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I I. Przedstawienie dorobku otaz w ażriejsze wnio ski z b adan własnych

Moje zainteresowania naukowe sĘstalizowały się podczas focznego szkolerua

specjaltzacyjnęgo z medycyny Snu.w Mayo Clinic w Rochester' USA. W ty. czasie (2005-200ó)

pojawiły się pierwsze obserwacje doĘczące nowej jednostki chotobowej - zespołu zł.ożonego

bezdechu śródsennego (Cornpkx Skę Apnea S1lndrome, CompSAS). Zespół. ten, opisany pierwotrue

pnez grupę z Uniwetsytetu Haward kierowaną ptzez dt RJ. Thomas (Thomas RJ, Terzano MG,

Parino L, Weiss J!7. Obstructive sleep-disotdered bteathing with a dominant cyclic

alternating pattern: a rccognizable polysomnographic vadant with practical clinical

implications. Sleep 2004;27:229-234, Gilmattin G; Daly R; Thomas RJ. Recognition and

management of complex sleep-disotdered bteathing. Cun Opin Pulm Med 2005; 11(6):485-

493) opisuje gfupę chorych z obnxacy)nym bezdechem śródsennym (oBŚ), u których po

zastosowaniu leczeria niwelującego obturacje dróg oddechowych, zwykle opaftego o aparuty

wyt:watzające stale dodatnie ciśnienie dtóg oddechowych (continuous positiue airua1 pr€ssur€, CPAP)

dochodzi do powstaniabezdechów ośrodkowych. Temat CompSAS został. podjetl przez mqego

późńejszego mentofa w Mayo Clinic - dr T. Motgenthalera QVlotgenthalet TI, Kagtamanov V,

Flanak V, Decker PA Complex sleep apnea syndtome: is it a unique clinical syndrome?

Sleep. 2006;29(9):L203-9.) na któtko ptzed moim przy)azdem do Mayo Clinic, zaś sama k]lruka stała

się wkrótce jednym z wiodących ośrodków na świecie zajmi1ących się CompSAS'

Podstawowym pytaniem dotyczącym CompSAS, jakie nurtowało klirucystów w tym czasie

było to, czy CompSAS jest jedynie przejściowąirltegtoźnąreakcjąpacjelta z obtutacyjnym

bezdechem śtódsennym na zastoso.wane leczenie stałym dodatnim ciśnieniem dróg oddechowych,

czy tendencjąktótamozeptzettsłać z czaseml'ptowadzić do niepełnej odpowiedzilecznicze1;

większość praktyków medycyny snu uważało, że pojawieniem się zabwtzeil ośrodkowych podczas

ptób terapeuĘcznych z CPAP nie jest istotne klinicznie, zwłaszcza, że istniały doruesienra o

ustąpieniu tej aktywności w grupie chorych na oBŚ bez istotnych chorób współistruejłcych

(Dernaika T, Tawk M, Nazit S, Younis V, Kinasewitz GT, The significance and outcome of

continuous positive airway pressure-related centtal sleep apnea duting split-night sleep

studies. Chest. 2007 132(1):81-7).

Podczas mojego pobytu w Mayo Clinic przeptowadziłem pierwszą w literafurze analizę

uttzympvania się ośtodkowych bezdechów u pacjentów z CompSAS ('Kuźniat T.I.,

Pusalavidyasagat S.S., Gay P.C., Morgenthalet T.I. - Natutal course of complex sleep apnea



- a retrospective study. - Sleep Breath (2008) tZQ):135-9). W tet niev/ielkiej, retrospektywnej

pracy .wykazałem, że, w przeciwieństwie do poglądow ówcześnie panujących, u dużego odsetka

chorych z CompSAS dochodzi do przetrwania aktywności ośrodkowej podczas |eczetia CPAP.

Badarrre to, szeroko od tej pory cytowane' stało się podstawą do podjęcia szefegu innych badań przez

ośtodek Mayo i inne ośrodki nakierowanych na ustalenie właściwegoIeczetia u chorych z CompSAS

z przetrwałymi zaburzeriami centralnymi a takze było punktem wyjścia do tóżnicowatia pacjentów z

CompSAS na wrażLt,wych i opomych na CPAP, czyJi takich, u których do kontroli zaburzeń

ośrodkowych konieczne jest zastosowanie innych trybów dodatniego ciśnienia dróg oddechowych'

Cbarakteryzujac fenotyp pacjentów z CompSAS btałem udział w badaniu testującym

hipotezę, ze ośrodkowe zabutzetia oddychania w czasie Snu mogą powstawać na skutek ftagmentacji

snu w1.wołanej innymi ptzyczynami, tiezaIeznymt od zabttzen oddychania. !7 ptacy

(Pusalavidyasagat S.S., Kuźniar TJ., olson EJ., Morgenthalef T.I. - Pedodic Limb

Movements Do Not Contdbute to the Pathogenesis of Complex Sleep Apnea Syndtome -
open Sleep J (2009) 2: 43-47) badaliśmy wpływ okresowych ruchów kończyn (peńodic lirzlb

moueme?ztl, PLMs) na powstawanie aktywności typu CompSAS..Wbtew nasf\yn oczekiwaniom, nie

stwrerdzi1rśmy zależności pomiędzy fragrnentac1ą Snu SpowodowanąPLMs a ośrodko\\Tmi

zaburzęnlamj oddychania w czasie snu.

ostatrrrm etapem mojej pracy w Mayo Clinic byłaptacabadajaca metody usprawnienia i

ptzyspieszenra diagnostyki centralnych i zł.ozonych zaburzeń oddychania w czasie snu' Problemem w

1eczeniu qdn zabltzeń jest niejednokrotnie konieczność wykonania wieloktotnych polisomnografii z

aparutamt PAP ptacującymi w różnych trybach. Takie postępowanie ptowadzi do ptzedłlżańa

dragnostyki , obciĘa kosztami pac)enta i naraża go na kolejne nieudane próby stosowania różnych

trybów PAP, !7 pracy Kuźniar TJ., GolbinJ.M., Motgenthalet T.I. - Moving beyond empiric

CPAP tdals fot centtal sleep apnea: using a multiple modality tittation study - Sleep Bteath

(f007) 11(4);259-66 stwierdziliśmy, że możliwe jest sekwencyjne zastosowanie ki1ku trybów PAP

otaz tch ł.ączer:le z rJ'enotenpiąpodczas jednej flocy, otaz że postępowanie takie prowadzi do

szybszego ustalenia ostatecznej terapii ńż proby z kolejnymi trybami wentylacji podczas kolejnych

nocy. Według ruedawno opublikowanych wytycznych Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu

(Anerican Acaderu1 od Sleep Medicine, AASI\D' ana7izowana prueze mnie metoda moze stać się w

przyszłości standatdem w ocenie zespołu bezdechu ośrodkowego (Aurota RN, Chowdhuri S,

Ramar K, Bista SR, Casey KR, Lamm CI, Ktisto DA, MalleaJM, RowleylA',ZakRS, Tracy
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SL. The treatment of cenual sleep apnea syndromes in adults: practice parameters with an

evidence-based litetatute teview and meta-analyses. Sleep. 2012;35(1):L7-40.)

Na podstawie moich doświadczeń w diagnostyce i leczeniu bezdechu ośrodkowego oraz

zł'ozonego byłem zaPtaszany na wykłady uniwersyteckie Qxlorthwestefn University, Uruverslry of

Chicago) otaz wykł'ady w ramach konfetencji międzynarcdowych (CHE,ST 200], CIH.F'ST 2008) oraz

jako moderator sesji tematycznych (CHEST 2008, CHE,ST 2009). Doświadczenia te przekazalęrrt

również w postaci prac poglądowych na temat zespołu bezdechu zł.ozonego opublrkowanych w

Polsce i za grańcą(Kuźniat TJ., Kasibowska-KlźniatK. _Zesptłł' zł'ożonego bezdechu

śtódsennego - Pneumonol Aletgol Pol (2007) 75(,1:370-41'Klt,niatTJ,, Morgenthaler T.I.

Treatment of complex sleep apnea syndrome. Curr Tteat Options Neurol. 2008;10(5):336-41).

Doświadczeńe z |eczeriem chorych na CompSAS zaowocował.o tó.wrież niedawnym zaproszeniem

do podsumowania obecnej wiedzy na temat |eczetia CompSAS od jednego z najwtększych

.czasopism 
pulmonologicznych G(l.lźniatT J.' Motgenthalet T.I. - Tteatment of complex sleep

apnea. - Chest 2012; L42(4) :1049-57).

D ziałaLno ś c naukową ko ntynuow ał em p o dcza s mo j e go z a:rudtietia w N onhS h o r e

University HealthSystem w Evanston (JSA), w latach 2006-201'1.. W ty. czasie, optócz zatnidruerua

w szpitalu, miałem równiez etat univzersytecki adiunkta (Assistant ProfessoĄ, początkowo w

uniwersytecie Northwestern, a następrue w University of Chicago. W ty. czasie, w powszechrue

akceptowanej definicji zespołu bezdechu zł.ozonego, dla tozpoznania CompSAS uwzględruano

konieczność ptzebycia próby z apatatem CPAP; istrriały poglądy, że CPAP Sam w sobie' poPuez

zwiększenie wenĘlacji pecherzykowej i obniżerie ptzez to pCO' lub aktywacjQ mechanoreceptorów

płuc może doprowadzać do okresowejinhibicji ośrodka oddechowego, i w konsekwencji, do

bezdechów ośtodkowych. W dwóch pracach kazuistycznych pokazaliśrny, że aktywność CompSAS

można-ykryć także uosób z oBŚ' u których podstawowąformąLeczetia obrurac1i dróg

oddechowych jest zastosowanie wkładki doustnej (Kuźniar TJ., Ristanovic-Kovacevic R.,

Fteedom T. - Complex sleep apnea unmasked by the use of a mandibular advancement

device. Sleep Breath (201L) 15(2)2249-52) lub zabieg chirurgiczny na dtogach oddechowych

(Gotdstein C., Kuźniar TJ. - The emefgence of central sleep apnea aftet sutgical relief of

nasal obstruction in obstructive sleep apnea. -J Clin Sleep Med (2012) 8(3):327-2). Prace te

były przyczynkiem do stwierdz etia, ze sama obecność dodatniego ciśnienia &óg oddechow1'ch rue

jest konieczna do wylvołania aktywności typu ośrodkowego.



opiera)ac się na wynikachbadań zespołu zMayo Clinic, zktórym stale współptacowałem,

donoszących o skuteczności wentylacji adapq.wnej z systemem Sefwo (adaptiue seruo uentilatioa' ASV)

(Allam J.S., Olson E.J., Gay P.C., Morgenthalet T.I. - Efficacy of adaptive seryoventilation in

treatment of complex and central sleep apln'ea syndtomes. Chest. 2007;132(6):1839-46.) w

dalszych dztałatiach naukowych wśród chorych na CompSAS zajmował.em się ptoblemem

optymalnego doboru metody leczetia tego zablxzenia. W pracy Kuźniar TJ., Patel S. Nierodzik

C., Smith L.C. - Compadson of two servo-ventilator devices in the treatment of complex

sleep apnea. _ Sleep Med (2011) 12(6):538-41dokonałem porównania dwóch najczęściej

Stosowanych aparatów typu ASV ,l,,rykazĄac ich równoważnośc w leczeniu zł.ożonych zabvrzeń

oddycharua w czasie snu w dużej grupie chorych na CompSAS. \)7 pracy Kuźniar TJ.,

Kasibowska-Krzniat K, Freedom T. - Tdals of bilevel positive airway ptessute -

spontaneous in patients wiń complex sleep apnea - Pneumonol AlergolPo| (2012) 80(3):214-

9 badałem w jakim stopniu możnaoTĘć tendencje do powstawania CompSAS u chorych na oBŚ

na wczesnych etapach diagnostyki, stosując prosty apar^twynvarzająCy dwupoziomov/e ciśnienie w

drogach oddechowych (Bikue lPositiue AinuE Pressure, BPAP). W przeciwieństwie do pojedynczego

poptzedruego doniesienia litetatutowego' zastosowanie BPAP pracującego w trybie spontanicznym w

moim materiale nie prowadz1ło do częStszego powstawania aktywności ośrodkowej niż zastosowania

CPAP. W swojej ostatniei pracy, złożonej obecnie do redakcji czasopisma ,,Sleep and Breathing2,

opisałem swoje doświadczęriaw rozpozflawaniu i leczeniu CompSAS w grupie 150 chorych

(na)u,tększe opracowanie tego typu) otaz wykazałem, że wielu z tych chorych nie miało znanych

czynruków ryzyka CompSAS (Kuźniat TJ., Kasibowska-Klź,niat K, Ray D.V., Freedom T. -
Clinical heterogeneity of patients with complex sleep apnea.).

\)fspółpraca z tnnymi ośrodkami w USA (lVluyo Clinic, Northwestern UnivęrsiĘ, Sleep

HealthCentets, Phoenix, AZ) zaowocowała także moim uczestnictwem w pierwszyrn

randomizowanyrn'wieloośrodkowym badaniu porównujacym długotwałe efekty zastosowania

dwóch rodza1ow\ęczętia - CPAP i ASV - u chorych na CompSAS' !7 badaniu trrn' w któr.l'm

uczestniczyłem od momentu powstania jego pomyslu,przez fazę projektu, a takze wykonania,

pełrułem to1ę głównego wykonawcy (PńncipalInuestigator)..W toku badatia ustaliliśmy, ze

zastosowanie ASV prowadziło do ustąpienia aktywności typu ośrodkov/ego u większego odsętka

chorych nlz w przypadku CPAP,ptzy równo,vłażnej subiektywnej odpowiedzi chorych na obie

metody. Doniesierue opisujace wyniki wstępne tego badania (1\{otgenthalet T.I., Kuźniat TJ.'
Mclain W., Wolfe L., FryJ., Goldberg R., Rahangdale S. Prolonged tteatment of complex

I



sleep apnea syndrome with continuous positive aintay ptessure vetsus adaptive -

seryoventilation - a ptospective randomized study.) został.o wygłoszone podczas tegorocznej

konferencji AASM SLEEP 2072 jako prezentacja ,,2 ostattiej chwili" (,late breaking abstracf '); w

chwili obecnej pfzygotowywana jest publikacja podsumowująca wyniki tego badania.
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III. Wykształcenie i przebieg pfacy zawodowej

- Stypendirrm doktoranckie - AkademiaMedyczna we Wrocławiu,7995-7999, zakonczone

obtoną pracy doktorskiej _ czerwiec 1,999 . Temat rozprawy doktotskiej: ,,.wp-ływ osteopofozy otarz

obiawów petimenopalza|nych na iakość życiaa kobiet chorych na astmę osktzelową,'.

- studia medyczne - Akademia Medyczna we Wtocławiu,7987 -1991' i 1992-1994 - ukończone

z lvytóznteńem

- studia zagraniczne - medycyna w Charing Cross and Westrrrinster Medical School, Londyn

1"991. -1.992 (stypendium programu TEMPUS)

Z attudnienie po dyplomie
_ Adiunkt _Zakł"ad Pielęgniarstwa Internistyczfle9o,Wydział. Nauk o Zdtowiu, Uniwetsytet

Medyczny im. Piastów Śląskich we 
.W'tocławiu, 

odpaździernka 201'2

. I(onsultant, choroby wewnętfzne, chotoby płuc i medycyna SfIu ofaf koordynator ds. stażu

pod1plomo.wego' I{inika Chorób.Wewnętrznych, 4. \)7ojskowy SzpitalKliniczny,.Vfrocław

ltpiec 2011. - do chwili obecnej

- Adiunkt (Assistant ProfełsaĄ w I{linice Chorób Płuc i Intensywnej Tetapii, NorthShote

Uruversity Health System i Adiunkt kliniczny (Clinical Assistant Professor) University of

Chcago - listopad 2006 - grudzien2010

- Podspecjallzac)a (fellowship) z medycyny snu _ Mayo Clinic, Rochester, USA _ sierpień 2005

- sierpień 2006

- Podspecjallzacja (fellowship) z chotób płuc i intensy'wnej terapii _.Northwestetn Univetsity,

Chicago, USA . sietpień 2002 - sierpień 2005

'Specjallzac1a (residenql) z chotób wewnętlznych . McGaw Medical Center of Notthwestern

Uruversity (Evanston Campus), Evanston, USA - sierpień 1'999 _ sietpień 2002

- Srypendrum Fundacji Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Ftancji _ I{linika Chotób Płuc,

Szpital Beaujon, Uniwersytet Sorbonne YII,Patyż,Fnncja - wtzesień 1996 _ sqczeń 1'997
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IV. Posiadane dyplomy i specialtzacje

- American Boatd of Internal Mędicine Specialties (specjaltzac1a z medycyny snu) - 2008

- Amedcan Board of Internal Medicine Specialties (specjaltzacya z intensywnej terapii) - 2005

- Amedcan Board of Internal Medicine Specialties (specjaltzacja z chorób płuc) - 2004

- American Boatd of Internal Medicine (specjaltzacja z chorób wewnętfznych) _ 2002

- United States Medical Licensing Examination (część I, II i IID _ 1'992,199B i 2000

- Dyplom nostryfikacytny Educational Commission fot Foteign Medical Graduates Certificate -
1998

- Specjalizac1a z Chotób 
.Wewnętrznych 

- Polska (I stopień) _ 1'997 (z wyroznieruem)

- Specja\lzacja z Chotób Wewnętrznych - Polska (II stopień) _ 2003 (decyzja l\4rrustra Zdtowta na

podstawie specjaltzacji amerykańskiej)

- Spec1a|lzacja z Chotób Płuc - Polska (II stopień) _ 2007 (decyzja Ministta Zdrowta na podstawe

sp e cj a1tz acji amerykańs kie j)
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V. Przebieg pracy dydaktycznej i organizacyjnej

Dztałalnośc dydaktyczną traktuje jako jedną z waztiejszych dziedzjn mojej pracy'

Działalnościądydakqcznązajmowałem się od czasu stypendium doktotanckiego; w Ęm czasie

pror,vadziłem zajęcta ze studentami III toku z ptopedeutyki chorób wewnętffnych. Podczas

spec1allzacJi z chorób wewnętffnych w USA rnoje zaangażo.watie w nauczanie innych rezydentów

został.o docenione puez tflykrotną nominac)ę otaz dwukrotne ptzyznatie mi tytułu ,,Rezydenta

Roku', (,,Resident of the Yeaf,). Podczas mojego zattudńetia w NothShote Universiry

Hea1thSystem (E,vanston, IL) byłem odpowiedzia|ny za teofetycfne i praktyczne szkolenie

rezydentów odbywajacych specjalizację z chorób wewnęffznych w zakresie pulmonologii,

intensywnej tetapri oraz medycyny Snu' ptzeptowadza1qc co roku około 10 wykładów i seminariów'

Podczas mojej pracy w Evanston został-ęm dwuktotnie uhonotowarly przyzfla,wafląprzez

rezydentów nominacjĄ do tytułu ,,Nauczyciela Roku,, (,Attending of the Year''). Swoje

doświadczerua w edukacjirnedycznej w USA opisałem w cyklu artykułów opfacowanych dla

,,Biuletynu Dolnośląskiego'' - publikacji DolnośląskiejIzby Lekarskiej. Podczas ptacy w NothShote

Uruversity HealthSystem odpowiedzialny byłem także za szkolenie techników polisomnografii w

ramach programu sponsorowanego przez AASM - Accredited Sleep Technologist Education

Program (A-STEP). Prcwadzl'łem również zajecia w ramach Spotkań grupy wsparcia dla chorych z

rozpoznariem zabutzeń oddychaniaw czaste snu (AWAI{E).

Moje zaangazowańę w edukację młodych kadr lekatzy wyrazIł.o się także nadzorem nad

rezydentami stawrajacymi pierwsze kroki w pisaniu artykułów naukowych _ powstało w ten Sposób

plęć prac kazuistycznych i przeglądowych, w których moi rezydenci byli pierwszymi autorami, a ja -
autolem nadz oru1ącym (s e n i or aut h or).

obecrue jestem koordynatorem stażu podyplomov/ego w 4. Wojskowym S.zpitalu

I{Jrnicznym we Wrocławi'u gdzie opiekuje się grupĄ 62 stazystó.w.

VI. Przebieg pracy orgatizacft.j
By I em cz ło n kiem komitetu orgarllzacy1nego Zjaz du Towatzys twa Internis tów P ols kich

|X/rocław, 1998), otaz zjazdu Polskiego TowarzystwaBadań nad Snem (Bydgoszcz, 201,2).

Jestem członkiem Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (od 2004), Polskiego

Towarzystwa Pneumonologicznego (od 2010) i Polskiego TowatzystwaBadań nad Snem (o 2011).
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VII. Uczestnictwo w krajowychi zagranicznych kongresach naukowych, praca

recenzenta, wyróżnienia naukowe i inne

Jestem współautoręm 33 prz.c Prczęntowanych podczas ktajowych i zagtańcznych

konfetencji naukowych. Jestem fecenzentem siedmiu czasopism o zasięgu międzynarodowym:

AmericanJournal of Respiratory and Cdtical Cate Medicine - (2010 - ),InternanonalJournal of

CLnical Practice _ ę009 - )' BMJ Action Sets _ (2009 - ), Medical Scięncę Monitor _ (2008 - )'

Jorrmal of Hospital Medicine _ (2008 . )' BMJ Point of Carę _ (2007 - ), Ptoceedings of the

American Thotacic Society - (2007 -)

Podczas mojej pracy oftzp^ł.err. następujące nagtody:

- ,,Nauczyciel roku" - finalista - Department of Medicine, NorthShore Unrversity

HealthSystem - 2010

- Nagroda zespołowa Ministra Zdtowja za publikację Pt' ,,IL-18 is involved in vascu]"" i.i..^' i. "..]-
stage tenal disease patients" (2009)

- ,,Nauczyciel toku" - finalista - Departrnent of Medicine, NorthShore Uruversity

HealthSystem - 2009

- ..Rezydent roku', _ pietwsze miejsce - nagroda Depattment of Mędicine, Evanston

Northwestern Healthcate - 2002

- "Rezydent roku" - drugie miejsce - nagroda Deparffnent of Medicine, Evanston

Notthwestern Healthcarc - 2001

. ..Rezydent foku'' - pierwsze miejsce - nagroda Depaltmęnt of Medicine, Evanston

Northwestern Healthcate - 2000

. wyróżnienie na egzaminie specjalizacf nym (choroby wewnętfzne _ pierwszy stopień) - 1'991

- Stypendium TowarzystwaLekarzy Pochodzenia Polskiego we Ftancji _ staż z prrlmonologu i

bronchoskopii - L'hopitai Beaujon, Sorbonne Univetsity, France - 1.996

- ..lfzorowy student'' nagroda Rektora Akademii Medycznej we.V7rocławiu za wynikr w czasre

studiów _ 1'994

- ..Ptimus intet pates'' - nagtoda Fundacji naRzeczMł'odziezy Wybitnie Zdolne) i jej Nauczycrell

- 1.991,
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VIII. Wybrane zagadnienia bibliometryczne dorobku naukowego

Jestem autotem lub współautofem 60 pełnotekstowych ptac naukowych opublikowanych w

polskrch t zagraticznych czasopismach naukowych v/ tym 33 jako pierwszy 
^utor 

oraz 10 jako autot

nadzorujĄcy (senior author). Jestem takze współautorem 2 publikacji w fecenfowanych intemetowych

źrcdłach infotmacji oraz-współ'autofem 4 rozdziałów w podtęczn]kach polskich i zagtaticznych.

Całkowita ll,czba punktów I{BN wg wykazu sporządzonego pnez Bibliotekę Główną UM we

Wrocławru: 634,0

Całkowity Impact Factor wykazu spotządzonego pflez Bibliotekę Główną UM we

Wtocławiu: 60.03 (21' prac)

Isczba cytowań:145 $veb of I{nowledge),222 (Scopus)

\X7skaźnik h: 7 (Tfeb of I(nowledge), 8 (Scopus)

-l-a---n-- ....fu'..#-.......
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