnie bardzo przydatne narzędzie do monitorowania 

utlenowania noworodków wymagających intensywnej terapii. Najczęściej 

monitorowanym narządem jest mózg, jednak duże nadzieje wiąże się również 

z monitorowaniem utlenowania krwi w łożysku trzewnym. Już w 2008 roku na 

kongresie Union of European Neonatal & Perinatal Societies (UENPS) w Rzymie 

przedstawiałem opis przypadku wcześniaka, u którego zaobserwowano obniżone 

wartości trzewnego utlenowania tkankowego przed wystąpieniem objawów 

martwiczego zapalenia jelit (NEC). Nasze obserwacje zostały potwierdzone w 

pracach innych autorów.  

Istotnym problemem związanym ze stosowaniem NIRS są różnice techniczne 

pomiędzy dostępnymi komercyjnie monitorami. Część z nich wykorzystuje 

technologię LED, inne laser. Różnią się one konstrukcją czujników, np. odległością 

między elementami nadawczymi i odbiorczymi, czy też ilością odbiorników. 

Występują też prawdopodobnie różnice w zakresie wykorzystywanych algorytmów 

(szczegółowe informacje nie są udostępniane przez większość producentów). 

Niektóre z dostępnych do wykorzystania w neonatologii urządzeń NIRS 

zarejestrowana jest do użycia jako monitory trendu, natomiast inne jako monitory 

wartości absolutnych utlenowania tkankowego. W związku z wątpliwościami 

dotyczącymi przydatności tych urządzeń do zastosowań neonatologicznych 

przeprowadzono badanie porównujące jeden z najczęściej stosowanych oksymetrów 

tkankowych Invos 5100C (monitor trendów, technologia LED) z oksymetrem Fore-

sight (laserowy monitor wartości absolutnych utlenowania). Badanie polegało na 

jednoczesnym monitorowaniu utlenowania mózgowego noworodków 
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z wykorzystaniem obydwu oksymetrów, których czujniki były umieszone w okolicy 

czołowej głowy. W trakcie badania czujniki zamieniano stronami. Porównywano 

wartości utlenowania mózgowego między monitorami oraz przed i po zamianie 

położenia czujników. Uzyskane wyniki, które zostały opublikowane w Journal of 

Biomedical Optics, wykazały że wartości utlenowania rejestrowane przez oksymetry 

były porównywalne, w związku z czym wydaje się, że urządzenia te są jednakowo 

przydatne do wykorzystania w neonatologii. Monitor laserowy charakteryzował się 

jednak nieco większą dokładnością. Wyniki badania były prezentowane na 

konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.  

Zagadnienia dotyczące wykorzystania NIRS w neonatologii przedstawiałem m.in. na 

międzynarodowym spotkaniu naukowym poświęconym tej metodzie monitorowania, 

organizowanym przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja 

Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Zostałem również zaproszony do wygłoszenia 

wykładu o klinicznych zatsosowaniach NIRS w niemieckim państwowym instytucie 

metrologii - Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin.  

Byłem także recenzentem prac dotyczących NIRS dla uznanych czasopism 

międzynarodowych: Acta Paediatrica oraz Journal of Biomedical Optics. Zagdanienia 

związane z wykorzystaniem NIRS kontynuuję obecnie w randomizowanym badaniu 

klinicznym „Ocena utlenowania tkankowego oraz funkcji bioelektrycznej mózgu u 

wcześniaków w trakcie podawania dwóch egzogennych preparatów surfaktantu” 

(identyfikator rejestru badń klinicznych ClinicalTrials.gov: NCT01941524). Projekt jest 

realizowany dzięki środkom z grantu dla młodych naukowców przyznanego przez 

UM w Poznaniu. Przedmiotem badania jest porównanie utlenowania i czynności 

elektroencefalograficznej mózgu wcześniaków otrzymujących dwa różne preparaty 

surfaktantu. Badanie jest w toku, włączani są ostatni pacjenci. 

 

Publikacje oraz wybrane doniesienia zjazdowe dotyczące NIRS: 

1. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Wróblewska K, 

Adamczak A, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J. Comparison of cerebral tissue 

oxygenation values in full term and preterm newborns by the simultaneous use of two 

near-infrared spectroscopy devices: an absolute and a relative trending oximeter.  J 

Biomed Opt. 2013 Aug;18(8):87006. doi: 10.1117/1.JBO.18.8.087006. IF=2.752, 
KBN/MNiI=35 
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2. Szczapa J, Karpiński Ł, Szczapa T. Spektroskopia w bliskiej podczerwieni w 

monitorowaniu hemodynamiki i utlenowania u noworodków. Post. Neonat. 2010 : nr 2 

(16), s. 125-128. KBN/MNiI=2 

3. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Wróblewska K, 

Adamczak A, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J. A comparison of cerebral tissue 

oxygenation values in full term and preterm newborns by the simultaneous use of an 

absolute and a relative trending NIRS oximeters. XI World Congress of Perinatal 

Medicine. Moscow, June 19th-22nd, 2013. Program. 

4. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Wróblewska K, 

Adamczak A, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J. A Comparison of Regional 

Cerebral Tissue Oxygenation Values in Newborns Measured Simultaneously Using 

Laser (FORE-SIGHT) and LED (INVOS) NIRS Oximeters. Pediatric Academic 

Societies Annual Meeting. PAS 2013 DC. Washington DC, May 4-May 7 2013.  

5. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Wróblewska-Seniuk 

K, Adamczak A, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J. Porównanie wartości 

utlenowania mózgowego noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie 

mierzonych jednocześnie z zastosowaniem dwóch typów oksymetrów tkankowych 

NIRS. Standardy Med. Pediat. 2013 : T. 10, nr 2, s. 246. Neonatus 2013. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Poznań, 24-25 V 2013.  

6. Szczapa T, Chojnacka K, Gadzinowski J, Szczapa J. Decreased abdominal tissue 

oxygenation measured with near infrared spectroscopy in a premature extremely low 

birthweight newborn with necrotizing enterocolitis — Case report. Early Hum Dev 

2008, Vol. 84, S106 

 

Wybrane referaty dotyczące NIRS na konferencjach naukowych: 

1. Szczapa T. NIRS w neonatologii. Konferencja  „Standardy medyczne protekcji 

mózgu płodu i noworodka”, Warszawa, 12.09.2014 

2. Szczapa T. Oksymetria mózgowa. Konferencja „VI Szkoła Neonatologii  - 

Monitorowanie w neonatologii“, Ciechocinek, 13-14.06.2014 

3. Szczapa T. Clinical applications of Near Infrared Spectroscopy. Wykład w 

niemieckim państwowym instytucie metrologii - Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin, Berlin 23.01.2014 

4. Szczapa T. Zastosowanie NIRS w neonatologii. Ogólnopolskie Sympozjum 

Neonatologiczne „Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań, 29-30.11.2013 



	   18	  

5. Szczapa T. Zastosowanie NIRS w oddziałach neonatologii. Konferencje z cyklu 

„Protekcja Mózgu Płodu i Noworodka“: Warszawa 15.10.2013; Rzeszów, 19.11.2013 

6. Szczapa T. Clinical applications of near-infrared spectroscopy in the neonate. 

133rd Seminar of the International Centre of Biocybernetics on Optical Methods for 

Clinical Neuro-monitoring” - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 

Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 26-29.09.2013 

7. Szczapa T, Karpiński Ł. Ocena utlenowania tkankowego z zastosowaniem 

pektroskopii w bliskiej podczerwieni. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne 

„Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań 23-24.11.2012 

8. Szczapa T. Monitorowanie utlenowania mózgu z zastosowaniem spektroskopii w 

bliskiej podczerwieni. Konferencja „Neurologia w Neonatologii“, Szczecin, 1-

3.02.2007 

 

 

c. Diagnostyka i leczenie niewydolności oddechowej noworodka 
 
W mojej pracy naukowej najważniejsze miejsce zajmują zagadnienia związane 

z problemem niewydolności oddechowej noworodka. Moje zainteresowania w tym 

zakresie wykraczają poza opisane wcześniej zastosowanie gazów specjalnych. 

Jestem autorem pracy, w której opisano wykorzystanie nowego sposobu diagnostyki 

wrodzonego zespołu ośrodkowej hipowentylacji u noworodka (CCHS). CCHS jest 

rzadką, uwarunkowaną genetycznie chorobą polegającej na zaburzonej 

autonomicznej kontroli oddychania. Charakterystyczną cechą CCHS jest zaburzona 

odpowiedź ośrodka oddechowego na hiperkapnię i hipoksemię. Pacjenci dotknięci 

chorobą prezentują niewydolność oddechową o różnym nasileniu, przede wszystkim 

podczas snu. CCHS może ujawniać się w różnym wieku jednak zazwyczaj pierwsze 

objawy występują w okresie noworodkowym pod postacią bezdechów pochodzenia 

ośrodkowego. Rozpoznanie choroby może być trudne, a jedyną dostępną 

dotychczas metodą jej potwierdzenia jest wykazanie mutacji genu PHOX2B. 

Diagnostyka molekularna CCHS nie jest łatwo dostępna, oznaczenia wykonują 

pojedyncze ośrodki na świecie. W opublikowanej w Journal of Perinatology pracy 

przedstawiłem inną szybką możliwość wstępnej diagnostyki CCHS polegającą na 

jednoczasowym monitorowaniu elektrycznej aktywności przepony oraz stężenia CO2 

w wydychanym powietrzu (EtCO2). W tym celu wykorzystany został moduł EDI-NAVA 
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oraz moduł kapnograficzny respiratora Maquet Servo-i. NAVA (Neurally Adjusted 

Ventilatory Assist) jest zaawansowanym trybem wentylacji mechanicznej, w którym 

sygnały elektryczne aktywności przepony (EaDI) są wykorzystywane do sterowania 

pracą respiratora. Umożliwia to nie tylko na pozbawioną opóźnień synchornizację 

podawania pacjentowi oddechów, ale również pozwala na tzw. „proporcjonalne 

wsparcie oddechowe“, polegające na dopasowaniu podawanego ciśnienia 

szczytowego do wysiłku oddechowego pacienta. W opisywanej pracy, której 

współautorem była dr Jennifer Beck z University of Toronto – współtwórca trybu 

NAVA, wykazano, że NAVA może być wykorzystana nie tylko do celów 

terapeutycznych, ale również diagnostycznych. U noworodka z nawracającymi 

epizodami bezdechów o nieustalonej etiologii zastosowano jednoczasowe 

monitorowanie EaDI oraz EtCO2. Stwierdzono, że kiedy pacjent zasypiał EtCO2 

wzrastało, a woltaż sygnału EaDI spadał do zera. Na podstawie tych obserwacji 

wysunięto wstępną diagnozę CCHS, którą potwierdziło przeprowadzone we Francji 

badanie gentyczne. Wykazano, że przedstawiony sposób monitorowania może być 

szybką i skuteczną metodą umożliwiającą podstawienie wstępnej diagnozy CCHS. 

Byłem również autorem/współautorem prac poglądowych i rozdziałów dotyczących 

chorób układu oddechowego u noworodków oraz wykorzystania różnych trybów 

wsparcia oddechowego. Dotyczyły one m.in. stosowania wentylacji oscylacyjnej oraz 

nieinwazyjnych trybów wsparcia oddechowego. Byłem także współautorem 

protokołów stosowania wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w Klinice Neonatologii 

UMP oraz wielokrotnie prezentowałem wykłady dotyczące wentylacji mechanicznej u 

noworodka. 

 

Wybrane publikacje dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności oddechowej 

noworodka: 

1. Szczapa T, Beck J, Migdal M, Gadzinowski J. Monitoring diaphragm electrical 

activity and the detection of congenital central hypoventilation syndrome in a 

newborn. J Perinatol. 2013 Nov;33(11):905-7. doi: 10.1038/jp.2013.89. IF=2.248, 
KBN/MNiI=30 

2. Szczapa J, Skalski Z, Szczapa T. Strategia stosowania wentylacji oscylacyjnej 

wysokimi częstotliwościami u noworodków. Post. Neonat. 2009; nr 2 (16), s. 103-

107. KBN/MNiI=2 
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3. Szczapa J, Skalski Z, Szczapa T. Wentylacja oscylacyjna u noworodków. W: 

Wentylacja nieinwazyjna u noworodków. Red. nauk.: Gajewska E. Fundacja WOŚP; 

Wydaw. Lek. PZWL, 2012  KBN/MNiI=4 

4. Szczapa J,  Szczapa T. Smółkowe aspiracyjne zapalenie płuc. W: Zespół aspiracji 

smółki - diagnostyka i leczenie. Red.: Gulczyńska E., Gadzinowski J. Seminaria z 

Medycyny Perinatalnej. T. 22. Poznań, 2009.  KBN/MNiI=3 

5. Szczapa J, Szczapa T. Choroby układu oddechowego. W: Podstawy neonatologii. 

Red.: Szczapa J, Wydawnictwo PZWL 2008. KBN/MNiI=3 

6. Szczapa T, Skalski Z, Szczapa J. Synchroniczne przerywane dodatnie ciśnienie w 

drogach oddechowych – nowa metoda nieinwazyjnego wspomagania wentylacji u 

noworodków. Post. Neonat. 2006; nr 2 (10), s. 143-150. KBN/MNiI=2 
 
Wybrane referaty dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności oddechowej 

noworodka na konferencjach naukowych: 

1. Szczapa T. Wsparcie oddechowe noworodka z wykorzystaniem kaniul nosowych 

z wysokim przepływem gazów (HFNC). Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne 

„Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań, 28-29.11.2014 

2. Szczapa T. Leczenie tlenkiem azotu u wcześniaków. Ogólnopolskie Sympozjum 

Neonatologiczne „Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań, 28-29.11.2014 

3. Szczapa T.  Wentylacja nieinwazyjna.  Ogólnopolskie Sympozjum 

Neonatologiczne „Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań, 29-30.11.2013 

4. Szczapa T. Monitorowanie czynności bioelektrycznej przepony w diagnostyce 

CCHS. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany Naglące w Neonatologii“, 

Poznań, 29-30.11.2013 

5. Szczapa T.  Wybór opcji wsparcia oddechowego u noworodków z niewydolnością 

oddychania. Wiosenne Biebrzańskie Spotkania Neonatologiczne, Goniądz 25-

27.04.2013 

6. Szczapa T. Tryby objętościowe wentylacji konwencjonalnej. Ogólnopolskie 

Sympozjum Neonatologiczne „Stany Naglące w Neonatologii“, Poznań, 23-

24.11.2012 

7. Szczapa T. Europejskie rekomendacje dotyczące postępowania z noworodkami z 

zespołem zaburzeń oddychania (RDS). Konferencja „Aktualności w Neonatologii“, 

Sopot, 09.2010 
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d. Aspekty psychologiczne związane z opieką perinatalną 
 
Oprócz zagadnień związanych ściśle z prowadzeniem terapii noworodka, brałem 

również udział w projektach naukowych dotyczących problemów psychologicznych u 

rodziców pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii. Dotyczyły 

one m.in. zaburzonych postaw względem jedzenia u matek noworodków 

wymagających hospitalizacji. Badanie przeprowadzono wśród matek noworodków 

hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii noworodka (grupa badana) i matek 

noworodków zdrowych (grupa kontrolna) wykorzystując wystandaryzowane 

narzędzie – kwestionariusza Eating Attitudes Test (EAT-26) oraz dodatkowe pytania 

ankietowe. Wykazano, że kobiety w grupie badanej rzadziej prezentowały 

prawidłową masę ciała w okresie poprzedzającym ciążę, a w trakcie ciąży przybierały 

istotnie mniej w porównaniu z matkami z grupy kontrolnej. Ponadto kobiety, które 

odczuwały lęk związany z fizjologicznym przyrostem masy ciała w ciąży były istotnie 

młodsze i uzyskiwały wyższe wyniki testu EAT-26. Matki noworodków z wynikiem 

testu EAT-26 >20 istotnie częściej paliły w ciąży. U kobiet z grupy badanej istotnie 

częściej wykonywano cięcie cesarskie. Stwierdzono, że zaburzone postawy 

względem jedzenia w ciąży mogą w istotny sposób wpływać na ryzyko powikłań oraz 

stan noworodka. Wskazuje to na zasadność uwzględnienia tego zagadnienia w 

poradnictwie prenatalnym oraz opiece położniczej aby umożliwić podjęcie wczesnej 

diagnostyki i leczenia. Wyniki badania zostały przedstawione w pracy opublikowanej 

w Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. Były również przedstawiane 

podczas konferencji “5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies 

EAPS” w Barcelonie. 

W innej pracy oceniano czynniki wpływające na występowanie stresu u rodziców 

hospitalizowanych noworodków. Wykazano, że do najbardziej stresujących 

czynników należy występowanie zaburzeń oddychania u noworodków i konieczność 

prowadzenia wentylacji mechanicznej, jak również wyzwalanie alarmów monitorów 

funkcji życiowych. Stwierdzono, że możliwe jest obniżenie stresu u rodziców poprzez 

odpowiednie wyjaśnienie przyczyn choroby, przedstawienie aktualnego stanu 

klinicznego dziecka jak również wytłumaczenie sposobów diagnostyki i leczenia oraz 

zaangażowanie rodziców w podstawową opiekę nad dzieckiem. 
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Publikacje i doniesienia zjazdowe dotyczące aspektów psychologicznych związanych 

z opieką perinatalną: 

1. Czech-Szczapa B, Szczapa T, Merritt AT, Wysocki J, Gadzinowski J, Ptaszyński 

T, Drews K. Disordered eating attitudes during pregnancy in mothers of newborns 

requiring Neonatal Intensive Care Unit admission: a case control study. J Matern 

Fetal Neonatal Med. 2014 Sep 17:1-13. [Epub ahead of print] IF=1.208, 
KBN/MNiI=25 

2. Jopek A, Gadzinowska-Szczucińska J, Szczapa T. Ocena percepcji stresu 

odczuwanego przez rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej 

Terapii Noworodka. Ginekol Pol. 2009; 80(5): 367-373. KBN/MNiI=9 
3. Czech-Szczapa B, Szczapa T, Merritt TA, Wysocki J, Gadzinowski J, Ptaszyński 

T, Drews K. The influence of disordered eating attitudes on pregnancy and neonatal 

outcomes. Arch. Dis. Child. 2014, Vol. 99, suppl. 2, s. A466. The 5th Congress of the 

European Academy of Paediatric Societies EAPS, 17-21 October 2014, Barcelona, 

Spain. (PLAKAT) 

 

 

e. Zagadnienia gastroenterologiczne 
 
W swojej dotychczasowej pracy zajmowałem się również zagadnieniami 

gastroenterologicznymi. Byłem m.in. zaangażowany w projekty badawcze dotyczące 

oceny funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki u wegetarian, wpływu ekstraktu 

z zielonej herbaty na wchłanianie tłuszczy oraz stanu zaopatrzenia organizmu w 

witaminę K u pacjentów z zespołem krótkiego jelita.  

We współpracy z Profesorem Michaelem Shermanem z University of Missouri 

wykonaliśmy także analizę porównawczą występowania „klasycznego“ martwiczego 

zapalenia jelit (NEC) oraz NEC związanego z transfuzją w dwóch ośrodkach 

neonatologicznych. Badanie obejmowało noworodki z NEC hospitalizowane w 

oddziałach intensywnej terapii Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu oraz w Columbia 

(Missouri, USA), w ciągu 5 lat. Wykazano m.in. brak istotnych różnic pomiędzy 

ośrodkami w zakresie częstości występowania NEC, zarówno w jego postaci 

„klasycznej“ jak i związanej z transfuzją, jednak wyższy odsetek przeżyć w ośrodku 

poznańskim. Wstępne wyniki badania były prezentowane na konferencjach Pediatric 
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Academic Societies’ Annual Meeting oraz European Academy of Paediatric Societies 

w 2014 roku. W przygotowaniu jest publikacja dotycząca tego badania.  

Biorę także udział w projekcie pt. "Mikrobiom pochwy kobiet ciężarnych i jego wpływ 

na mikrobiomy noworodka, badanie pilotażowe" realizowanym we współpracy z 

Katedrą i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej UMP (prof. M. Gajęcka 

mgr D. Kamińska) oraz w projekcie pt. „Ocena mikrobiota jelit oraz stężeń wybranych 

krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych u noworodków“ (we współpracy z mgr A. 

Bartnicką). 

 

Publikacje i doniesienia zjazdowe dotyczące zagadnień gastroenterologicznych: 

1. Walkowiak J, Bajerska J, Kargulewicz A, Lisowska A, Siedlerski G, Szczapa T, 

Kobelska-Dubiel N, Grzymisławski M. Single dose of green tea extract decreases 

lipid digestion and absorption from a test meal in humans. Acta Biochim Pol. 

2013;60(3):481-3. Epub 2013 Aug 29.  IF=1.389, KBN/MNiI=15 

2. Krzyżanowska P, Książyk J, Kocielińska-Kłos M, Banaś E, Kaleta M, Popińska K, 

Szczapa T, Walkowiak J. Vitamin K status in patients with short bowel syndrome. 

Clin Nutr. 2012 Dec;31(6):1015-7. doi: 10.1016/j.clnu.2012.04.014. Epub 2012 May 

26. IF=3.298, KBN/MNiI=35 

3. Walkowiak J, Songin A, Przyslawski J, Wadolowska L, Mozer-Lisewska I, Szczapa 
T, Ksiazyk J, Krawczynski M, Herzig KH. Vegetarian diet alters the assessment of 

exocrine pancreatic function with the use of fecal tests. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 

2004 Feb;38(2):224-6. IF=1.764, KBN/MNII=10 

4. Stachowicz D, Szczapa T, Gadzinowski J. Martwicze zapalenie jelit u noworodków 

z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Post. Neonat. 2003; supl. 3, s. 83-88. 

KBN/MNiI=2 

5. Szczapa T, Szczapa J. Laktoferyna w zapobieganiu zakażeniom u noworodków. 

Post. Neonat. 2014; nr 1 (20), s. 41-43. KBN/MNiI=3 

6. Bartnicka A., Szczapa T. Wpływ cięcia cesarskiego na profil mikroflory jelitowej 

noworodków. Post. Neonat. 2013; nr 1 (19), s. 38-42. KBN/MNiI=3 

7. Szczapa J, Szczapa T. Kolka niemowlęca – ciągle aktualny problem kliniczny. 

Post. Neonat. 2011 : nr 2 (17), s. 39-43. KBN/MNiI=1 

8. Szczapa T, Neumann N, Paczesna A, Szczapa J, Gadzinowski J, Wahidi LS, 

Smelser K, Sherman MP, Sherman J. A comparison of classic versus transfusion-

related necrotizing enterocolitis in an American and Polish Perinatal Centre. Arch. 



	   24	  

Dis. Child. 2014, Vol. 99, suppl. 2, s. A449. The 5th Congress of the European 

Academy of Paediatric Societies EAPS, 17-21 October 2014, Barcelona, Spain. 

(PLAKAT) 

9. Szczapa T, Sherman J, Wahidi LS, Paczesna A, Neumann N, Smelser KP, 

Szczapa J, Sherman MP, Gadzinowski J. A transatlantic comparison of classic 

versus transfusion related necrotising enterocolitis. Pediatric Academic Societies’ 

Annual Meeting, May 3-6 2014, Vancouver, Canada. (PLAKAT) 

 

f. Resucytacja noworodka 
Moje zainteresowania dotyczą również resuscytacji noworodka. Jako instruktor i 

dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji „Newborn 

Life Support“ (NLS) od kilku lat jestem zaangażowany w działalność organizacyjną i 

dydaktyczną, co opisano dokładniej w załączniku nr 9. Jestem ponadto autorem 

dwóch rozdziałów dotyczących resuscytacji noworodka w podręcznikach. Pod moim 

kierunkiem realizowane są także dwie prace licencjackie dotyczące oceny wiedzy na 

temat resuscytacji noworodka wśród pielęgniarek i ratowników medycznych 

pracujących w zawodzie, oraz wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa 

medycznego. 

 

Rozdziały w podręcznikach dotyczące resuscytacji noworodka: 

1. Szczapa J, Wojsyk-Banaszak I, Szczapa T. Neonatologia (podrozdział dotyczący 

resuscyatcji noworodka). W: Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu 

Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Red.: Dobrzańska A, 

Ryżko J. [Wyd. 2 rozsz. i uaktual.] Elsevier Urban & Partner, 2014. s. 157-236, p-

ISBN: 978-83-7609-855-5. 

2. Szczapa T. Resuscytacja noworodka. W: Cięcie cesarskie. Red.: Słomko Z, 

Drews K, Poręba R. Pol. Tow. Ginekol. 2011 KBN/MNII=4 

 

 

Dotychczasowe granty 
- Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 503-02-02215338-22961-

03550. Badanie “Zastosowanie helioxu w leczeniu ciężkiej niewydolności 

oddechowej u noworodków” (główny wykonawca) 
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