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1. ŻYCIORYS, PRZEBIEG KSZTAŁCENIA I STOPNIE NAUKOWE 
 

1.1. DANE OSOBOWE 
 

Imię i nazwisko: Dawid Szpecht 

Tytuł naukowy: Doktor nauk medycznych 

Stanowisko naukowe: Adiunkt 

Miejsce zatrudnienia : Klinika Neonatologii 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny 

ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

tel. 616599270 fax 618419411 

E-mail dawid.szpecht@poczta.fm 

 

1.2. ŻYCIORYS 

 Urodziłem się 19 listopada 1981 roku w Kostrzynie nad Odrą, gdzie ukończyłem 

Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 2006 

roku uzyskałem dyplom lekarza medycyny Wydziału Lekarskiego I, Akademii Medycznej  

(aktualnie: Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia 

ukończyłem z wyróżnieniem, uzyskując Medal Uczelni za wybitne osiągnięcia naukowe i 

społeczne. W czasie studiów brałem aktywny udział w pracach kilku Studenckich Kół 

Naukowych: Kardiochirurgii Dziecięcej, Pediatrycznego, Neonatologicznego oraz Chorób 

Tropikalnych. Byłem założycielem Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgii Dziecięcej 

oraz pełniłem obowiązki przewodniczącego do czasu ukończenia studiów  (opiekun koła dr 

hab. Wojciech Mrówczyński). W tym czasie powstało wiele referatów zjazdowych 

zaprezentowanych podczas polskich i zagranicznych konferencji studenckich.  Podczas 

studiów zostałem stypendystą Fundacji Humanitarnej "Redemptoris Missio". W nagrodę za 

wolontaryjną pracę w Fundacji, w 2003 roku odbyłem dwumiesięczny wyjazd misyjny do 

Zambii. Podczas pracy misyjnej pracowałem w "Our Lady's Hospice" w stolicy Zambii - 

Lusace, gdzie moim obowiązkiem było niesienie pomocy medycznej w najuboższych rejonach 

miasta. Do szczególnych zadań w "Our Lady's Hospice" należała opieka hospicyjna nad 

osobami zakażonymi wirusem HIV. Będąc w Zambii, z inicjatywy profesora dr hab. Zbigniewa 

Pawłowskiego i we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, przeprowadziłem pierwsze 

w mojej karierze badanie naukowe. W 2005 roku zostałem stypendystą Sokrates-Erasmus do 

mailto:dawid.szpecht@poczta.fm
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Uniwersytetu Lund w Szwecji. Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Lund odbyłem staż w 

Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Kardiologii Dziecięcej kierowanym przez Profesora 

Erkki Pesonen. W czasie studiów odbyłem również praktyki studenckie w "Klinik für 

Tumorbiologie" we Freiburgu w Niemczech. 

Po ukończeniu studiów odbyłem staż podyplomowy w 111 Szpitalu Wojskowym w 

Poznaniu.  

W 2007 roku zdałem Lekarski Egzamin Państwowy uzyskując jeden z najwyższych wyników 

w Polsce.  

W 2007 roku rozpocząłem pracę jako rezydent pediatrii w Klinice Onkologii, Hematologii i 

Transplantologii Pediatrycznej, II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, kierowanej przez profesora dr hab. Jacka Wachowiaka. W 

trakcie pracy klinicznej doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe na licznych kursach, 

szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych. Uczestniczyłem również w wielu 

projektach naukowych. Zostałem stypendystą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Transplantacji Szpiku u Dzieci, dzięki czemu ukończyłem w 2009 roku "The second training 

course on blood and marrow transplantation: course for paediatrician on HSCT in children 

and adolescents" w Genui, we Włoszech.  

W 2011 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy 

doktorskiej: „Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych 

allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych”, której promotorem był profesor dr 

hab. n. med. Jacek Wachowiak.  

W 2013 roku uzyskałem dyplom specjalizacji z pediatrii z wyróżnieniem. Szkolenie 

specjalizacyjne odbywałem pod kierunkiem dr n. med. Benigny Konatkowskiej.  

W 2013 roku rozpocząłem pracę w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierowanej przez profesora dr hab. 

Janusza Gadzinowskiego. W trakcie pracy klinicznej doskonaliłem swoje umiejętności 

zawodowe na licznych polskich i zagranicznych kursach, szkoleniach i konferencjach.  

W 2016 roku uzyskałem dyplom specjalizacji z neonatologii. Szkolenie specjalizacyjne 

odbywałem pod kierunkiem profesora dr hab. Janusza Gadzinowskiego. W tym samym  roku 

zostałem stypendystą programu Erasmus plus do "Center for Developing Brain", St Thomas 

Hospital, King's College w Londynie, w Wielkiej Brytanii kierowanego przez Profesora Davida 

Edwardsa. 



5 

 

Od początku mojej pracy w Klinice Neonatologii angażowałem się w działalność naukową 

kliniki, przede wszystkim w zakresie hematologii, onkologii i neurologii noworodkowej. W 

pracy klinicznej jestem szczególnie zaangażowany w przeprowadzanie przyłóżkowych badań 

ultrasonograficznych - przezciemiączkowego, jamy brzusznej oraz dopplerowskiego. Moje 

kwalifikacje teoretyczne są poparte kursami, w których uczestniczyłem w Polsce i zagranicą. 

W 2017 roku jako pierwszy w kraju ukończyłem kurs ultrasonografii przezciemiączkowej 

organizowany przez European Society for Pediatric Research i European Society of 

Neonatology, w Uniwersytecie w Oxfordzie, uzyskując międzynarodowe kwalifikacje w tym 

zakresie (stypendium Children's Medical Care Foundation). Umiejętności praktyczne 

ultrasonografii przezciemiączkowej i jamy brzusznej zdobyłem wykonując dotychczas  ponad 

15 tysięcy badań ultrasonograficznych. 

W 2017 roku otrzymałem nagrodę Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego za 

osiągnięcia naukowe oraz Europejskiej Akademii Pediatrii. 

Od 11 lat jestem w związku małżeńskim. Żona, Karolina Gazdecka-Szpecht jest doktorem 

nauk medycznych, specjalistą medycyny rodzinnej. Mamy trzy córki. 

 
 

2. POSIADANE DYPLOMY ORAZ STOPNIE NAUKOWE 
  

      1988-1996              Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą ukończona  

                                    z wyróżnieniem. 

      1996-2000   Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ukończone  

   z wyróżnieniem. 

      2000-2006             Dyplom lekarza studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  

   im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończone z wyróżnieniem  

      2011  Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny - rozprawa 

   doktorska pt. „Układ białka C (białko C, Białko S, trombomodulina) u 

   dzieci poddanych allogenicznej transplantacji komórek 

   krwiotwórczych.” (Promotor: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak)  

      2013  Dyplom specjalizacji w zakresie pediatrii. 

      2016  Dyplom specjalizacji w zakresie neonatologii. 
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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU I DOSKONALENIU 

ZAWODOWYM  

 

 

     2006 - 2007 Lekarz stażysta / 111 Szpital Wojskowy, Poznań. 

     2007 - 2012 Asystent - rezydent pediatrii /Klinika Onkologii, Hematologii i  

   Transplantologii Pediatrycznej, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera w 

   Poznaniu. 

   Asystent/praca w systemie dyżurowym w Oddziale Pediatrycznym i 

   Noworodkowym Szpitali Powiatowych w Obornikach i NowymTomyślu. 

     2013 - nadal  Asystent /Klinika Neonatologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital 

   Kliniczny w Poznaniu. 

 
 

Zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

     2009 – 2011  asystent bez doktoratu w Klinice Onkologii, Hematologii i  

  Transplantologii Pediatrycznej.  
 
     2011 – 2013         asystent z doktoratem w Klinice Onkologii, Hematologii i  

                                     Transplantologii Pediatrycznej. 

     2015  - nadal        adiunkt w Katedrze i Klinice Neonatologii. 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY 

Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 

NR 65, POZ. 595 ZE ZW.) 

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

„Rola czynników genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych 

u noworodków urodzonych przedwcześnie” 

 

Osiągnięciem będącym podstawą wnioskowania o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego jest spójny tematycznie cykl 4 prac dotyczących udziału czynników 

genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych u noworodków urodzonych 

przedwcześnie. Cykl składa się z 3 prac oryginalnych oraz 1 pracy poglądowej 

podsumowującej światowe osiągnięcia i doniesienia naukowe w tym zakresie. We wszystkich 

pracach jestem pierwszym autorem oraz autorem korespondencyjnym. Łączna wartość 

wskaźnika oddziaływania IF dla prezentowanego cyklu prac wynosi  7.654, a punktacja 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 100. 

 

Łączna punktacja osiągnięcia naukowego: IF= 7.654 ; MNiSW = 100 

 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 
 

Prace oryginalne: 

 

1. Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna  

Kurzawińska, Marta Szymankiewicz. Role of endothelial nitric oxide synthase and endothelin-

1 polymorphism genes with the pathogenesis of intraventricular hemorrhage in preterm 

infants. Sci. Rep. 2017; Vol. 7, art. 42541, s. 1-9. 

Punktacja IF : 4.259 

Punktacja MNiSW: 40.000 

 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Seremak-Mrozikiewicz+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kurzawi%F1ska+Gra%BFyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Sci+Rep+
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Wkład: opracowanie koncepcji pracy, zdobycie funduszy na przeprowadzenie  badania, 

nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, rekrutacja pacjentów do badania, 

zbieranie danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. Mój udział 

procentowy szacuję na 85%. 

Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.  

 

2. Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak - Mrozikiewicz, Grażyna 

Kurzawińska, Krzysztof Drews, Marta Szymankiewicz. The role of FV 1691G>A, FII 20210G>A 

mutations and MTHFR 677C>T; 1298A>C and 103G>T FXIII gene polymorphisms in 

pathogenesis of intraventricular hemorrhage in infants born before 32 weeks of gestation. 

Childs Nerv Syst. 2017; 33: 1201-1208. doi:10.1007/s00381-017-3460-8 

Punktacja IF: 1.081 

Punktacja MNiSW: 20.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, zdobycie funduszy na przeprowadzenie badania,  

nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, rekrutacja pacjentów do badania, 

zbieranie danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. Mój udział 

procentowy szacuję na 85%. 

Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.  

 

3. Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak - Mrozikiewicz, Grażyna 

Kurzawińska, Krzysztof Drews, Marta Szymankiewicz. The significance of polymorphisms in 

genes encoding Il-1β, Il-6, TNFα, and Il-1RN in the pathogenesis of intraventricular 

hemorrhage in preterm infants. Childs Nerv Syst. 2017.   doi:10.1007/s00381-017-3458-2 

Punktacja IF: 1.081 

Punktacja MNiSW: 20.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, zdobycie funduszy na przeprowadzenie badania,  

nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, rekrutacja pacjentów do badania, 

zbieranie danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. Mój udział 

procentowy szacuję na 85%. 

Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.  
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Praca poglądowa: 

4. Dawid Szpecht, Marta Szymankiewicz, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Janusz 

Gadzinowski. The role of genetic factors in the pathogenesis of neonatal  intraventricular 

hemorrhage. Folia Neuropathol. 2015; 53(1): 1-7. 

Punktacja IF: 1.233 

Punktacja MNiSW: 20.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny, napisanie 

manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

Uzyskałem zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy.  

 

4.3. Omówienie prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego  

 

Krwawienia dokomorowe (IVH,  ang. intraventricular hemorrhage) występują głównie 

u noworodków urodzonych przedwcześnie. Dotyczą od 15 do 20% noworodków urodzonych 

poniżej 32 tygodnia ciąży. Rzadko spotyka się je u noworodków urodzonych o czasie. Około 

90% krwawień dokomorowych dokonuje się w ciągu 3 pierwszych dni życia pozamacicznego 

noworodka. W 20–40% przypadków zasięg pierwotnego krwawienia ulega rozszerzeniu, co 

najczęściej obserwuje się pod koniec pierwszego tygodnia życia. W większości przypadków 

krwawień o ograniczonym zasięgu, czyli I i II stopnia nie stwierdza się objawów klinicznych, 

zwykle wchłaniają się samoistnie, nie powodując zaburzeń funkcjonowania w przyszłości. U 

około 40-80% noworodków z IVH III i IV stopnia rozwijają się objawy mózgowego porażenia 

dziecięcego [1].  Poza wiekiem ciążowym (poniżej 32 tygodnia ciąży) oraz urodzeniową masą 

ciała (poniżej 1500 gramów) w piśmiennictwie wskazuje się na wiele innych czynników 

ryzyka IVH [2, 3, 4]. Wiele danych klinicznych wskazuje na to, że patogeneza IVH jest 

wieloczynnikowa. Pomimo opracowania zaawansowanych strategii intensywnej terapii 

noworodków IVH pozostają istotnym problemem wcześniactwa. Transport in utero, 

przedporodowe podawanie sterydów, zaawansowane techniki resuscytacyjne i 

zaawansowane procedury w oddziale intensywnej terapii noworodka stały się standardem 

opieki nad noworodkami na świecie. Pomimo tego od prawie 20 lat częstość występowania 

ciężkiego IVH pozostaje na poziomie około 15% wśród dzieci urodzonych poniżej 32 tygodnia 

ciąży [3]. W związku z tym istotne znaczenie ma zrozumienie etiologii, mechanizmów i 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Seremak-Mrozikiewicz+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Folia+Neuropathol+
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czynników ryzyka dla IVH. Udział czynników genetycznych w patogenezie IVH u noworodków 

ma potwierdzenie w niewielu badaniach klinicznych.  

Podsumowanie światowych doniesień na temat udziału czynników genetycznych w 

IVH u noworodków przedstawiono poniżej (Dawid Szpecht, Marta Szymankiewicz, Agnieszka 

Seremak-Mrozikiewicz, Janusz Gadzinowski. The role of genetic factors in the pathogenesis of 

neonatal intraventricular hemorrhage. Folia Neuropathol. 2015; 53(1): 1-7). Artykuł ten stał 

się podstawą wnioskowania przeze mnie o grant badawczy oraz do przeprowadzenia 

dalszych badań wśród noworodków urodzonych przedwcześnie w populacji polskiej, na 

materiale Kliniki Neonatologii w Poznaniu (Grant nr 502-14-02215338-09691).  

 

Mutacja genu czynnika V Leiden, mutacja genu protrombiny G20210A,  polimorfizm genu 

czynnika XIII Val34Leu 

Trombofilie wrodzone stanowią genetycznie uwarunkowaną skłonność do zakrzepicy 

żylnej lub tętniczej. Oporność na aktywowane białko C (activated protein C resistance, APCr), 

czyli oporność czynnika V na antykoagulacyjne działanie aktywowanego białka C (activated 

protein C, APC) jest najczęstszą wrodzoną trombofilią i u ponad 90% pacjentów 

spowodowana jest punktową mutacją genu czynnika V  (FV) na chromosomie I (mutacja 

Leiden). Dziedziczenie mutacji genu FV typu Leiden jest autosomalne dominujące i dotyczy 

od 2% do 10% rasy kaukaskiej. Ta forma mutacji najczęściej spotykana na Cyprze, w 

południowej Szwecji, Niemczech, Arabii Saudyjskiej oraz wśród społeczności żydowskiej w 

Izraelu. Niezwykle rzadko spotykana jest natomiast w Afryce oraz w populacji chińskiej i 

japońskiej. W 90% przypadków mutacji genu FV typu Leiden, defekt polega na zastąpieniu 

argininy w pozycji 506 łańcucha ciężkiego glutaminą, efektem czego jest oporność na 

proteolizę pod wpływem APC oraz zachowanie przez FV aktywności prokoagulacyjnej. 

Ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej u osób, u których stwierdzono obecność 

mutacji w układzie heterozygotycznym jest 3-8-krotnie wyższe, niż dla populacji zdrowej. 

Natomiast u osób, u których stwierdzono obecność mutacji w układzie homozygotycznym 

ryzyko rozwoju zakrzepicy żylnej jest nawet 80-krotnie wyższe od ryzyka populacyjnego [5-

7]. 

Protrombina, czyli czynnik II (FII), jest proenzymem witamino-K-zależnym, 

wytwarzanym  w wątrobie i przekształcającym fibrynogen w fibrynę.  Gen kodujący 

protrombinę znajduje się na chromosomie 11, w regionie  p11-q12. Wariant alleliczny FII 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Seremak-Mrozikiewicz+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Folia+Neuropathol+
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charakteryzujący się zamianą guaniny w pozycji 20210 na adeninę w regionie 3' genu nie 

podlegającym translacji powoduje nasilenie syntezy protrombiny i zwiększenie jej stężenia w 

osoczu o kilkanaście procent. Częstość jego występowania w populacji polskiej jest 

szacowana na około 1%. Wykazano związek mutacji genu FV typu Leiden i genu FII z 

występowaniem zakrzepicy w niektórych łożyskach żylnych (żyły wrotnej, żył 

śródczaszkowych) [8]. 

Noworodek z uwagi na niedojrzałość mechanizmów antykoagulacyjnych  

charakteryzuje się tendencją do nadkrzepliwości. Udział mutacji genu FV typu Leiden oraz 

genu FII w patogenezie IVH prawdopodobnie wynika ze zwiększonego ryzyka choroby 

zakrzepowej w obrębie małych naczyń żylnych w rejonie macierzy okołokomorowej. Wzrost 

ciśnienia w naczyniach żylnych macierzy okołokomorowej może powodować przerwanie 

ciągłości ściany naczynia żylnego i wystąpienie IVH. W piśmiennictwie wskazuje się zarówno 

na podwyższone ryzyko IVH wśród noworodków z mutacją genu FV typu Leiden  [9-11]. W 

innych badaniach natomiast wskazuje się, że mutacja genu FV typu Leiden nie ma wpływu na 

występowanie IVH [12-16]. Rola mutacji genu FII G20210A w patogenezie IVH nie została 

potwierdzona [9, 10, 12, 15-17].  

Udział innych czynników genetycznych, w tym polimorfizmu genu czynnika XIII (FXIII) 

Val34Leu w patogenezie IVH u noworodków jest nie w pełni potwierdzony. FXIII, którego 

zadaniem jest stabilizacja fibryny i wytworzenie skrzepu, jest kodowany przez gen 

zlokalizowany na chromosomie 6. Mutacja punktowa w kodonie 34 eksonu 2 genu 

podjednostki A FXIII powoduje zastąpienie w pozycji 34 peptydu waliny leucyną. Göpel i wsp. 

[18] potwierdzili zwiększoną częstość występowania IVH I-IV stopnia u noworodków z bardzo 

małą masą urodzeniową wśród nosicieli genotypu Leu/Leu lub Val/Leu   genu czynnika XIII w 

stosunku do noworodków z genotypem  Val/Val. Nie potwierdził tej zależności Ryckmann et 

al. [10] i Härtel i wsp. [19]. 

 

Polimorfizmy genów cytokin prozapalnych 

Udział czynników zaangażowanych w procesy zapalne w patogenezę IVH jest 

bezsprzeczny. Rola wpływu szeregu cytokin prozapalnych oraz odmian polimorficznych 

genów interleukiny 1β (IL-1β) i czynnika martwicy nowotworów α (tumor necrosis factor α, 

TNFα) na uszkodzenie niedojrzałego ośrodkowego układu nerwowego i rozwój IVH u 

noworodków urodzonych przedwcześnie podlegała licznym badaniom [20]. 
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Aden i wsp. [16] w 2013 roku przedstawili wyniki badań 224 noworodków 

urodzonych przedwcześnie z masą ciała od 500 do 1250 gramów z IVH III i IV stopnia. 

Analizie poddano szereg polimorfizmów genów dla: kolagenu 4A1 (COL4A1 Gly1580Arg); FII 

(97G>A); FV (1601G>A); IL1β (87-511T>C; 87-31C>T); interleukiny 6 (Il-6) (116-121C>G); 

reduktazy metylotetrahydrofolianowej (MTHFR) (677C>T; 129A>C); TNF (169-319G>A). W 

badaniu tym, z szeregu polimorfizmów analizowanych, udział w patogenezie IVH 

potwierdzono u nosicieli polimorfizmu genu MTHFR 1298A>C, częściej z genotypem CC. 

Ment et al. powierdziła natomiast, że homozygoty TT w zakresie polimorfizmu 677C>T 

MTHFR mają [21] zwiększone ryzyko IVH. MTHFR jest enzymem katalizującym reakcję 

redukcji 5,10-metylenotetrahydrofolianu do 5-metylotetrahydrofolianu, który natomiast  jest 

substratem w reakcji remetylacji homocysteiny do metioniny. Mutacje w genie MTHFR  

wpływają na obniżenie aktywności enzymu, czego rezultatem jest podwyższenie stężenia 

homocysteiny w osoczu krwi. Podwyższone stężenie homocysteiny może uszkadzać 

śródbłonek naczyń krwionośnych, zwiększać ryzyko przerwania ciągłości ściany naczynia i 

prowadzić do wystąpienia IVH.  

W zakresie polimorfizmów genu Il-1β Ryckman i wsp. potwierdzili zwiększone ryzyko 

IVH I i II stopnia wśród noworodków urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży z genotypem CT 

oraz IVH III i IV stopnia u homozygot CC w zakresie polimorfizmu Il-1β -31C (homozygoty CC 

charakteryzują się zwiększoną produkcją Il-1β) [10]. Baier i wsp. wykazali, że nosiciele allelu T 

w zakresie polimorfizmu  Il-1β -511C>T mają zwiększone ryzyko IVH III i IV stopnia (nosiciele 

allelu T charakteryzują się zwiększoną produkcją Il-1β) [15]. Aden et al. nie wykazali związku 

polimorfizmów Il-1β -511 C>T i Il-1β -31C wśród 224 przedwcześnie urodzonych 

noworodków z IVH III i IV stopnia [16]. 

Nie potwierdzono związku polimorfizmu -174G>C Il-6 z IVH [10, 15, 16, 22].  

TNF produkowany jest głównie przez aktywne monocyty i makrofagi oraz w znacznie 

mniejszych ilościach przez inne tkanki i razem z Il-1 oraz Il-6 bierze udział w miejscowej i 

układowej reakcji zapalnej. Uważa się, że TNF jest między innymi odpowiedzialny za 

uszkodzenie śródbłonka mikrokrążenia w ośrodkowym układzie nerwowym, tym samym 

zwiększając ryzyko przerwania ciągłości ściany naczynia i wystąpienia IVH. Udział 

poszczególnych wariantów polimorficznych genów dla TNFα i TNFβ w patofizjologii IVH u 

wcześniaków jest niejasny. Adcock i wsp. wykazali korelację pomiędzy występowaniem IVH, 

a nosicielstwem polimorfizmu TNFα 308G>A (allel A) [23]. Heep i wsp. badając rolę 
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wariantów polimorficznych genów 308G>A TNFα i Ncol TNFβ w grupie 27 noworodków 

urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży potwierdzili większą częstość występowania IVH III i IV 

stopnia wśród nosicieli allelu TNFβ2, czego nie potwierdzono wśród nosicieli polimorfizmu w 

rejonie promotora 308 genu TNFα [24].  

 

Mutacja genu kolagenu IV 

COL4A1 jest genem kodującym łańcuch α  kolagenu IV. Kolagen IV stanowi 

podstawowy budulec błony podstawnej. W badaniach na myszach mutacja w genie COL4A1  

skutkowała wystąpieniem krwawienia śródczaszkowego, także IVH. W piśmiennictwie 

wskazuje się na udział mutacji 4582-4586dupCCCATG genu COL4A1 w występowaniu 

porencefalii u noworodków oraz udarach krwotocznych u dorosłych. Bilguvar i wsp. 

opublikowali w 2009 roku wyniki wskazujące na udział mutacji 4582-4586dupCCCATG w 

genie COL4A1 w patogenezie IVH u noworodków urodzonych przedwcześnie. Wariant 4582-

4586dupCCCATG mutacji genu COL4A1 skutkuje insercją dwóch aminokwasów w domenie 

NC1 kolagenu IV, co powoduje destabilizację kolagenu IV oraz perforację błony podstawnej 

naczyń mózgowych u noworodków [21]. 

 

Polimorfizmy genów uczestniczących w regulacji ciśnienia systemowego i przepływów 

mózgowych 

W patogenezie IVH u noworodków urodzonych przedwcześnie istotną rolę odgrywają 

zmiany  mózgowych przepływów tętniczych i żylnych. Wykazano, że noworodki urodzone 

przedwcześnie mają upośledzoną zdolność autoregulacji przepływów mózgowych w 

odpowiedzi na zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Ta upośledzona autoregulacja powoduje 

zwiększone ryzyko przerwania macierzy rozrodczej i wystąpienia IVH [26]. 

Wydaje się, że obecność polimorfizmów genów endotelialnej syntazy tlenku azotu 

(eNOS) 894G>T lub -786T>C  może u noworodka urodzonego przedwcześnie zwiększać 

ryzyko IVH, istotnie zaburzając regulację przepływów mózgowych [27, 28]. Tlenek azotu (NO) 

w organizmie człowieka powstaje w sposób ciągły m.in. w śródbłonku naczyniowym. Jest 

wytwarzany z grupy guanidynowej L-argininy z uwolnieniem L-cytruliny w reakcji 

katalizowanej przez śródbłonkową syntazę tlenku azotu, w obecności tlenu cząsteczkowego 

oraz kofaktorów: zredukowanego fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego, 

dinukleotydu flawinoadeninowego oraz tetrahydrobiopteryny. Zaburzenia syntezy NO mogą 
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wynikać z genetycznie uwarunkowanych zaburzeń aktywności eNOS. Gen NOS3 kodujący 

eNOS zbudowany jest z 26 eksonów oraz 25 intronów, koduje 1203 aminokwasy o łącznej 

wielkości 133kDa. Polimorfizm genu NOS3 894G>T polegający na zamianie guaniny na 

tyminę w pozycji 894 (ekson 7) powoduje zamianę sekwencji aminokwasowej Glu298Asp. 

Polimorfizm -786T>C genu NOS3 polega na zamianie  tyminy na cytozynę w promotorze 

genu NOS3 w pozycji -786. Uważa się, że przy obecności wariantów polimorfizmów 894G>T 

oraz -786T>C enzym eNOS może mieć obniżoną aktywność enzymatyczną.  Głównym 

receptorem dla NO jest cyklaza guanylowa. Efektem aktywacji cyklazy guanylowej jest wzrost 

poziomu cGMP oraz aktywacja kinazy białkowej G. Tlenek azotu w obrębie śródbłonka pełni 

kluczową rolę w regulacji lokalnego ciśnienia krwi - działa wazodylatacyjnie – przez co 

zapewnia odpowiedni do zapotrzebowania przepływ tkankowy krwi. Poza tym, przeciwdziała 

czynnikom silnie zwężającym naczynia takim jak endotelina-1, angiotensyna II oraz hamuje 

agregację i adhezję płytek krwi poprzez zmniejszenie produkcji czynnika aktywującego płytki 

przez śródbłonek. Pełni również rolę ochronną dla ściany naczyniowej hamując utlenianie 

lipidów i inaktywując wolne rodniki tlenowe [29]. Wykazano również, że u kobiet ciężarnych 

aktywność układu syntetyzującego tlenek azotu jest wysoka. Aktywność tego układu obniża 

się w miarę zbliżania się terminu porodu, co ma istotne znaczenie w mechanizmie stymulacji 

czynności skurczowej macicy i rozpoczęcia porodu. Wzrost stężenia tlenku azotu w czasie 

ciąży jest wynikiem stymulacji syntazy NO wykrytej w mięśniu macicy i syncytiotrofoblaście 

przez wysokie stężenia estradiolu. Matczyne stężenie NO reguluje również opór w 

naczyniach krążenia płodowo-łożyskowego. Jego niedobór może być związany z  

zahamowanym rozwojem wewnątrzmacicznym płodu i małą masą urodzeniową. W okresie 

poporodowym u noworodka natomiast obniżone stężenie syntazy NO u nosicieli 

polimorficznych wariantów genu NOS3 może skutkować obniżonym stężeniem NO i tym 

samym zaburzeniami w regulacji przepływów mózgowych u noworodka [30, 31]. 

Układ renina-angiotensyna-aldosteron jest układem kontrolującym objętość krążącej 

w ustroju krwi i ciśnienie tętnicze oraz stężenie jonów sodowych i potasowych w płynach 

ustrojowych. Warianty delecyjno-insercyjne genu enzymu konwertującego angiotensynę 

(ACE ins/del) oraz polimorfizm 1166A/C receptora typu 1 angiotensyny II (ATR 1166A/C) są 

związane z lepszą prognozą w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej. Rola obu 

polimorfizmów w patologii IVH u noworodków jest nadal niejasna. W literaturze wskazuje 

się, że zarówno polimorfizm genu ACE ins/del może być dobrym jak i złym czynnikiem 



15 

 

prognostycznym w przebiegu niewydolności oddechowej noworodka. Noworodki nosiciele 

polimorfizmu ACE ins/del są również obarczeni większym ryzykiem rozwoju retinopatii 

wcześniaków, a nosiciele polimorfizmu ATR 1166A/C przetrwałego przewodu tętniczego [32]. 

W 2011 roku Spiegler i wsp. opublikowali wyniki wieloośrodkowego badania 

przeprowadzonego wśród 1 209 noworodków urodzonych z masą poniżej 1500 gramów w 

12 ośrodkach w Niemczech [29]. Nie potwierdzono związku polimorfizmów ACE ins/del oraz 

ATR 1166A/C z śmiertelnością okołoporodową oraz występowaniem wśród noworodków 

IVH, retinopatii, dysplazji oskrzelowo-płucnej oraz przetrwałego przewodu tętniczego [33, 

34]. Podobnie Poggi et al. nie potwierdziła związku ACE ins/del i polimorfizmu -240A>T z IVH 

w grupie 342 noworodków urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży [27].  

 

 

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego – dotyczy 

trzech publikacji omawianych poniżej 

 

Do badania zakwalifikowano 100 (z 428) noworodków urodzonych w Ginekologiczno-

Położniczym Szpitalu Klinicznym i przyjętych do Oddziału Intensywnej  Terapii Noworodka 

Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w okresie od 1 czerwca 2014 do 

15 sierpnia 2016 r. Analizą objęto pacjentów spełniających poniższe kryteria włączenia do 

badania: wiek ciążowy między 24+0 a 32+0 tygodniem ciąży; rasa kaukaska, kompletna 

steroidoterapia prenatalna, noworodki z ciąży pojedynczej, noworodki bez podejrzenia o 

zakażenie typu TORCH (ang. toxoplasmosis, other, rubella, cytomegalovirus, herpes) , wady 

metabolizmu oraz aberracje chromosomowe – Ryc. 1. 
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Ryc. 1 Kwalifikacja pacjentów do badania 
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Rozpoznanie IVH stawiane było zgodnie z kryteriami Papille’a [35], na podstawie 

przezciemiączkowego badania ultrasonograficznego (USG), które wykonywano w 1, 3 oraz 7 

dobie życia oraz w kolejnych dobach życia w zależności od stwierdzanych zmian pierwotnych 

w ośrodkowym układzie nerwowym oraz od stanu klinicznego dziecka. Badanie USG 

wykonywano głowicą typu convex (10MHz), aparatem Prosoud α7 Premier firmy Aloka.  

Analizie poddano następujące czynniki ryzyka IVH  [4, 36]:  

o płeć,  

o wiek ciążowy,  

o urodzeniową masę ciała,  

o rodzaj porodu (siłami natury vs. cięcie cesarskie),  

o niedotlenienie okołoporodowe (definiowane jako punktację w skali APGAR mniejszą 

niż 6 w 10 minucie życia i pH poniżej 7.0 lub BE poniżej -15 mmol/l z krwi 

pępowinowej),  

o zakażenie wewnątrzmaciczne (definiowane jako 1. dodatni posiew krwi  i/lub objawy 

kliniczne zakażenia ze wzrostem lub bez wzrostu wykładników stanu zapalnego w 

pierwszych 7 dniach życia lub 2. rozpoznanie zapalenia płuc u pacjenta 

wentylowanego w ciągu 48 godzin od urodzenia),  

o rodzaj zastosowanej wentylacji (nieinwazyjna vs. konwencjonalna),  

o hipotensję (definiowaną jako średnie ciśnienie tętnicze poniżej wartości 

odpowiadającej tygodniowi ciąży z towarzyszącymi objawami zaburzeń perfuzji) w 

pierwszych siedmiu dniach życia i terapia hipotensji (krystaloidami - bolus 10-15 

ml/kg i/lub katecholaminami), 

o zastosowanie NaHCO3 w terapii kwasicy (definiowana jako pH poniżej 7.2 i/lub BE 

poniżej –10 mmol/l), 

o małopłytkowość (definiowana jako poziom płytek krwi poniżej 100 G/l). 

Średni wiek ciążowy noworodków włączonych do badania wynosił 29±2 tygodni (zakres 

24+0 - 32+0). Urodzeniowa masa ciała wynosiła 1170±361g. W badanej grupie IVH 

stwierdzono u 45 dzieci. Odpowiednio IVH I stopnia, II stopnia, III stopnia i IV stopnia 

zdiagnozowano wśród:  15 (33.33%), 20 (42.22%), 8 (17.77%) i 3 (6.66%) noworodków.   

Analiza statystyczna wykazała, że IVH występowały znamiennie częściej u dzieci: 

urodzonych między 24+0 a 28+6 tygodniem ciąży niż urodzonych miedzy 29+0 a 32+0 

tygodniem ciąży (74.19% vs  25.81%; p=0.007); z niższą punktacja w skali APGAR w 1 minucie 
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życia (6 (1-10) vs 8 (2-10); p=0.007) i 5 minucie życia (4 (1-10) vs 7 (1-8); p=0.001); wśród 

dzieci ze stwierdzonym zakażeniem wewnątrzmacicznym (70.97% vs 47.83%; p=0.031) i 

małopłytkowością (45.16 vs 17.39%; p=0.034). 

IVH II-IV stopnia występowały znamiennie częściej u noworodków leczonych z 

powodu hipotensji (51.61% vs 13.04%; p=0.002) oraz kwasicy (54.84% vs 27.54%; p=0.009). 

Wszystkie dzieci włączone do badania wymagały wsparcia oddechu, z czego u 52 

zastosowano wyłącznie wentylacją nieinwazyjną. Noworodki, u których rozpoznano IVH II - 

IV stopnia były częściej wentylowane konwencjonalnie (80.65% vs 33.33%; p<0.0001).  

W grupie badanej zgon stwierdzono u 10 pacjentów, z czego u 7 (70%) rozpoznano 

IVH II-IV stopnia. Wszystkie dzieci,  które zmarły  urodzone były między 24+0 a 28+6 

tygodniem ciąży (18.18%).  

 

Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, 

Marta Szymankiewicz. Role of endothelial nitric oxide synthase and endothelin-1 

polymorphism genes with the pathogenesis of intraventricular hemorrhage in preterm 

infants. Sci. Rep. 2017: Vol. 7, art. 42541,  1-9. 

 W pracy analizowano udział 3 polimorfizmów: eNOS (894G>T i -786T>C) oraz 

endoteliny-1 (EDN1; 5665G>T) w patogenezie IVH. Ponadto analizowano związek 

powyższych polimorfizmów u pacjentów z rozpoznanym IVH a czynnikami mogącymi mieć 

wpływ na zmianę przepływów w naczyniach mózgowych (hipotensja i jej leczenie, kwasica i 

jej leczenie NaHCO3). W patogenezie IVH u noworodków urodzonych przedwcześnie istotną 

rolę odgrywają zmiany  mózgowych przepływów tętniczych i żylnych. Wykazano, że 

noworodki urodzone przedwcześnie mają upośledzoną zdolność autoregulacji przepływów 

mózgowych w odpowiedzi na zmiany ciśnienia tętniczego krwi, co powoduje zwiększone 

ryzyko przerwania macierzy rozrodczej i wystąpienia IVH [3]. Układ EDN1/NO jest 

zaangażowany w regulowanie przepływu krwi przez naczynia. Jak już wspomniano w 

klasycznej ścieżce sygnałowej EDN1/NO, EDN1 stymuluje eNOS do wytwarzania NO. Z drugiej 

strony, NO może hamować syntezę i efekty hemodynamiczne EDN1. NO w obrębie 

śródbłonka pełni kluczową rolę w regulacji lokalnego ciśnienia krwi - działa wazodylatacyjnie 

– przez co zapewnia odpowiedni do zapotrzebowania przepływ tkankowy krwi. Poza tym, 

przeciwdziała czynnikom silnie zwężającym naczynia, takim jak EDN1 [29]. 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Seremak-Mrozikiewicz+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kurzawi%F1ska+Gra%BFyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Sci+Rep+
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Metodyka: DNA otrzymywano z leukocytów krwi za pomocą zestawu do izolacji 

QIAamp DNA Blond Mini Kit (QIAGEN Inc., Niemcy). Polimorfizm eNOS 894G>T analizowano 

używając następujących starterów: F5’ AAg gCA ggA gAC AgT ggA Tgg A 3’ i R5’ CCC AgT CAA 

TCC CTT Tgg TgC TCA 3’ Otrzymywano produkt PCR o wielkości 248  pz, który następnie 

poddawano hydrolizie restrykcyjnej enzymem Mbol (ThermoScientific) i uzyskiwano trzy 

genotypy: homozygota typu dzikiego GG 248 pz, heterozygota GT 248, 158, 90 pz  oraz 

homozygota zmutowana TT 158, 90 pz, które odczytywano z 2% żeli agarozowych. 

Polimorfizm eNOS -786T>C analizowano używając następujących starterów: F5` CCA CCC TgT 

CAT TCA gTg AC 3` i R5’ TCT CTg Agg TCT CgA AAT CA 3’. Otrzymywano produkt PCR o 

wielkości 296 pz, który następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej enzymem PdiI 

(ThermoScientific) i uzyskiwano trzy genotypy: homozygota typu dzikiego TT 296 pz; 

heterozygota TC 296, 220, 76 pz i homozygota zmutowana CC 220, 76 pz. 

Do amplifikacji odcinka genu EDN1 zawierającego polimorfizm 5665G>T, użyto 

następujących starterów F5’ TCA TgA TCC CAA gCTg AAA ggC TA 3’ oraz R5’ ACC TTT CTT ggA 

ATg TTT TgA AC 3’, które pozwalały uzyskać fragment 228 pz. Produkt reakcji hydrolizowano 

enzymem restrykcyjnym NheI (Thermo Scientific). W zależności od genotypu uzyskiwano 

następujące fragmenty: GG 203, 25 pz; GT 228, 203, 25 pz; TT 228 pz. 

 Wyniki: Wykazano, że heterozygoty GT polimorfizmu eNOS 894G>T urodzone między 

24+0 a 28+6 tygodniem ciąży mają większe ryzyko IVH od II do IV stopnia (OR 3.431; 1.049-

11.22; p=0.004). Nosiciele zmutowanego allelu C polimorfizmu eNOS -786T>C urodzeni 

między 24+0 a 32+0 tygodniem ciąży mają większe ryzyko IVH od II do IV stopnia (1.877 

(0.968 – 3.624); p=0.0436). 

 

Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, 

Krzysztof Drews, Marta Szymankiewicz. The role of FV 1691G>A, FII 20210G>A mutations 

and MTHFR 677C>T; 1298A>C and 103G>T FXIII gene polymorphisms in pathogenesis of 

intraventricular hemorrhage in infants born before 32 weeks of gestation. Childs Nerv Syst. 

2017; 33(7): 1201-1208. doi:10.1007/s00381-017-3460-8. 

W pracy analizowano związek mutacji genu FV 1691G>A, mutacji genu FII 20210G>A 

oraz polimorfizmów 677C>T; 1298A>C MTHFR i 103G>T FXIII z występowaniem IVH. 

Hipotetycznie udział mutacji genu FV 1691G>A, mutacji genu FII 20210G>A oraz 

polimorfizmów 677C>T; 1298A>C MTHFR i 103G>T FXIII w patogenezie IVH mógłby wynikać 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER1881?ICID=search-product
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ze zwiększonego ryzyka choroby zakrzepowej w obrębie małych naczyń żylnych w rejonie 

macierzy okołokomorowej u nosicieli alleli zmutowanych. Wzrost ciśnienia w naczyniach 

żylnych macierzy okołokomorowej wtórnie może powodować przerwanie ciągłości ściany 

naczynia żylnego i wystąpienie IVH [3]. 

Metodyka: DNA otrzymywano z leukocytów krwi za pomocą zestawu do izolacji 

QIAamp DNA Blond Mini Kit (QIAGEN Inc., Niemcy).  

Mutację genu FV 1691G>A analizowano używając następujących starterów: F5' TgC CCA gTg 

CTT AAC AAg ACC A 3' i R5' CTT gAA ggA AAT gCC CCA TTA 3'. Otrzymywano produkt PCR o 

wielkości 220 pz, który następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej w temperaturze 37oC 

enzymem MnlI (Eurx) i uzyskiwano trzy genotypy: homozygota typu dzikiego GG 116, 67, 37 

pz, heterozygota GA 153, 116, 67, 37 pz oraz homozygota zmutowana AA 153, 67 pz, które 

odczytywano z 2% żeli agarozowych. 

Mutację genu FII analizowano metodą PCR przy zastosowaniu starterów: F5' TCT AgA AAC 

AgT TgC CTg gC 3' oraz R5' ATA gCA CTg ggA gCA TTg AAg C 3'. Otrzymywano produkt PCR o 

wielkości 345 pz, który następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej w temperaturze 37oC 

enzymem HindIII (ThermoScientific). Genotypy odczytywano z 2% żeli agarozowych: GG 345 

pz; GA 345, 322, 23 pz; AA 322, 23 pz. 

Polimorfizm 677C>T MTHFR wykrywano używając starterów: F5' TgA Agg AgA Agg TgT CTg 

Cgg gA 3' i R5' Agg ACg gTg Cgg TgA gAg Tg 3'. Uzyskiwany po reakcji PCR produkt o wielkości 

198 pz hydrolizowano enzymem restrykcyjnym HinfI (Eurx). Dla genotypu homozygotycznego 

typu dzikiego CC nie występowało miejsce restrykcyjne dla enzymu i uzyskiwano pojedynczy 

prążek o wielkości 198 pz. Dla genotypu heterozygotycznego CT otrzymywano trzy prążki 

wielkości 198, 175 i 23 pz oraz dwa prążki 175 i 23 pz w przypadku obecności genotypu 

homozygotycznego zmutowanego TT. 

Do amplifikacji odcinka genu MTHFR zawierającego wariant 1298A>C, użyto następujących 

oligonukleotydów: F5’ CTT CTA CCT gAA gAg CAA gTC 3’; R5’ CAT gTC CAC AgC ATg gAg 3’, 

które pozwalały uzyskać fragment 256 pz. Produkt reakcji hydrolizowano enzymem 

restrykcyjnym MboII (Eurx). Identyfikacji genotypu dokonywano za pomocą elektroforezy na 

2% żelach agarozowych. W zależności od genotypu uzyskiwano następujące fragmenty: 

MTHFR 1298A>C (AA 176, 30, 28, 22 pz; AC 204, 176, 30, 28, 22 pz; CC 204, 30, 22 pz). 

Polimorfizm FXIII 103G>T analizowano używając następujących starterów: F5’ CAT gCC TTT 

TCT gTT gTC TTC 3’ i R5’ TAC CTT gCA ggT TgA CgC CCC ggg gCA CTA 3’. Otrzymywano 
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produkt PCR o wielkości 192 pz, który następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej 

enzymem HpyF3I (DdeI) (ThermoScientific) uzyskiwano trzy genotypy: homozygota typu 

dzikiego GG 192 pz, heterozygota GT 192, 161, 31 pz oraz homozygota zmutowana TT 161, 

31 pz, które odczytywano z 2% żeli agarozowych. 

 Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, że homozygoty zmutowane CC 

polimorfizmu MTHFR 1298A>C mają 4.5-krotnie wyższe ryzyko IVH II do IV stopnia (OR 4.511 

(1.147 – 17.75); p =0.026). Nosiciele zmutowanego allelu C polimorfizmu  MTHFR 

1298A>C mają wyższe ryzyko IVH II do IV stopnia (OR 1.816 (0.984-3.352); p=0.056).   

Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, 

Krzysztof Drews, Marta Szymankiewicz. The significance of polymorphisms in genes 

encoding Il-1β, Il-6, TNFα, and Il-1RN in the pathogenesis of intraventricular hemorrhage in 

preterm infants. Childs Nerv Syst. 2017. doi:10.1007/s00381-017-3458-2 

W pracy poddano analizie związek polimorfizmów: +3953C>T interleukiny-1β (Il-1β), -

174G>C i -596G>A interleukiny-6 (Il-6), -308G>A czynnika martwicy nowotworów α (TNFα) 

oraz zmiennej liczby tandemowych powtórzeń 86 par zasad genu antagonisty receptora 

interleukiny 1 (86 PZ VNTR GENU IL-1RN) z występowaniem IVH u noworodków urodzonych 

poniżej 32 tygodnia ciąży. Ponadto analizowano związek powyższych polimorfizmów u 

pacjentów z IVH z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym. 

Wskazuje się na możliwy związek polimorfizmów genów cytokin z patogenezą IVH w 

następujących mechanizmach: zakażenie wewnątrzmaciczne jest najczęstszą przyczyną 

porodu przedwczesnego, a polimorfizmy genów cytokin prozapalnych warunkują 

indywidualną odpowiedź zapalną; mikroorganizmy i produkowane przez nie toksyny 

stymulują produkcję przez płód IL-6 i innych markerów zapalnych, takich jak IL-1, TNF-α itd.  

Cytokiny zwiększają również przepuszczalność bariery krew-mózg, powodując dysfunkcję 

oligodendrocytów, zmniejszając produkcję mieliny oraz zaburzając unaczynienie macierzy 

okołokomorowej prowadząc do IVH [3, 20]. 

 Metodyka: DNA otrzymywano z leukocytów krwi za pomocą zestawu do izolacji 

QIAamp DNA Blond Mini Kit (QIAGEN Inc., Niemcy). 

Polimorfizm +3953C>T genu IL-1β analizowano używając następujących starterów: F5’ gTT 

gTC ATC Aga CTT TgA CC 3’, R5’ TTC AgT TCA TAT ggA CCA gA 3’. Otrzymywano produkt PCR 

o wielkości 251 pz, który następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej w temperaturze 65oC 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER1881?ICID=search-product
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enzymem TaqI (ThermoScientific) i uzyskiwano trzy genotypy: homozygota typu dzikiego CC 

137, 114 pz, heterozygota CT 251, 137 i 114 pz oraz homozygota zmutowana TT 251 pz, 

które odczytywano z 2% żeli agarozowych. 

Polimorfizm 86 pz VNTR (ang. variable number tandem repeats) genu IL-1RN analizowano 

metodą PCR przy zastosowaniu starterów: F5’ CTC AgC AAC ACT CCT AT 3’ i R5’ TCC Tgg TCT 

gCA ggT AA 3’ (TiBMolBiol). Po reakcji PCR odczytywano genotypy z 2% żeli agarozowych. W 

zależności od ilości tandemowych powtórzeń 86 nukleotydów możliwe były do uzyskania 

produkty długości 154 pz (IL1RN*0), 410 pz (IL1RN*1), 240 pz (IL1RN*2), 500 pz (IL1RN*3), 

325 pz (IL1RN*4), 595 pz (IL1RN*5). 

Fragment zawierający miejsce polimorfizmu -174G>A w promotorze genu IL-6 

amplifikowano używając następujących starterów: F5’ ACA TgC CAA gTg CTg AgT CA 3’ oraz 

R5’ AAT CTT TgT Tgg Agg gTg Ag-3’. Otrzymywano produkt PCR o wielkości 214 pz, który 

następnie poddawano hydrolizie restrykcyjnej w temperaturze 37oC enzymem LweI 

(ThermoScientific). Genotypy odczytywano z 2% żeli agarozowych. Homozygota GG 114, 

100 pz, heterozygota GC 214, 114, 100 pz oraz homozygota zmutowana CC 214 pz. 

Polimorfizm -596G>A genu IL-6 wykrywano używając starterów: F5’ ggA gTC ACA CAC TCC 

ACC Tg 3’ oraz R5’ AAg CAg AAC CAC TCT TCC TTT ACT T-3’. Uzyskiwany po reakcji PCR 

produkt o wielkości 420 par zasad hydrolizowano w temperaturze 55oC enzymem 

restrykcyjnym BseGI (BtsCI) (ThermoScientific). Dla genotypu homozygotycznego typu 

dzikiego GG nie występowało miejsce restrykcyjne dla enzymu i uzyskiwano pojedynczy 

prążek o wielkości 420 pz. Dla genotypu heterozygotycznego GA otrzymywano trzy prążki 

wielkości 420, 354 oraz 66 pz oraz dwa prążki 354 oraz 66 pz w przypadku obecności 

genotypu homozygotycznego zmutowanego AA. 

Do amplifikacji odcinka genu TNF-α zawierającego mutację -308G>A, użyto następujących 

starterów F5’ AAA Tgg Agg CAA Tag gTT TTg Agg ggC TTg 3’ oraz 5’ TAC CCC TCA CAC TCC CCA 

TCC TCC CTg ATC 3’ (TIBMolBiol), które pozwalały uzyskać fragment 131 pz. Produkt reakcji 

hydrolizowano enzymem restrykcyjnym FaqI (BsmFI) w temperaturze 37oC. Identyfikacji 

genotypu dokonywano za pomocą elektroforezy na 3% żelach agarozowych, w buforze TBE. 

Żele barwiono bromkiem etydyny i wizualizowano w świetle UV. W zależności od genotypu 

uzyskiwano następujące fragmenty: -308G>A (GG – 86, 45, GA – 131, 86, 45, AA 131 pz). 

 Wyniki: Nie wykazano związku polimorfizmów: 3953C>T Il-1β, -174G>C i -596G>A Il-

6, -308G>A TNFα oraz 86 PZ VNTR IL-1RN z występowaniem IVH u noworodków urodzonych 
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poniżej 32 tygodnia ciąży. Ponadto nie wykazano związku powyższych polimorfizmów u 

pacjentów z IVH bez i z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym. 

Wnioski: 

1. Krwawienia dokomorowe są istotnym powikłaniem wcześniactwa.  

2. W związku z niewielkim postępem w zapobieganiu krwawień dokomorowych u 

noworodków urodzonych przedwcześnie konieczne są dalsze badania  skoncentrowane na 

zrozumieniu mechanizmów biorących  udział w patogenezie krwawień dokomorowych.  

3. W epoce „personalized medicine” identyfikacja genetycznych czynników ryzyka stwarza 

możliwości zastosowania strategii prewencyjnych IVH.  

4. Heterozygoty GT polimorfizmu eNOS 894G>T urodzone między 24+0 a 28+6  tygodniem 

ciąży mają większe ryzyko wystąpienia IVH od II do IV stopnia. Nosiciele  zmutowanego allelu 

C polimorfizmu eNOS -786T>C urodzeni między 24+0 a 32+0 tygodniem ciąży mają większe 

ryzyko wystąpienia IVH od II do IV stopnia. 

5. Homozygoty zmutowane CC polimorfizmu MTHFR 1298A>C urodzone między 24+0  a  

32+0  tygodniem ciąży mają 4.5-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia IVH II do IV  stopnia (OR 

4,511 (1,147–17,75); p=0.026) MTHFR 1298A>C. Nosiciele zmutowanego allelu C 

polimorfizmu MTHFR 1298A>C mają wyższe ryzyko IVH II do IV stopnia (OR 1.816 (0.984-

3.352); p=0.056).   

 

 

Dalsze kierunki badań: 

1. Badanie pojedynczych polimorfizmów, ale z uwzględnieniem aspektów klinicznych 

opieki perinatologicznej. Aktualnie, we współpracy z Pracownią Biologii Molekularnej Kliniki 

Perinatologii I Chorób Kobiecych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

trwa ocena polimorfizmów fibronektyny. Analiza błony podstawnej naczyń na płodach 

ludzkich i noworodkach urodzonych przedwcześnie wykazała znacznie zmniejszoną 

zawartość fibronektyny w macierzy okołokomorowej w porównaniu do błony podstawnej 

naczyń innych obszarów ośrodkowego układu nerwowego. Proporcje innych składników 

błony podstawnej (laminina (α1, α4 i α5), kolagen α1 (IV), kolagen α5 (IV) i perlekan) są 

podobne we wszystkich regionach mózgu [37].  
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2. Badania asocjacyjne całego genomu (genome-wide association studies, GWAS) 

czyli jednoczesne genotypowanie setek tysięcy SNP (single nucleotide polymorphism), ale 

stworzenie homogennej grupy pacjentów w oparciu o znane czynniki ryzyka IVH [38].  

 3. W trakcie realizacji jest projekt, którego celem jest zbadanie genetycznego podłoża 

retinopatii wcześniaków z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji jednej z 

najnowszych metod screeningu genomowego, do tej pory niestosowanej w badaniach 

retinopatii wcześniaków u ludzi.  Analizie zostaną poddane geny ze szczególnym 

uwzględnieniem tych zaangażowanych w procesy  waskulo- i angiogenezy naczyniaków 

krwionośnych.  

 

5.  ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 
 

bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, udziału autora wymienionego w 
dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych 

 

5.1. Analiza bibliometryczna całego dorobku naukowego 
 

Na mój dorobek naukowy składa się 27 publikacji w czasopismach medycznych,  

34 doniesienia zjazdowe oraz 1 praca doktorska. 

Łączny IF publikacji wynosi 27.866, punktacja KBN/MNiSW 427 pkt.  

Wśród omawianych publikacji jest: 

 18 prac oryginalnych polskich i anglojęzycznych, w tym w czternastu jestem 

 pierwszym autorem; 

 5 prac poglądowych polskich i anglojęzycznych, w tym w czterech jestem pierwszym 

 autorem, we wszystkich byłem autorem korespondencyjnym; 

 4 opisy przypadków prezentowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych,  

             w tym w trzech jestem pierwszym autorem, we wszystkich byłem autorem  

             korespondencyjnym; 

 34 doniesień zjazdowych prezentowanych ustnie (15) oraz w formie plakatowej (19), 

 na konferencjach polskich i zagranicznych;    

             Spośród doniesień zjazdowych jest 18 polskich i  16 zagranicznych;  

 1 praca doktorska. 
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* dla wszystkich prac / prace poza osiągnięciem naukowym / prace, w których Dawid Szpecht jako pierwszy lub drugi 
lub ostatni lub korespondencyjny poza osiągnięciem naukowym 

Punktacja IF* = 27.866 / 20.212 / 12.022 

Punktacja MNiSW/KBN* = 427 / 327 / 235 

Liczba publikacji* = 27 / 23 /14 

Oryginalne prace pełnotekstowe* = 18 / 15 / 11 

Opisy przypadków* = 4 / 4 / 4 

Prace poglądowe* =  5 / 4 / 4 

Liczba cytowań z bazy Web of Science =  28  

Liczba prac cytowanych z bazy Web of Science = 9 

Indeks Hirscha z bazy Web of Science = 3 

 

5.2. Analiza bibliometryczna dorobku naukowego po doktoracie 

* dla wszystkich prac / prace poza osiągnięciem naukowym / prace, w których Dawid Szpecht jako pierwszy lub drugi 
lub ostatni lub korespondencyjny poza osiągnięciem naukowym  

 
Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe opublikowane po  doktoracie  

Liczba publikacji* = 13 / 10 / 6 

IF* = 24.377/ 17.956/ 9.766 

MNiSW* = 270/ 190/ 105 

Prace poglądowe opublikowane po doktoracie  

Liczba publikacji* =  3/ 2/ 2 

IF* = 2.314/ 1.081/ 1.081 

MNiSW* = 54/ 34 /34 

Opisy przypadków opublikowane po doktoracie 

Liczba publikacji* =  3/ 3/ 3 

IF*= 1.081/ 1.081/ 1.081 

MNiSW* = 50 / 50/ 50 
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6. KIERUNKI ROZWOJU NAUKOWEGO (W ZAŁĄCZNIKU PEŁNA LISTA 
PUBLIKACJI). 
 

6.1. Problemy neurologiczne w okresie noworodkowym 
 

W mojej pracy naukowej szczególne miejsce zajmują zagadnienia związane z 

patologiami ośrodkowego układu nerwowego. Poniżej prezentuję cykl wybranych publikacji 

oryginalnych, opisów przypadków oraz prac poglądowych poświęconych tym zagadnieniom. 

We wszystkich tych pracach jestem pierwszym autorem oraz autorem korespondencyjnym. 

Wkład w napisanie każdej pracy oceniam na 80-85% i polegał on na: opracowaniu koncepcji 

pracy, nadzorze merytorycznym i formalnym nad realizacją badania, rekrutacji pacjentów do 

badania, zbieraniu danych, interpretacji uzyskanych wyników i napisaniu pierwszej wersji 

publikacji w języku angielskim, przygotowaniu odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz 

ostatecznej wersji publikacji. Większość prac opublikowano w Childs Nerv Syst, oficjalnym 

czasopiśmie Międzynarodowego Towarzystwa Neurochirurgii Dziecięcej.  

 
6.1.1. Dawid Szpecht, Marta Szymankiewicz, Irmina Nowak, Janusz Gadzinowski. 

Intraventricular hemorrhage in neonates born before 32 weeks of gestation - retrospective 

analysis of risk factors. Childs Nerv. Syst. 2016; 32(8): 1399-1404. (IF 1.081 MNiSW: 20) 

 Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka IVH. Do badania 

włączono 267 noworodków urodzonych między 23 a 32 tygodniem ciąży, hospitalizowanych 

w latach 2011-2013 w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu. Zgodnie z kryteriami Papille'a IVH III i IV stopnia potwierdzono u 14 (25%) 

noworodków urodzonych między 23 a 24 tygodniem ciąży; 21 (37,5%) między 25 a 26 

tygodniem ciąży; 11 (19,6%) między 27 a 28 tygodniem ciąży; 9 (16,1%) między 29 a 30 

tygodniem ciąży i 1 (1,8%) między 31 a 32 tygodniem ciąży. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy stwierdzono, że IVH 3 i 4 stopnia obserwuje się istotnie częściej u dzieci: bez 

steroidoterapii prenatalnej, urodzonych poza ośrodkami III stopnia referencji, z  

niedotlenieniem okołoporodowym,  z kwasicą leczoną NaHCO3 i leczonych z powodu 

hipotensji.  

 

6.1.2. Dawid Szpecht, Irmina Nowak, Paulina Kwiatkowska, Marta Szymankiewicz, Janusz 

Gadzinowski. Intraventricular hemorrhage in neonates born from 23 to 26 weeks of 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Nowak+Irmina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Childs+Nerv+Syst+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Nowak+Irmina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kwiatkowska+Paulina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+


27 

 

gestation: Retrospective analysis of risk factors. Adv. Clin. Exp. Med. 2017; 26(1): 89-94. (IF 

1.179 MNiSW: 15) 

Celem badania było określenie częstości występowania IVH oraz analiza czynników 

ryzyka IVH stopnia u noworodków urodzonych przed 26 tygodniem ciąży. Do badania 

włączono 110 noworodków hospitalizowanych w latach 2009 - 2014 w Katedrze i Klinice 

Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W grupie badanej było 29 (26,4%) 

dzieci urodzonych w 23-24 tygodniu ciąży i 81 (73,6%) w 25-26 tygodniu ciąży. IVH III i IV 

stopnia stwierdzano statystycznie częściej wśród  noworodków  bez steroidoterapii 

prenatalnej. Ryzyko wystąpienia IVH III i IV wśród noworodków bez steroidoterapii 

prenatalnej wzrastało istotnie statystycznie, gdy zastosowano u nich dodatkowo 

katecholaminy w leczeniu hipotensji. 

 

6.1.3. Dawid Szpecht, Dagmara Frydryszczak, Norbert Miszczyk, Marta Szymankiewicz, 

Janusz Gadzinowski. The incidence of severe intraventricular hemorrhage based on 

retrospective analysis of 35939 full-term newborns - report of two cases and review of 

literature. Childs Nerv. Syst. 2016; 32(12): 2447-2451. (IF 1.081 MNiSW: 20) 

W pracy przeprowadzono retrospektywną analizę 35939 historii chorób donoszonych 

noworodków urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu. Oszacowano częstość występowania IVH stopnia 3 i 4 wśród 

noworodków donoszonych na 5.5 na 100 000 żywo urodzonych dzieci. Opisano 2 przypadki 

noworodków donoszonych, u których rozpoznano ciężkie IVH oraz dokonano przeglądu 

piśmiennictwa. 

 

6.1.4. Dawid Szpecht, Katarzyna Wiak, Anna Braszak, Marta Szymankiewicz, Janusz 

Gadzinowski. Role of selected cytokines in the etiopathogenesis of intraventricular 

hemorrhage in preterm newborns. Childs Nerv. Syst. 2016; 32(11): 2097-2103. (IF 1.081 

MNiSW: 20) 

Celem pracy poglądowej było podsumowanie istniejących badań dotyczących 

zależności między stężeniami specyficznych cytokin prozapalnych w różnych płynach 

(surowica krwi matki, płyn owodniowy, krew pępowinowa, krew tętnicza i żylna oraz płyn 

mózgowo-rdzeniowy noworodków) a ryzykiem wystąpienia IVH u noworodka. W pracy 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Adv+Clin+Exp+Med+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Frydryszczak+Dagmara+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Miszczyk+Norbert+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Childs+Nerv+Syst+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wiak+Katarzyna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Braszak+Anna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Childs+Nerv+Syst+
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omówiono również rolę cytokin jako biomarkerów dla IVH i jego powikłań (wodogłowie 

pokrwotoczne, uszkodzenie istoty białej mózgu). 

 

6.1.5. Dawid Szpecht, Katarzyna Wiak, Anna Braszak, Emily Surzyn, Marta Szymankiewicz, 

Janusz Gadzinowski. Risk factors of periventricular leukomalacia in singleton infants born 

from 23rd to 26th weeks of gestation – Retrospective study. Pediat. Pol. 2017 DOI: 

10.1016/j.pepo.2017.02.002 (MNiSW: 15) 

Celem badania było zweryfikowanie potencjalnych czynników ryzyka dla wystąpienia 

PVL wśród noworodków urodzonych między 23 a 26 tygodniem ciąży. Analizą 

retrospektywną objęto grupę 115 niespokrewnionych noworodków urodzonych między 23 a 

26 tygodniem ciąży, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Klinice 

Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2010-2014. PVL stwierdzono u 

5 (29.4%) noworodków urodzonych w 23-24 tygodniu ciąży i 12 (70.6%) urodzonych w 25-26 

tygodniu ciąży. Stwierdzono częstsze występowanie PVL u noworodków urodzonych poza 

ośrodkiem III stopnia referencji oraz u noworodków ze zdiagnozowanym IVH III i IV stopnia.  

 

6.1.6. Dawid Szpecht, Irmina Nowak, Agnieszka Ciesielska, Marta Szymankiewicz, Janusz 

Gadzinowski. Central diabetes insipidus in neonate born at 24 weeks of  pregnancy - case 

report and review of literature. Pediat. Pol. 2017; 92(2): 205-209. (MNiSW: 15) 

W artykule opisujemy przypadek noworodka urodzonego w 24 tygodniu ciąży, u 

którego rozpoznano krwawienie do tylnego płata przysadki mózgowej, co było przyczyną 

wystąpienia u dziecka centralnej moczówki prostej, leczonej doustną desmopresyną. 

 
 

6.2. Udział czynników genetycznych w powikłaniach wcześniactwa 
 
 Praca w ośrodku klinicznym i współpraca z Pracownią Biologii Molekularnej, Kliniki 

Perinatologii oraz Chorób Kobiecych, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaowocowała 

cyklem publikacji poświęconym udziałowi czynników genetycznych w powikłaniach 

wcześniactwa. We wszystkich pracach jestem pierwszym autorem oraz autorem 

korespondencyjnym. Wkład w napisanie każdej pracy oceniam na 70% i polegał na: 

opracowaniu koncepcji pracy, nadzorze merytorycznym i formalnym nad realizacją badania, 

rekrutacji pacjentów do badania, zbieraniu danych, interpretacji uzyskanych wyników i 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Nowak+Irmina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ciesielska+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szymankiewicz+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gadzinowski+Janusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Pediat+Pol+
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napisaniu pierwszej wersji publikacji w języku angielskim, przygotowaniu odpowiedzi na 

uwagi recenzentów oraz ostatecznej wersji publikacji. 

 

6.2.1. Dawid Szpecht, Natalia Neumann-Klimasińska, Michał Błaszczyński, Agnieszka 

Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, Dorothy Cygan, Marta Szymankiewicz, 

Krzysztof Drews, Janusz Gadzinowski. Candidate gene analysis in pathogenesis of surgical 

and non-surgically treated necrotizing enterocolitis in preterm infants.  Mol Cell Biochem 

2017. doi: 10.1007/s11010-017-3135-5. (IF 2.669; MNiSW 20) 

 Istnieją dwa prawdopodobne patomechanizmy martwiczego zapalenia jel it 

(NEC): indywidualna reakcja zapalna jelit oraz  upośledzenie przepływu krwi w naczyniach z 

wtórnym niedokrwieniem jelita. Celem pracy była ocena związku pomiędzy polimorfizmami 

warunkującymi indywidualną odpowiedź zapalną: Il-1β 3953C>T, Il-6 -174G>C i -596G>A, 

TNFα -308G>A i Il-1RN VNTR 86bp oraz polimorfizmami, które mogą uczestniczyć w regulacji 

przepływu krwi przez jelita: eNOS (894G>T i -786T>C) i END-1 (5665G>T) a ryzykiem 

wystąpienia NEC u 100 noworodków urodzonych z ciąży pojedynczej, przed 32 + 0 

tygodniem ciąży, po steroidoterapii prenatalnej, bez  podejrzenia o zakażenie typu TORCH 

(ang. toxoplasmosis, other, rubella, cytomegalovirus, herpes), wady metabolizmu oraz  

aberracji chromosomowych. W badanej populacji 22 (22%) noworodki rozwinęły NEC. 7 

dzieci było leczonych operacyjnie z powodu NEC. Analiza statystyczna wykazała 20-krotnie 

wyższe ryzyko występowania NEC u dzieci z genotypem TT polimorfizmu 894G>T genu eNOS. 

Obserwowano większe ryzyko operacji z powodu NEC u nosicieli allelu C polimorfizmu 

786T>C eNOS.  Badanie to potwierdzało istotną rolę polimorfizmów mogących uczestniczyć 

w regulacji przepływu krwi w jelitach w patogenezie NEC.  

 

6.2.2. Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Irmina Nowak, Dorothy Cygan, Agnieszka 

Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, Dariusz Madajczak, Krzysztof Drews, Marta 

Szymankiewicz. The significance of IL-1β +3953C>T, IL-6 -174G>C  and-596G>A,TNF-α  

-308G>A gene polymorphisms and 86 bp variable number tandem repeat polymorphism of 

IL-1RN in bronchopulmonary dysplasia in infants born before 32 weeks of gestation . Centr 

Eur Immunol. 2017. DOI: https://doi.org/10.5114/ceji.2017.67000 (IF 0.779 MNiSW 15) 

Wydaje się, że predyspozycje genetyczne do wyższej produkcji mediatorów zapalnych 

mogą mieć decydujące znaczenie w patogenezie BPD. Celem pracy była ocena związku 

https://www.termedia.pl/The-significance-of-IL-1-3953C-T-IL-6-174G-C-and-596G-A-TNF-308G-A-gene-polymorphisms-and-86-bp-variable-number-tandem-repeat-polymorphism-of-IL-1RN-in-bronchopulmonary-dysplasia-in-infants-born-befor,10,29772,0,1.html
https://www.termedia.pl/The-significance-of-IL-1-3953C-T-IL-6-174G-C-and-596G-A-TNF-308G-A-gene-polymorphisms-and-86-bp-variable-number-tandem-repeat-polymorphism-of-IL-1RN-in-bronchopulmonary-dysplasia-in-infants-born-befor,10,29772,0,1.html
https://www.termedia.pl/The-significance-of-IL-1-3953C-T-IL-6-174G-C-and-596G-A-TNF-308G-A-gene-polymorphisms-and-86-bp-variable-number-tandem-repeat-polymorphism-of-IL-1RN-in-bronchopulmonary-dysplasia-in-infants-born-befor,10,29772,0,1.html
https://doi.org/10.5114/ceji.2017.67000
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między polimorfizmami: Il-1β 3953C>T, Il-6 -174G>C i -596G> A,  TNFα -308G>A i Il-1RN 

VNTR 86bp a występowaniem BPD u noworodków urodzonych przed 32 + 0 tygodniem ciąży. 

W populacji badanej rozpoznano BPD u 36 (36%) noworodków. Wśród badanych 

polimorfizmów nie stwierdzono znamiennej statystycznie zależności między analizowanymi 

polimorfizmami a występowaniem BPD. 

 

W recenzji pozostaje manuskrypt autorstwa: Dawid Szpecht, Anna Chmielarz-

Czarnocińska, Janusz Gadzinowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Grażyna Kurzawińska, 

Marta Szymankiewicz, Anna Gotz-Więckowska. Inflammation-associated gene 

polymorphisms and clinical variables in the incidence and progression of retinopathy of 

prematurity Mol Biol Reports (IF: 1.828, MNiSW: 20) 

 

6.3. Problemy onko-hematologiczne w okresie noworodkowym i dziecięcym 
 

Problematyka hematologiczna i onkologiczna stanowi przedmiot moich 

zainteresowań odkąd rozpocząłem pracę w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii 

Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, czego efektem 

było powstanie 5 prac oryginalnych, 2 opisów przypadków, 1 pracy poglądowej oraz licznych 

referatów zjazdowych.  

Główną tematyką moich badań była analiza wyników leczenia chorób rozrostowych i 

nierozrostowych wieku dziecięcego.  

 

6.3.1. Dawid Szpecht, Ewa Gorczyńska, Krzysztof Kałwak, Joanna Owoc-Lempach, Marta 

Choma, Jan Styczyński, Jolanta Goździk, Agnieszka Dłużniewska, Mariusz Wysocki, Jerzy R. 

Kowalczyk, Alicja Chybicka, Anna Pieczonka, Jacek Wachowiak. Matched sibling versus 

matched unrelated allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children with severe 

acquired aplastic anemia : Experience of the Polish Pediatric Group for Hematopoietic Stem 

Cell Transplantation. Arch Immun. Ther. 2012; 60(3): 225-233. (IF 2.378 MNiSW: 20) 

 

6.3.2. Katarzyna Derwich, Olga Zając-Spychała, Mańkowska M, Benigna Konatkowska, Dawid 

Szpecht, Jacek Wachowiak, Danuta Januszkiewicz- Lewandowska. Wczesne i odległe wyniki 

leczenia dzieci z kortykosteroidooporną postacią ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Gorczy%F1ska+Ewa+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ka%B3wak+Krzysztof+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Owoc-Lempach+Joanna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Choma+Marta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Styczy%F1ski+Jan+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Go%BCdzik+Jolanta+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=D%B3u%BFniewska+Agnieszka+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wysocki+Mariusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalczyk+Jerzy+R+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Chybicka+Alicja+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Pieczonka+Anna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wachowiak+Jacek+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Arch+Immun+Ther+


31 

 

komórek prekursorowych limfocyta B w latach 2002-2010: badanie jednoośrodkowe. 

Onkologia Polska. 2010; 13(3): 133-136. (MNiSW: 6) 

 

Uczestniczyłem również w projektach badawczych, których celem była analiza 

farmakokinetyki etopozydu oraz treosulfanu stosowanych w mieloablacyjnej terapii 

kondycjonującej przed transplantacją komórek krwiotwórczych. 

 

6.3.3. Joanna Sobiak, Urszula Kazimierczak, Dariusz Kowalczyk, Maria Chrzanowska, Jan 

Styczyński, Mariusz Wysocki, Dawid Szpecht, Jacek Wachowiak. Clinical and in vitro studies 

on impact of high-dose etoposide pharmacokinetics prior  allogeneic hematopoietic stem cell 

transplantation for childhood acute  lymphoblastic leukemia on the risk of post-transplant 

leukemia relapse. Arch. Immun. Ther. 2015; 63(5): 385-395. (IF 2.464 MNiSW: 25) 

 

6.3.4 Franciszek Główka, Anna Kasprzyk, Michał Romański, Tomasz Wróbel, Jacek 

Wachowiak, Dawid Szpecht, Krzysztof Kałwak, Anna Wiela-Hojeńska, Paulina Dziatkiewicz, 

Artur Teżyk, Czesław Żaba. Pharmacokinetics of treosulfan and its active monoepoxide in 

pediatric patients after intravenous infusion of high -dose treosulfan prior to HSCT. Eur. J. 

Pharm. Sci. 2015; 68: 87-93. (IF 3.773; MNiSW: 35) 

 

Poza tym jestem autorem dwóch opisów przypadków: dziewczynki u której 

obserwowano bardzo rzadkie zjawisko "lineage switch" - konwersję ostrej białaczki 

limfoblastycznej w ostrą białaczkę szpikową oraz noworodka z wrodzoną ostrą  białaczką o 

mieszanym fenotypie z translokacją t(10;11)(p12;q23) oraz rearanżacją KMT2A/ MLLT10. 

 

6.3.5. Dawid Szpecht, Katarzyna Derwich, Jacek Wachowiak, Benigna Konatkowska, Grzegorz 

Dworacki. „Lineage switch” – konwersja ostrej białaczki limfoblastycznej w ostrą białaczkę 

szpikową u 4–letniej dziewczynki. Med.Wieku Rozw. 2008; 12: 1041-1044. (MNiSW: 9) 

 

6.3.6 Dawid Szpecht, Jolanta Skalska-Sadowska, Barbara Michniewicz, Janusz Gadzinowski, 

Ludmiła Machowska, Benigna Konatkowska, Anna Pieczonka, Anna Przybyłowicz-Chalecka, 

Zuzanna Kandula, Malgorzata Jarmuż-Szymczak, Krzysztof Lewandowski, Jacek  Wachowiak. 

A newborn with congenital mixed phenotype acute leukemia with complex translocation 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sobiak+Joanna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kazimierczak+Urszula+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kowalczyk+Dariusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Chrzanowska+Maria+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Styczy%F1ski+Jan+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wysocki+Mariusz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wachowiak+Jacek+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Arch+Immun+Ther+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=G%B3%F3wka+Franciszek+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kasprzyk+Anna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Roma%F1ski+Micha%B3+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wr%F3bel+Tomasz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wachowiak+Jacek+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Szpecht+Dawid+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ka%B3wak+Krzysztof+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Wiela-Hoje%F1ska+Anna+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Dziatkiewicz+Paulina+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Te%BFyk+Artur+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=%AFaba+Czes%B3aw+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Eur+J+Pharm+Sci+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Eur+J+Pharm+Sci+
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t(10;11)(p12;q23); KMT2A/MLLT10 rearranged – extremely rare case report. Centr Eur 

Immunol. 2017; 42 (IF 0.779; MNiSW 15) - praca zaakceptowana, nieuwzględniona w 

analizie bibliograficznej. 

 

Jestem również współautorem pracy poglądowej na temat alloimmunologicznej 

małopłytkowość noworodków.  

6.3.7. Irmina Nowak, Weronika Kubiak-Prałat, Marcin Minta, Marta Szymankiewicz, Janusz 

Gadzinowski, Dawid Szpecht. Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia. Acta 

Haematologica Polonica. https://doi.org/10.1016/j.achaem.2017.01.004 (MNiSW: 14) 

 

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 
7.1. Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych  
 
 
1. Grant studencki nr 502-05-02202308-50257 

Tytuł: Ocena aktywności białka C u niemowląt operowanych z powodu wrodzonej wady 

serca z użyciem krążenia pozaustrojowego - badania pilotażowe. Okres: 2005r.-2007 r. 

Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu, główny badacz. 

2. Grant promotorski N N407 058737 

Tytuł: Układ białka C (białko  C, białko S, trombomodulina) u dzieci poddanych allogenicznej 

transplantacji komórek krwiotwórczych. 

Promotor projektu badawczego: Prof. dr hab. Jacek Wachowiak. Okres: 2009r.-2011r.  

Charakter udziału przy realizacji projektu: główny badacz. 

3. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01423500 

ALL SCT BFM international. Allogeneic Stem Cell Transplantation In Children and Adoloscents 

with Acute Lymphoblastic Leukemia. Multicenter Therapy Study. International Study 

Coordinator: Christina Peters National Coordinator: Prof. dr hab. Jacek Wachowiak.  

Okres: 2009r. - 2012r.  

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca. 

4. Grant nr  35/10 
Farmakokinetyka etopozydu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną  przygotowanych do 

allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych. Okres: 2009r.- 2012r.  

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001581416301402
https://doi.org/10.1016/j.achaem.2017.01.004
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5. Grant nr 502-14-03306413-41130 i 502-01-03306413-04982 

Farmakokinetyka treosulfanu w mieloablacyjnej terapii przed allogeniczną transplantacją 

komórek hematopoetycznych u dzieci z wysokim ryzykiem powikłań konwencjonalnej 

procedury transplantacyjnej. Okres: 2010r. – 2012r.  

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca. 

6. Grant nr 502-14-02215338-09691  

Udział czynników genetycznych w patogenezie krwawień dokomorowych  u noworodków 

urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży. Okres: 2014r.-2016 r. 

Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik projektu, główny badacz. 

7. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02528318 

A Multicenter, Randomized, Open-label, Controlled Trial To Assess The Safety And 

Tolerability Of Lucinactant For Inhalation In Preterm Neonates 26 to 28 Weeks PMA. 

National Coordinator: Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski. Okres: 2016r. – nadal. 

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca. 

8. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02636868 

Multinational, Multicenter, Masked, Randomized, Controlled Study to Assess The Safety and 

Efficacy of Lucinactant for Inhalation in Preterm Neonates 26 to 32 Weeks Gestational Age 

With Respiratory Distress Syndrome National Coordinator: Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski. 

Okres: 2016r. - nadal. 

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca. 

 

7.2. Aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i krajowych 

 

Konferencje międzynarodowe 

 

                        19-23 października 2004 15th European Students’ Conference, Berlin (Germany). 

26-28 maja 2005  First Joint Ukrainian-Polish Congress for Cardiac Sugrery, Lvov   

                                               (Ukraine). 

5-8 września 2007   3rd International Congress "Sepsis and Multiorgan 

                                               Dysfunction", Weimar, Niemcy. 

5-9 października 2009 The 41st Annual Meeting of the International Society of 

                                               Pediatric Oncology (SIOP), Sao Paulo, Brazylia. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098714004503?via%3Dihub#gp005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098714004503?via%3Dihub#gp005
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3-6 kwietnia 2011  European Group for Blood and Marrow Transplantation, Paryż,  

                                               Francja. 

7-9 czerwca 2012   8th Meeting of the EBMT Paediatric Diseases WP 3rd Meeting 

                                               of the EBMT Paediatric Nurses including Inborn errors WP  

                                               educational day, Praga, Czechy. 

16-20 września 2015  1st Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2015).  

                                               Session "Brain & Development", Budapeszt, Węgry. 

3-6 listopada 2015  12th World Congress of Perinatal Medicine, Madryt, Hiszpania. 

 

21-25 października 2016 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies  

                                               EAPS, Geneva, Szwajcaria. 

23-25 listopada 2016   6th International Congress of UENPS (Union of European  

                                               Neonatal and Perinatal Societies), Valencia, Hiszpania. 

 
 

Konferencje krajowe 

 

16-18 maja 2004  4th International Congress of Medical Students Young Doctors,  

                                               Poznań. 

21-23 kwietnia 2005  Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych,  

                                               Kraków. 

14-16 maja 2006   4th International Congress of Medical Students Young Doctors, 

                                               Poznań. 

18-20 czerwca 2009  XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i  

                                               Transfuzjologów, Wrocław. 

26-29 maja 2010  V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii 

                                               Dziecięcej, Międzyzdroje. 

16-18 września 2011  XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i  

                                               Transfuzjologów, Lublin. 

17-18 października 2014 V Sympozjum "Postępy w położnictwie i ginekologii". Łódź. 

21-22 października 2016 Neonatologia przez przypadki. Warszawa. 

6-7 kwietnia 2017  Świat Neonatologii, Łódź. 

 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=12th+World+Congress+of+Perinatal+Medicine+Madrid+Spain+3rd-6th+November+2015+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=6th+International+Congress+of+UENPS+Union+of+European+Neonatal+and+Perinatal+S
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=6th+International+Congress+of+UENPS+Union+of+European+Neonatal+and+Perinatal+S
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=06&V_00=V+Sympozjum+Post%EApy+w+po%B3o%BFnictwie+i+ginekologii+%A3%F3d%BC+17-18+X+2014+
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7.3. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Scientific Reports (IF 4.259) 

Gene (IF 2.415) 

Archive of Medical Sciences (IF 1.969) 

Journal of Pediatric Neurology  

 

7.4. Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych 

 Polskie Towarzystwo Neonatologiczne (PTN) 

 Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) 

 Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOiHD) do 2012 roku  

 

8. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

8.1. Opieka naukowa nad studentami 

W ramach pracy dydaktycznej prowadziłem do 2012 roku zajęcia z pediatrii oraz onkologii 

dziecięcej.  

Aktualnie prowadzę wykłady, seminaria i ćwiczenia z zakresu neonatologii dla osób 

studiujących w programie polskim i anglojęzycznym:  

8.1.1. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu, kierunek: medycyna, 

8.1.2. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek: farmacja, 

8.1.3. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, kierunek: dietetyka. 

 

 

8.2. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego 

Jestem promotorem pomocniczym jednego doktoratu: "Hipotermia w leczeniu encefalopatii 

niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków".  

Doktorankta: lek. med. Barbara Michniewicz.  

Promotor: Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski. 
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Otwarcie przewodu doktorskiego: 15.03.2017 

 

9. NAJWAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA 

 

Staże: 

08. 2002r.   Klinik für Tumorbiologie" we Freiburgu w Niemczech. 

07-08.2003 r.  "Our Lady's Hospice", Lusaka, Zambia. Z ramienia Fundacji  

   Humanitarnej "Redemptoris Missio". 

04-07. 2006 r.  Oddział Pediatryczny z pododdziałem Kardiologii Dziecięcej  

                                   (kierownik: Profesor Erkki Pesonen), Uniwersytet w Lund, Szwecja 

                                   (stypendium Sokrates-Erasmus). 

05.2016 r.  Center for the Developing Brain, Klinika Neonatologii, St Thomas  

   Hospital (kierownik Profesor David Edwards), King's College w  

   Londynie, Wielka Brytania (stypendium Erasmus plus). 

 

Kursy: 

7-12.07.2003r  kurs "Opieka zdrowotna w tropiku" 

   Organizator: Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych,  

                                    Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  

10-13.04.2008r.  Kurs "Ultrasonografia w pediatrii".  

   Organizator: Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej w Poznaniu. 

9.10-11.10.2008r.  Kurs "Odrębności chorób alergicznych u dzieci".  

   Organizator: III Katedra Pediatrii, Klinika Pneumonologii, Alergologii  

   Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im.  

   Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

4-6.06.2009r  Kurs "The second training course on blood and marrow  

   transplantation: course for paediatrician on HSCT in children and   

   adolescents". 

   Organizator: International School of Pediatric Science, Giannina Gaslini  

   Institute,  Genua, Włochy. 

16-17.03.2010r.  Kurs "Antybiotykoterapia i diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych".     

                                       Organizator: Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Akademii  
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   Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

23-24.09.2010r.  Kurs "Gastroenterologia praktyczna". Organizator: II Katedra i Klinika 

   Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Akademii Medycznej im.  

   Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

16-18.11.2012r.  Kurs "Ultrasonografia i echokardiografia noworodkowa".  

   Organizator: Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej w Poznaniu. 

15.09.2013r.   Kurs Newborn Life Support Europejskiej Rady Resuscytacji. 

23-24.03.2017r.  Kurs ultrasonografii przezciemiączkowej. 

   Organizator: euroUS.brain i European Society for Pediatric Research  

   oraz European Society of Neonatology, Uniwersytet w Oxfordzie, 

   Wielka Brytania. 

oraz liczne kursy oraz warsztaty podczas konferencji krajowych i zagranicznych. 

 

 

10. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

2003r. Stypendium wyjazdowe Fundacji Humanitarnej "Redemptoris Missio". 

 2005r. Stypendium Sokrates - Erasmus. 

 2006r. Medal Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za 

 wybitne osiągnięcia naukowe i społeczne. 

 2009r. Stypendium wyjazdowe Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transplantacji 

 Szpiku u Dzieci.  

 2016r. Stypendium Erasmus plus. 

 2017r. Stypendium Children's Medical Care Foundation. 

 2017r. Nagroda Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.  

 2017r. Nagroda Europejskiej Akademii Pediatrii. 
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11. SPIS SKRÓTÓW 

ACE  enzym konwertujący angiotensynę 

APC  aktywowane białko C 

APCR  oporność na aktywowane białko C  

ATR  receptor typu I angiotensyny II 

APGAR  skala używana w celu określenia stanu noworodka po porodzie 

BE  niedobór zasad 

BPD  dysplazja oskrzelowo-płucna 

COL4A1 kolagen 4A1 

EDN1  endotelina 1 

eNOS  syntaza tlenku azotu 

FII  czynnik II 

FV  czynnik V 

FXIII  czynnik XIII 

GWAS  badania asocjacyjne całego genomu 

HSCT  transplantacja komórek krwiotwórczych 

IF  wskaźnik oddziaływania Impact Factor 

IL-1β  interleukina 1β 

Il-6  interleukina 6 

Il-1RN  antagonista receptora interleukiny 1 

IVH  krwawienie dokomorowe 

MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MTHFR reduktaza metylenotetrahydrofolianowa 

NEC  martwicze zapalenie jelit 

NO  tlenek azotu 

NOS3  gen syntazy tlenku azotu 

PTN  Polskie Towarzystwo Neonatologiczne 

PTP  Polskie Towarzystwo Pediatryczne 

PTOHiDz Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

SNP  polimorfizm pojedyńczego nukleotydu 

TNFα  czynnik martwicy nowotworów α 

TORCH  zakażenie: toksoplazmoza, inne, różyczka, cytomegalia, herpes  

USG  badanie ultrasonograficzne 
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