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- 2003r. tytuł magistra psychologii, uzyskany z wynikiem bardzo dobrym, specjalność kliniczna, 
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Tytuł pracy magisterskiej: „Neuropsychologiczna analiza zmian osobowości pacjentów  
z dysfunkcjami struktur czołowych mózgu”, promotor: prof. zw. dr hab. Anna Herzyk 
 
- 2004r. ukończone Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
- 2011r. tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Pedagogiki  
i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Tytuł rozprawy: „Neuropsychologiczne uwarunkowania zachowania i poznania społecznego u 
osób z nabytymi dysfunkcjami mózgu”, promotor: prof. zw. dr hab. Anna Herzyk 
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11.2004 – 09.2012: Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (asystent) 
 
10.2012 – 09.2014: Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (adiunkt) 
 
02.2014 – obecnie: Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii, I Klinika Psychiatrii, 
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (adiunkt) 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 
 
a. tytuł osiągnięcia naukowego : 
 

Zaburzenia dynamiki procesów przetwarzania informacji u pacjentów z rozpoznaniami schizofrenii  

i choroby afektywnej dwubiegunowej – uwarunkowania neurofizjologiczne, kliniczne i poznawcze  

 
b. Osiągnięcie naukowe tworzy cykl 5 powiązanych tematycznie publikacji: 

 

1. Krukow P., Karakuła-Juchnowicz H., Juchnowicz D., Morylowska-Topolska J., Flis M., Jonak K. (2017). 

Processing speed is associated with differences in IQ and cognitive profiles between patients with 

schizophrenia and their healthy siblings. Nordic Journal of Psychiatry, 71, 33-41.  

[IF =  1,764, MNiSW: 20 pkt. mój udział procentowy szacuję na 70%] 

 

2. Krukow P., Harciarek M., Morylowska-Topolska J., Karakuła-Juchnowicz H., Jonak K. (2017). 

Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with 

schizophrenia. Cognitive Neuropsychiatry, 22, 391-404. 

[IF =  1,329, MNiSW: 25 pkt. mój udział procentowy szacuję na 80%] 

 

3. Krukow P., Jonak J., Karakuła-Juchnowicz H., Podkowiński A., Jonak K., Borys M., Harciarek M. (2018). 

Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts 

impaired processing speed in patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research: 

Neuroimaging, 275, 28-35.  

[IF =  2,455, MNiSW: 30 pkt. mój udział procentowy szacuję na 70%] 

 

4. Krukow P., Szaniawska O., Harciarek M., Plechawska-Wójcik M., Jonak K. (2017). Cognitive 

inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase 

of task performance. Journal of Affective Disorders, 210, 222-225. 

[IF =  3,786, MNiSW: 35 pkt. mój udział procentowy szacuję na 80%] 

 

5. Krukow P., Harciarek M., Grochowski C., Makarewicz A., Jonak K., Karakuła-Juchnowicz H. (2019). 

What specifically contributes to disturbed non-verbal fluency in patients with bipolar disorder: 

ineffective performance initiation, slowed processing or lack of the execution strategy? Psychiatry 

Research, 271, 15-22. 

[IF =  2,223, MNiSW: 30 pkt. mój udział procentowy szacuję na 75%] 

 

Łączny Impact Factor prac składających się na osiągnięcie wynosi: 11,557 

Łączna ilość punktów MNiSW prac składających się na osiągnięcie wynosi: 140 
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c. Omówienie celu prac tworzących osiągnięcie naukowe oraz osiągniętych wyników 
 
Wprowadzenie 

 

Zaburzenia funkcji poznawczych, podobnie jak objawy psychopatologiczne są kluczowym elementem 

obrazu klinicznego chorób psychicznych, takich jak schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa 

(Heinrichs i Zakzanis, 1998; Hill i in., 2008; Tsitsipa i Fountoulakis, 2015). Dysfunkcje te są relatywnie trwałe 

po wystąpieniu pierwszego epizodu, w porównaniu do objawów psychopatologicznych w mniejszym stopniu 

ulegają poprawie w wyniku leczenia farmakologicznego, jednocześnie w dominującym stopniu przyczyniają 

się do pogorszenia funkcjonowania pacjentów w sytuacjach społecznych i zawodowych (Leifker i in., 2010; 

Harvey i Bowie, 2012). W tym kontekście wydaje się naturalne, że obszar zaburzeń poznawczych staje się 

istotnym celem dla leczenia biologicznego oraz niefarmakologicznych oddziaływań prowadzonych w terapii 

chorób psychicznych.  

Pomimo znacznej złożoności i heterogenności zakłóceń funkcji poznawczych występujących w 

schizofrenii, metaanalizy dotyczące ich struktury, a szczególnie mające na celu zidentyfikowanie procesów 

najbardziej zaburzonych, tj. w największym stopniu odróżniających pacjentów in minus od osób zdrowych, 

wielokrotnie i na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wskazały dwa obszary najbardziej deficytowe: różnego 

rodzaju mechanizmy pamięci słuchowej, zarówno odnoszące się do kodowania, jak i odtwarzania informacji 

werbalnych oraz procesy poznawcze polegające na możliwie szybkim przetwarzaniu i generowaniu informacji 

(Heinrichs i Zakzanis, 1998, Heinrichs, 2005; Dickinson i in., 2007; Mesholam-Gately i in., 2009; Schaefer i in., 

2013). W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) odnotowywano także zaburzenia różnych 

mechanizmów pamięciowych, częściej jednak dysfunkcje wykonawcze, uwagowe oraz spowolnienie 

poznawcze (Robinson i in., 2006; Bora i in., 2009). Należy zaznaczyć, że przeprowadzone metaanalizy często 

uwzględniały wyniki dotyczące deficytów wykonawczych mierzonych zadaniami z ograniczeniem czasowym i 

wówczas pacjenci z ChAD uzyskiwali najsłabsze wyniki w obszarze funkcji wykonawczych zależnych od 

szybkości przetwarzania informacji (Bora i Pantelis, 2015; Bora, 2018). Co więcej, w kilku niezależnych 

badaniach wykazano, że spowolnienie przetwarzania informacji w istotnym stopniu przyczynia się do różnic 

między pacjentami ze schizofrenią a osobami zdrowymi w zakresie innych najczęściej badanych funkcji 

poznawczych. W badaniach tych porównywano profile poznawcze pacjentów i osób zdrowych,  

a następnie próbowano zidentyfikować pojedynczy deficyt, który najbardziej przyczynia się do wystąpienia 

międzygrupowych różnic. Nawet kontrolując zakres zaburzeń różnych typów pamięci, funkcji wykonawczych 

i uwagi nie osiągnięto takiego efektu, jak w przypadku szybkości poznawczej (Rodriguez-Sanchez i in., 2007; 

Ojeda i in., 2012). Analogiczne rezultaty udokumentowano odnośnie pacjentów z ChAD (Kieseppä i in., 2005; 

Antila i in., 2011; Udal i in., 2012).  

Pomimo bardzo dużej liczby publikacji potwierdzających występowanie spowolnienia poznawczego  

w schizofrenii i ChAD jako jednego z dominujących zaburzeń kognitywnych, zdecydowanie mniej analiz 

dotyczyło wyjaśnienia genezy tego zjawiska. Można wyróżnić trzy kierunki zrealizowanych dotąd badań: 1). 

poszukiwanie poznawczych korelatów szybkości przetwarzania informacji w celu wyjaśnienia deficytu 

poprzez odniesienie go do zakłóceń innych funkcji poznawczych (np. uwagi i pamięci, Knowles i in., 2012; 

2015), 2). eksperymentalne manipulacje strukturą zadań i testów najczęściej używanych do pomiaru 

szybkości poznawczej w celu wyodrębnienia dominującego czynnika związanego z deficytem (Bachman i in., 

2010), 3). poszukiwanie neuroanatomicznych i neurofizjologicznych korelatów szybkości poznawczej w 

chorobach psychicznych (Karbasforoushan i in., 2014; McKenna i in., 2015). Generalnie podobne podejścia 

badawcze dotyczyły prób wyjaśnienia zaburzeń fluencji werbalnej i niewerbalnej, a więc obniżonej zdolności 

do efektywnego generowania informacji w danym przedziale czasowym, które podobnie do zaburzeń 

szybkości przetwarzania znajdują się w grupie niesprawności neuropsychologicznych najbardziej 

odróżniających pacjentów ze schizofrenią i ChAD od osób zdrowych (Schaefer i in., 2013). Wskazane badania 
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nie przyniosły jednak jednoznacznych wyjaśnień, ich wyniki były rozbieżne, co dodatkowo potwierdza 

złożoność neuropsychologiczną zarówno szybkości przetwarzania informacji, jak i różnego typu płynności 

(Ojeda i in., 2010; Knowles i in., 2015). Wydaje się więc, że założenia teoretyczne i metodologiczne 

wykorzystane w dotychczasowych badaniach nad wybranymi deficytami poznawczymi, polegające na ich 

katalogowaniu i oszacowywaniu związków z innymi zaburzeniami, nie umożliwiają precyzyjnego 

zidentyfikowania najbardziej elementarnych procesów, zakłóceń w relacji mózg – zachowanie, 

doprowadzających do spowolnienia i zakłóceń płynności poznawczej, a co za tym idzie, nie gwarantują 

precyzyjnego wskazania celów dla biologicznego oddziaływania na omawiane zaburzenia.   

Jednym z powodów napotkanych trudności w ujawnieniu genezy zakłóceń efektywnego 

przetwarzania i generowania informacji w ograniczonym interwale czasowym było modularne podejście do 

tych zmiennych, z pominięciem ich dynamicznego ujęcia polegającego na rozumieniu obu funkcji jako 

procesów swoiście zorganizowanych w czasie. Procesualne i dynamiczne rozumienie funkcji poznawczych 

reprezentowane było w neuropsychologii przede wszystkim przez Aleksandra R. Łurię (Łuria, 1973) i później 

rozwijane w różnych stanowiskach teoretycznych, między innymi w ujęciu koncepcji mikrogenetycznej 

(Pąchalska, 2007). Podejście to akcentuje, że przetwarzanie informacji zachodzi etapami, ewoluuje przez 

różne stadia i można w nim wyznaczyć kolejne kroki, w których aktywizują się specyficzne czynności 

poznawcze. Dynamiczne rozumienie funkcji psychicznych oznacza, że proces przetwarzania informacji nie jest 

jednostajny i można w nim wyodrębnić okresy o różnym poziomie efektywności. Analiza deficytów 

poznawczych w ujęciu procesualnym i dynamicznym nie będzie więc polegała na poszukiwaniu korelacji 

między jednym, zaburzonym obszarem poznawczym a innymi, ale na identyfikacji najmniej wydajnego etapu 

procesu przetwarzania informacji. Zarysowane w skrócie podejście procesualne zaprezentowane przez Łurię 

nie było czysto psychologicznym modelem, ale wynikało z rozumienia struktury i funkcji mózgu jako 

hierarchicznie zbudowanego systemu, którego główną cechą jest integracja różnych obszarów 

neuroanatomicznych i procesów neurofizjologicznych zapewniająca spójne i wydajne funkcjonowanie 

poznawcze.  

Uznałem, że procesualne podejście do wyjaśniania rdzennych zaburzeń kognitywnych, takich jak 

spowolnienie i trudności w szybkim generowaniu informacji może być potencjalnie efektywne również ze 

względu na specyfikę i genezę dysfunkcji poznawczych w chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia i 

ChAD. W obu przypadkach omawiane deficyty mają przede wszystkim neurorozwojowe pochodzenie, choć 

niektóre elementy obrazu klinicznego (np. objawy negatywne, depresja), nawracalność epizodów 

psychotycznych i afektywnych oraz skutki długotrwałego leczenia farmakologicznego również uznaje się za 

oddziaływujące na te procesy (Keefe, Eesley, 2006). Neurorozwojowe podłoże dysfunkcji poznawczych, w 

porównaniu z zaburzeniami nabytymi np. w wyniku zlokalizowanego uszkodzenia mózgu u osoby dorosłej, 

powoduje bardziej uogólniony zespół zaburzeń obejmujących wiele różnych funkcji, a nie relatywnie 

izolowany deficyt neuropsychologiczny. Dodatkowo, neurorozwojowa koncepcja chorób psychicznych i 

występujących w nich zaburzeń poznawczych akcentuje rolę genetycznego obciążenia ryzykiem choroby 

(Cornblatt i Keilp, 1994) oraz obecność zakłóceń przetwarzania informacji jeszcze przed pierwszym epizodem 

(Caspi i in., 2003). Obraz kliniczny deficytów poznawczych występujących w schizofrenii i ChAD, którego 

główną cechą jest obecność zakłóceń obejmujących wiele wymiarów przetwarzania informacji, jakkolwiek 

poszczególne funkcje mogą być zaburzone w różnym stopniu, wynika przede wszystkim z globalnych 

nieprawidłowości funkcjonowania mózgu, a nie uszkodzeń dotyczących wyłącznie ściśle zlokalizowanych 

struktur neuroanatomicznych. Najbardziej aktualne neuronaukowe wyjaśnienie genezy wymienionych 

chorób psychicznych sugeruje, że złożony i heterogenny obraz kliniczny schizofrenii i ChAD może być 

wynikiem procesów dyskoneksji neuronalnej, a więc dezintegracji strukturalnej i desynchronizacji 

funkcjonalnej mózgu (Friston i Frith, 1995; Catani i Mesulam, 2008; Ji i in., 2019). Przyjmując, że dyskoneksja 

neuronalna jest głównym neurofizjologicznym podłożem objawów neuropsychiatrycznych, w tym także 

dysfunkcji poznawczych, procesualne podejście do zaburzeń przetwarzania informacji wydaje się uzupełniać 
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wyjaśnienia neurobiologiczne, ponieważ w obu przypadkach uznaje się, że prawidłowa organizacja 

zachowania człowieka jest wypadkową poziomu integracji aktywności neuronalnej.   

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, głównym celem badań empirycznych, będących podstawą 

cyklu publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe była analiza wybranych procesów przetwarzania i 

generowania informacji w grupach pacjentów z rozpoznaniami schizofrenii i choroby afektywnej 

dwubiegunowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich dynamicznego wymiaru oraz poszukiwania związków 

tych procesów z obrazem klinicznym chorób, rodzinnymi czynnikami ryzyka i neurofizjologicznymi 

parametrami synchronizacji aktywności mózgu. Przez dynamiczny wymiar procesów poznawczych 

rozumiem zdolność do ich efektywnego inicjowania, podtrzymywania samokontroli i wydajności poznawczej, 

a także poziom spójności czasowej w realizowanych czynnościach poznawczych.   

Istotnym impulsem do podjęcia powyższej tematyki były doświadczenia nabyte w trakcie stażu 

naukowego odbytego w Katedrze Psychofizjologii i Laboratorium Neuropsychologii Moskiewskiego 

Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa w Rosji, opisanego szczegółowo w pkt. 7. 

Badania przeprowadzone w ramach „Osiągnięcia” zrealizowałem we współpracy z 

interdyscyplinarnym zespołem naukowym, w skład którego wchodzili pracownicy I Kliniki Psychiatrii, 

Psychoterapii i Wczesnej Interwencji i Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej, Katedry i Kliniki Neurochirurgii i 

Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Instytutu 

Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

Jestem pierwszym autorem wszystkich publikacji składających się na główne osiągnięcie, 

odpowiadałem za wyznaczenie celów i hipotez, przeprowadzenie badań, ustalenie rozwiązań 

metodologicznych, analizę statystyczną, opracowanie wyników i przygotowanie poszczególnych 

manuskryptów. 

 

Osiągnięcie celu ogólnego było możliwe poprzez wyznaczenie bardziej szczegółowych kierunków 

badań, których efekty stały się podstawą opracowanego cyklu publikacji. Kierunki te można 

scharakteryzować następująco: 

 

1. Określenie, czy szybkość przetwarzania informacji istotnie odróżnia pacjentów ze schizofrenią od 

ich zdrowego rodzeństwa i czy prawdopodobny deficyt szybkości poznawczej w grupie pacjentów  

w istotnym stopniu przyczynia się do oczekiwanych różnic między nimi a zdrowym rodzeństwem 

odnośnie profilu poszczególnych funkcji poznawczych i ilorazu inteligencji, jako ogólnego 

wskaźnika efektywności poznawczej. 

 

2. Ustalenie, czy różnice między pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii a osobami zdrowymi w 

zakresie fluencji fonemowej, semantycznej i figuralnej mogą wynikać z odmiennych dynamicznie 

profili realizowania tych czynności poznawczych, które interpretowano w odniesieniu do 

trójczynnikowego modelu funkcji wykonawczych Donalda T. Stussa. 

 

3. Wyznaczenie mapy nieprawidłowych połączeń funkcjonalnych w obrębie kory mózgowej na 

podstawie matematycznych analiz spoczynkowego zapisu EEG w grupie pacjentów z pierwszym 

epizodem schizofrenii i zidentyfikowanie połączeń różnicujących pacjentów od osób zdrowych, 

które jednocześnie okazały się istotnymi predykatorami spowolnienia poznawczego w 

schizofrenii.  

 

4. Określenie dynamicznego profilu niestabilności procesu przetwarzania informacji w grupie 

pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej jako czynnika wyjaśniającego 

różnice między tymi pacjentami i osobami zdrowymi odnośnie szybkości poznawczej. 
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5. Rozstrzygnięcie, czy zaburzenie fluencji figuralnej, należącej do obszaru funkcji wykonawczych 

zależnych od czasu przetwarzania informacji w grupie pacjentów z rozpoznaniem choroby 

afektywnej dwubiegunowej jest w dominujący sposób wyjaśniane przez zaburzenia pierwotnych 

funkcji wykonawczych (np. planowania), czy przez spowolnienie poznawcze. 

 

Badania empiryczne będące realizacją wyznaczonych celów szczegółowych obejmowały cztery 

niezależne grupy kliniczne: trzy grupy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i jedną grupę pacjentów z 

rozpoznaniem ChAD, dodatkowo grupę zdrowego rodzeństwa jednej z grup pacjentów ze schizofrenią i trzy 

oddzielne grupy osób zdrowych dopasowane demograficznie do grup klinicznych.   

 

Ad. 1. Szybkość przetwarzania informacji jest związana z różnicami odnośnie ilorazu inteligencji i profili 

poznawczych między pacjentami ze schizofrenią a ich zdrowym rodzeństwem. 

 

Krukow P., Karakuła-Juchnowicz H., Juchnowicz D., Morylowska-Topolska J., Flis M., Jonak K. (2017). Processing speed is 

associated with differences in IQ and cognitive profiles between patients with schizophrenia and their healthy siblings. 

Nordic Journal of Psychiatry, 71, 33-41. 

 

 Jednym z kluczowych obszarów studiów empirycznych w psychiatrii jest poszukiwanie obiektywnych 

markerów chorób psychicznych, w tym schizofrenii. Badania nad tzw. endofenotypem, a więc 

odmiennościami neurofizjologicznymi, biochemicznymi czy poznawczymi, typowymi dla danego zaburzenia, 

które można byłoby wykorzystać w diagnozie psychiatrycznej obejmują  m.in. poszukiwania różnic i 

podobieństw w zakresie procesów poznawczych, zachodzących między osobami, u których wystąpiła już 

psychoza a ich zdrowymi krewnymi, w tym rodzeństwem, a więc osobami należącymi do grupy genetycznego 

ryzyka wystąpienia schizofrenii (Kremen i in., 1994; Trandafir i in., 2006). Wielokrotnie obserwowano, że 

część zdrowych krewnych pacjentów ze schizofrenią uzyskuje niższe wyniki w badaniach 

neuropsychologicznych, w porównaniu do zdrowych osób niespokrewnionych, profil tych funkcji 

poznawczych jest zbliżony do profilu pacjentów ze schizofrenią, chociaż deficyt u zdrowych krewnych jest 

mniej nasilony (Faraone i in., 2000; Egan i in., 2000). Jedna z meta-analiz obejmujących wyniki ponad 1600 

krewnych pacjentów i niemal 1400 zdrowych osób niespokrewnionych wykazała, że największe różnice 

między tymi grupami dotyczyły odtwarzania zapamiętywanych bodźców werbalnych, plastyczności 

poznawczej i pamięci operacyjnej (Sitskoorn i in., 2004). Stosunkowo niewiele badań we wskazanym nurcie 

obejmowało ogólne miary kompetencji poznawczych, takie jak iloraz inteligencji (IQ), choć pojedyncze 

publikacje sugerowały obniżony IQ u krewnych pacjentów w porównaniu do niespokrewnionych osób 

zdrowych (Barrantes-Vidal i in., 2007). Wyniki te świadczą o istnieniu genetycznej podatności na wystąpienie 

zaburzeń poznawczych, jako elementu obrazu klinicznego schizofrenii, co potwierdza także szereg badań 

wskazujących na obniżenie potencjału intelektualnego osób z kręgu ryzyka, ocenianych jeszcze przed 

pierwszym epizodem psychotycznym (Bilder i in., 2006; Seidman i in., 2006).  

 Iloraz inteligencji jest trafną miarą ogólnego poziomu poznawczego w schizofrenii, ponadto IQ okazał 

się istotnym i silnym predyktorem funkcjonowania społecznego pacjentów, jest także markerem zmian  

w funkcjonowaniu poznawczym następujących po wystąpieniu pierwszego epizodu psychotycznego 

(Woodberry i in., 2008; Leeson i in., 2009). Nie bez znaczenia jest także fakt, że metody oceny IQ, takie jak 

skale Wechslera (Wechsler, 2011) mają bardzo dobre parametry psychometryczne i dają znormalizowane 

wyniki, co czyni je rzetelnymi narzędziami badawczymi.  

Uwzględniając wcześniej przytoczone dane świadczące o tym, że spowolnienie przetwarzania 

informacji jest dystynktywną cechą profilu poznawczego pacjentów ze schizofrenią, wydaje się istotne, aby 

ustalić, czy szybkość poznawcza będzie istotnie różnicować pacjentów i ich zdrowe rodzeństwo. Jeżeli obie 
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grupy okazałyby się do siebie podobne pod tym względem, wówczas można uznać, że deficyt szybkości 

poznawczej jest istotnie związany z genetycznym ryzykiem zachorowania, jeśli nie, oznacza to, że 

spowolnienie przetwarzania informacji może być efektem wystąpienia klinicznych objawów schizofrenii i tak, 

jak w badaniach porównujących profil poznawczy pacjentów i osób zdrowych, może być istotnym czynnikiem 

wyjaśniającym różnice poznawcze między pacjentami a ich zdrowymi krewnymi.   

W badaniu wzięły udział dwie grupy: 47 pacjentów z diagnozą schizofrenii wg kryteriów DSM-IV, ze 

średnią wieku 27 lat i około 5 letnią długością trwania choroby oraz 36 osób stanowiących grupę 

porównawczą, którymi byli bracia i siostry pacjentów, bez zaburzeń z osi I DSM-IV. Uczestnicy z obu grup byli 

dobierani parami, tak aby zapewnić ich demograficzne podobieństwo, w związku z tym nie odnotowano 

istotnych różnic w zakresie wieku, płci, wykształcenia i aktywności zawodowej. Kryteriami włączenia do obu 

grup były: wiek 18-40 lat, co najmniej 10 lat wykształcenia, brak cech uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, z wyjątkiem nikotyny oraz brak wskaźników niepełnosprawności intelektualnej i nabytych 

strukturalnych uszkodzeń mózgu. Specyficzne kryteria włączenia i wyłączenia dla grupy SCH to diagnoza 

schizofrenii paranoidalnej postawiona przez specjalistę lekarza psychiatrę na podstawie kryteriów DSM-IV i 

brak współwystępujących poważnych chorób somatycznych, w tym neurologicznych, które mogłyby wpłynąć 

na funkcje poznawcze. Stan zdrowia psychicznego rodzeństwa pacjentów oceniono z zastosowaniem M.I.N.I 

Plus International Neuropsychiatric Inventory (Sheehan i in., 1998). Uczestnicy udzielili pisemnej zgodny na 

wzięcie udziału w badaniu. 

Do oceny szybkości poznawczej zastosowano dwa kombinowane indeksy, analogicznie do metody 

Bartzokisa i wsp. (2007). Wskaźnik szybkości prostej zawierał znormalizowane i uśrednione wyniki testów 

Symbole Cyfr ze skali WAIS-R (PL) oraz części „A” Testu Łączenia Punktów, zaś indeks szybkości złożonej 

sformułowany był podobnie, zawierał jednak wyniki części „B” Testu Łączenia Punktów. Ponadto 

wykorzystano pełną skalę inteligencji WAIS-R (PL), do porównania profili funkcji poznawczych, ilorazów 

inteligencji i czynników: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna oraz Pamięć i Odporność na 

Dystraktory.  

Opracowanie wyników badań wykazało, że: 

- pacjenci ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną uzyskali istotnie gorsze od zdrowego rodzeństwa 

parametry zarówno prostej, jak i złożonej szybkości poznawczej (wskaźnik wielkości efektu: d = - 0,63), także 

po uwzględnieniu takich współzmiennych, jak płeć, wiek i iloraz inteligencji,  

- profile poznawcze skonstruowane na podstawie wyników podtestów skali WAIS-R były istotnie inne w 

badanych grupach, bezpośrednie porównanie pokazało, że pacjenci uzyskali istotnie gorsze wyniki w 

podtestach, mierzących rozumienie sytuacji społecznych i operowanie bodźcami wzrokowo-przestrzennymi, 

- pacjenci z grupy SCH uzyskali istotnie niższe parametry w zakresie IQ skali pełnej i bezsłownej, także kiedy 

kontrolowano współzmienne demograficzne, 

- podobne wyniki dotyczyły czynnika Organizacja Percepcyjna, 

- analiza regresji w grupie SCH, uwzględniająca także zmienne kliniczne (długość trwania choroby, objawy 

psychopatologiczne ocenione za pomocą skali PANSS oraz ekwiwalent chlorpromazyny) wykazała, że indeks 

złożonej szybkości poznawczej okazał się istotnym predyktorem ogólnego IQ (R2 = 0,25) i IQ skali bezsłownej 

(R2 = 0,27), 

- szczególnie istotnym wynikiem tego badania jest wykazanie, że kontrolując parametry szybkości 

poznawczej (analiza kowariancji) opisane powyżej różnice międzygrupowe, zarówno odnośnie wybranych 

podtestów, ilorazów inteligencji i czynnika Organizacja Percepcyjna, okazały się nieistotne statystycznie. 

Jednocześnie, uwzględniając kolejno inne wymiary funkcjonowania poznawczego jako kontrolowane 

współzmienne, nie uzyskano analogicznego efektu, jak w przypadku szybkości poznawczej.  

Zaprezentowane wyniki wpisują się w omówiony powyżej nurt badań potwierdzających 

podobieństwa i odmienności w funkcjonowaniu poznawczym pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i ich 

zdrowych krewnych. Warto zaznaczyć, że pomimo różnic międzygrupowych dotyczących IQ i wyników 
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wybranych podtestów, na 14 wymiarów poznawczych oszacowanych na podstawie skali inteligencji 

Wechslera, dziewięć z nich nie różnicowało istotnie  pacjentów i zdrowego rodzeństwa, co potwierdza, że 

osoby znajdujące się w grupie ryzyka wystąpienia choroby są częściowo podobni pod względem poznawczym 

do pacjentów z klinicznymi objawami psychozy. Jednak najistotniejszym rezultatem jest wykazanie, że 

pacjenci ze schizofrenią przetwarzają informacje istotnie wolniej od swoich zdrowych krewnych i że ten 

deficyt jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym opisane różnice w poszczególnych wymiarach 

funkcjonowania poznawczego, łącznie z ilorazem inteligencji. Odnosząc się do sformułowanych wcześniej 

hipotez można stwierdzić, że spowolnienie poznawcze jest bardziej związane z wystąpieniem klinicznych 

objawów schizofrenii, niż z genetyczną podatnością wystąpienia deficytów poznawczych 

współwystępujących z chorobą. Zgodnie z postulatami Wyatt’a (1991), Wooda i wsp. (2009) i Runda (2013) 

aktywny proces psychotyczny oddziałuje na centralny układ nerwowy, między innymi poprzez wyzwolenie 

procesów neurotoksycznych, dysregulację presynaptycznego wydzielania dopaminy, nadmierną aktywację 

osi podwzgórze – przysadka – nadnercza i przestymulowanie okolic limbicznego prążkowia, doprowadzając 

do jego dysfunkcji. Jakkolwiek hipoteza neurotoksycznego uszkodzenia mózgu przez aktywną psychozę była 

poddawana krytyce (Anderson i in., 2014), wydaje się jednak prawdopodobne, że proces psychotyczny 

doprowadza do zmian w funkcjonowaniu mózgu mogąc przy tym negatywnie oddziaływać na efektywność 

procesów poznawczych, a jak pośrednio sugerują wyniki naszego badania, szczególnie zakłócać zdolność do 

szybkiego przetwarzania informacji, które wtórnie obniża efektywność innych procesów poznawczych.    

 

Ad. 2. Zaburzenia inicjowania przyczynia się do deficytów werbalnej i niewerbalnej fluencji u pacjentów ze 

schizofrenią.  

 

Krukow P., Harciarek M., Morylowska-Topolska J., Karakuła-Juchnowicz H., Jonak K. (2017). Ineffective initiation 

contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia. Cognitive Neuropsychiatry, 22, 391-

404. 

Zaburzenia fluencji werbalnej i niewerbalnej, a więc zdolności do generowania unikalnych słów  

i niewerbalnych symboli w określonym przedziale czasowym są jednym z najczęściej obserwowanych 

zaburzeń poznawczych w schizofrenii (Henry i Crowrord, 2005; Pawełczyk i in., 2015). Co więcej, deficyty te 

były istotnymi predykatorami funkcjonowania społecznego i zawodowego pacjentów (Revheim i in., 2006). 

Mimo to, w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele sprzecznych wyjaśnień analizowanego zaburzenia. 

Jedne z nich sugerują, że są one pochodną zakłóceń wiedzy semantycznej, na co miał wskazywać głębszy 

deficyt fluencji kategorialnej, w której osoba badana ma w określonym interwale podać jak najwięcej słów 

należących do zadanej kategorii semantycznej, niż fonemowej, polegającej na zdolności do wygenerowania 

jak największej liczby słów zaczynających się na daną głoskę (Bokat, Goldberg, 2003). Inni autorzy sugerowali 

jednak, że przyczyną niepowodzenia w wykonywaniu tych zadań są zaburzenia funkcji wykonawczych, na co 

miały wskazywać liczne błędy perseweracyjne i trudności z przełączaniem się między różnymi zbiorami słów 

oraz korelacje wyników testów fluencji z innymi miarami funkcji wykonawczych (Giovanett i in., 2003; Rinaldi 

i in., 2013). Warto też zaznaczyć, że właściwie nie przeprowadzono dotąd badań mających wyjaśnić 

poznawcze mechanizmy zaburzeń fluencji niewerbalnej w tej grupie klinicznej. W ujawnieniu genezy 

trudności w kontrolowanym tworzeniu informacji może dopomóc ujęcie wykonania zadania jako procesu 

poznawczego, w którym konieczne jest efektywne zarządzanie zasobami informacji i wysiłkiem poznawczym 

niezbędnym do podtrzymania optymalnego poziomu produkcji w relatywie krótkim interwale czasowym, 

najczęściej nie przekraczającym 1 minuty. Crowe (1998) w badaniach nad procesem płynnego generowania 

słów u osób zdrowych zastosował podział całego czasu przeznaczonego na wykonanie zadania na krótsze (15-

sekundowe) interwały, aby sprawdzić, jak efektywność generowania słów zmienia się w czasie i uzyskał wyniki 

świadczące o tym, że większość słów podanych w ciągu całego zadania zostało wypowiedzianych w trakcie 

pierwszych 15 sekund, co oznacza sprawne uruchomienie automatycznego trybu przetwarzania informacji i 
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wykorzystanie łatwo dostępnego zakresu skojarzeń werbalnych. W późniejszych interwałach dominuje 

bardziej kontrolowane generowanie słów, stąd szybkość ich podawania istotnie spada. W wyjaśnianiu genezy 

zaburzeń fluencji u pacjentów ze schizofrenią można więc wykorzystać analogiczną metodę, szczególnie w 

kontekście jednego z najlepiej udokumentowanych empirycznie, trójczynnikowego modelu funkcji 

wykonawczych Stussa (2011; Stuss i Alexander, 2007). Model ten zakłada, że pomimo znacznej 

heterogenności procesów wykonawczych związanych głównie z aktywnością różnych okolic kory czołowej, 

można wyodrębnić trzy najważniejsze funkcje: 1) energetyzację, czyli efektywne uruchamianie przetwarzania 

informacji i podtrzymywanie jego wydajności przez cały czas trwania procesu poznawczego – ten  mechanizm 

jest związany z aktywnością górnej, przyśrodkowej części kory czołowej wraz z zakrętem obręczy, 2) 

dostrojenie do zadania (ang. task-setting), zdolność do ustanowienia relacji bodziec-reakcja, szczególnie 

bezpośrednio po zapoznaniu się z zasadami wykonania danego testu. O niezdolność dostrojenia się do 

wymogów zadania świadczy duża liczba błędów popełnionych w początkowych etapach przetwarzania 

informacji, która najczęściej związana jest z dysfunkcjami grzbietowej części płata czołowego w lewej półkuli 

mózgu. Trzecia funkcja to monitoring, a więc ciągła kontrola poprawności wykonywanego zadania, związana 

z aktywnością okolic czołowych w prawej półkuli.  

Uwzględniając procesualne i dynamiczne podejście do zaburzeń płynnego generowania informacji, 

przeprowadziłem badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie o to, czy ogólnie nieprawidłowe wykonanie 

testów fluencji słownej (fonemowej i semantycznej) i bezsłownej w grupie pacjentów z rozpoznaniem 

schizofrenii może być wyjaśnione przez zakłócenie któregoś z trzech wymiarów funkcji wykonawczych i czy 

można zidentyfikować deficyt, który jest wspólny dla wszystkich trzech typów fluencji.  

Czterdzieści czworo pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii wg. klasyfikacji DSM-5 i czterdzieści osób 

zdrowych, porównywalnych demograficznie do grupy klinicznej, wzięło udział w badaniu. Generalnie kryteria 

włączenia i wyłączenia były podobne jak we wcześniej opisanym studium, w tym przypadku uwzględniono 

przede wszystkim pacjentów leczonych atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, najczęściej Olanzapiną. 

Ocenę poznawczą przeprowadzono w ostatnim tygodniu hospitalizacji psychiatrycznej, kiedy pacjenci 

uzyskali remisję objawową, potwierdzoną wynikami skali PANSS. Brak strukturalnych uszkodzeń mózgu 

potwierdzony był badaniem MRI.  

Zastosowano następujące metody oceny płynności: a) test fluencji fonemowej; uczestnicy mieli 

podać jak najwięcej słów zaczynających się na głoski F, A i S w ciągu 1 minuty, bez powtarzania danego słowa 

w obrębie danej próby, b) test fluencji semantycznej; uczestnicy mieli podać w ciągu 1 minuty jak najwięcej 

nazw zwierząt, jako relatywnie łatwo dostępnej semantycznie kategorii obiektów i nazw kwiatów, jako mniej 

dostępnej kategorii semantycznej, c) Test Płynności Figuralnej Ruffa w polskim opracowaniu 

psychometrycznym Łojek i Stańczak (2005). Test ten składa się z pięciu części, w każdej z nich osoba badana 

ma wygenerować jak najwięcej niepowtarzających się wzorców graficznych powstających w wyniku 

połączenia co najmniej 2 kropek. Ponadto przeprowadzono ocenę funkcji poznawczych, które mogły 

wykazywać związki z analizowanymi dynamicznymi charakterystykami wykonania testów fluencji w badanych 

grupach. Obejmowała ona analizę pamięci operacyjnej, niewerbalnej szybkości poznawczej i szybkości 

nazywania. Wykorzystano także dwie skale do pomiaru społecznego i zawodowego funkcjonowania 

pacjentów, aby sprawdzić, czy oczekiwane zaburzenia dynamiki generowania informacji w grupie klinicznej 

mają istotne konsekwencje we wskazanych wymiarach.  

 Operacjonalizacja dynamicznego podejścia do wykonania testów fluencji polegała na zapisie 

wypowiadanych słów, tworzonych wzorców niewerbalnych, a także popełnianych błędów w ciągu czterech 

kolejnych 15-sekundowych interwałów składających się na cały czas przeznaczony na wykonanie zadań.  

Uzyskane wyniki można podsumować następująco: 

- pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii uzyskali istotnie gorsze wyniki we wszystkich zadaniach poznawczych, 

w tym testach fluencji, największy deficyt dotyczył płynności figuralnej (d = -1,73) i płynności fonemowej (d 

= -1,40). Ponadto uczestnicy z grupy klinicznej popełnili także istotnie więcej błędów w testach fluencji, 
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- szczególnie istotne rezultaty dało porównanie grup w zakresie dynamiki wykonania testów fluencji. 

Wykazano, że we wszystkich typach płynności pacjenci ze schizofrenią wygenerowali istotnie mniej słów i 

wzorców niewerbalnych przede wszystkim w pierwszym interwale 15-sekundowym w odniesieniu do 

grupy kontrolnej. Jednocześnie w grupie osób zdrowych zaobserwowano wspomniane wcześniej zjawisko 

koncentracji większości wygenerowanych informacji, właśnie w początkowej fazie wykonywanych zadań.  

- porównanie grup w zakresie czasowego rozkładu popełnionych błędów wskazuje istotne dynamiczne 

różnice odnośnie podtrzymywania monitoringu. Liczba błędów w grupie klinicznej istotnie wzrastała w 

dwóch ostatnich interwałach, zarówno w teście fluencji fonemowej, jak i figuralnej, natomiast w grupie 

kontrolnej takiego efektu nie odnotowano, lub był on mniej nasilony, 

- kolejne oryginalne wyniki otrzymano analizując, czy opisane powyżej trudności z zainicjowaniem procesu 

generowania informacji mogły istotnie wyjaśniać międzygrupowe różnice odnośnie ogólnej liczby 

prawidłowo podanych słów i narysowanych wzorców. Wykorzystując analizę kowariancji stwierdzono, że 

we wszystkich trzech typach fluencji, deficyt uruchamiania procesu poznawczego był istotnym czynnikiem 

odpowiadającym za ogólnie złe wykonanie testów fluencji. Po uwzględnieniu liczby słów i wzorców z 

pierwszego interwału czasowego, międzygrupowe różnice w ogólnych wynikach testów fluencji okazały się 

nieistotne statystycznie.  

- grupy różniły się także w zakresie związków między zdolnością do zainicjowania wykonania zadań a 

pozostałymi mierzonymi funkcjami poznawczymi. W grupie klinicznej, to zaburzenie werbalnej i 

niewerbalnej szybkości poznawczej okazało się istotnymi predyktorami zaburzonej inicjacji poznawczej, 

natomiast w grupie kontrolnej, wysoka efektywność uruchomienia procesu generowania informacji była 

uwarunkowana sprawną pamięcią operacyjną.  

- analizując relacje między deficytami inicjacji a obrazem klinicznym schizofrenii oraz funkcjonowaniem 

społecznym i zawodowym pacjentów, odnotowano istotne zależności między liczbą wypowiedzianych 

słów  

w pierwszym interwale wykonania fluencji fonemowej a nasileniem objawów negatywnych ocenionych 

skalą PANSS, ale przede wszystkim dysfunkcje inicjowania słów we fluencji fonemowej, także po 

uwzględnieniu wielu kontrolowanych zmiennych klinicznych, okazały się istotnym predykatem 

funkcjonalnych rezultatów leczenia pacjentów (R2 = 0,21).  

 Odnosząc omówione wyniki do trójczynnikowego modelu funkcji wykonawczych Stussa można 

stwierdzić, że zaburzenia fluencji słownej w grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii są przede 

wszystkim efektem zaburzonej energetyzacji. Co więcej, deficyt ten był podłożem nieefektywnego 

generowania różnego typy informacji i można uznać go za relatywnie uniwersalne źródło deficytów płynności 

poznawczej. Ponadto, wykonanie zadań w grupie klinicznej wskazuje też na trudności w podtrzymywaniu 

efektywnego monitoringu poprawności realizowanego zadania, czego wskaźnikiem była stopniowo 

zwiększająca się liczba błędów w końcowych etapach wykonania testów fluencji. Inicjacja poznawcza w 

dwóch badanych grupach była uwarunkowana odmiennymi zmiennymi: w grupie klinicznej - spowolnieniem 

przetwarzania informacji, zaś w grupie osób zdrowych - pamięcią operacyjną, co dodatkowo potwierdza 

wpływ zaburzonej szybkości poznawczej na wykonawcze aspekty procesu generowania informacji w 

schizofrenii. Dynamiczne podejście do płynnego nadawania słów i tworzenia wzorców figuralnych pozwoliło 

na odtworzenie tego procesu w czasie. Z uwagi na spowolnienie oddziaływujące na automatyczny tryb 

generowania informacji, dominujący w początkowych etapach wykonania testów fluencji, pacjenci nie byli w 

stanie efektywnie wykorzystać dostępnych skojarzeń, w późniejszych etapach ich zdolność do kontrolowania 

bardziej wysiłkowego tworzenia ciągów słów i figuratywnych kształtów malała, co można wyjaśnić, 

opisywanym w innych pracach, szybkim wyczerpywaniem się zasobów poznawczych (Granholm i in., 2007; 

Fish i Granholm, 2008).  

Jak wspomniano, z neurobiologicznego punktu widzenia, za deficyt energetyzacji odpowiadają 

dysfunkcje przyśrodkowych okolic mózgu. Hipofunkcjonalność tych struktur neuronalnych była 
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obserwowana także u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, np. Pu z współpracownikami (2014) odnotował 

patologiczną redukcję synchronizacji między zakrętem obręczy a przedklinkiem, która korelowała ze 

zredukowaną motywacją pacjentów. W naszym badaniu również stwierdzono korelację między skalą 

objawów negatywnych a zaburzoną inicjacją w teście fluencji fonemowej. Warto również zaznaczyć, że 

dysfunkcje wspomnianych obszarów, którym towarzyszyły trudności w uruchamianiu przetwarzania 

informacji występowały także w depresji (Lemogne i in., 2012). Może to więc oznaczać, że deficyt 

energetyzacji, jako źródło zakłóceń różnych funkcji poznawczych, nie jest ograniczony tylko do schizofrenii. 

Pomarol-Clotet wraz z zespołem (2010) w badaniu wykorzystującym hybrydową metodę neuroobrazowania 

strukturalnego i funkcjonalnego potwierdzili, że nieprawidłowości przyśrodkowych obszarów płata 

czołowego w grupie pacjentów ze schizofrenią, są najsilniej wyrażoną patologią mózgu, obejmującą zarówno 

strukturę kory, jak i istoty białej, łączącej te obszary z innymi. Wyniki te sugerują, że okolice zapewniające 

energetyzację w procesach przetwarzania informacji mogą być specyficznie związane ze schizofrenią lub/i jej 

leczeniem, co dodatkowo wyjaśnia uogólnione trudności z zainicjowaniem generowania informacji w testach 

fluencji.  

 

Ad 3. Zaburzone połączenia funkcjonalne w obrębie lewej kory przedczołowej i kory sensomotorycznej 

odpowiadają za spowolnienie poznawcze u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. 

 

Krukow P., Jonak J., Karakuła-Juchnowicz H., Podkowiński A., Jonak K., Borys M., Harciarek M. (2018). Disturbed 

functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired processing speed in 

patients with first-episode schizophrenia. Psychiatry Research: Neuroimaging, 275, 28-35.  

 

Ostatnią z serii publikacji, których przedmiotem była analiza dynamiki przetwarzania informacji 

wśród pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, jest praca dotycząca neurofizjologicznych uwarunkowań 

spowolnienia poznawczego w tej grupie klinicznej. W badaniu wzięli udział pacjenci z pierwszym epizodem 

psychotycznym, a więc poszukiwana w psychiatrii grupa badana, z uwagi na brak obciążeń wynikających z 

długotrwałej choroby psychicznej, nawarstwionych efektów wieloletniej farmakoterapii oraz licznych 

hospitalizacji psychiatrycznych.  

Wcześniejsze badania nad mózgowym podłożem szybkości przetwarzania informacji w schizofrenii 

wskazywały, że deficyt ten związany był przede wszystkim z nieprawidłowościami w obrębie spoidła 

wielkiego, kory przedczołowej oraz podkorowo zlokalizowanych połączeń między prążkowiem, strukturami 

należącymi do układu limbicznego, zakrętem obręczy i okolicami czołowymi (Mwansisya i in., 2013; James i 

in., 2016, Kochunov i in., 2016). Wyniki te pochodzą ze studiów, które najczęściej wykorzystywały albo 

obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) jako metodę oceny istoty białej, albo funkcjonalny rezonans magnetyczny 

(fMRI) do oceny koordynacji aktywności różnych struktur mózgu. Generalnie autorzy tych prac sugerują, że 

spowolnienie poznawcze w schizofrenii może być wynikiem dwóch, prawdopodobnie uzupełniających się 

dysfunkcji: niewydajności dużych skupisk aksonalnych zapewniających integrację strukturalną mózgu (np. 

spoidło wielkie) oraz zakłóceń aktywności rejonów korowych, odpowiadających za kontrolę procesów 

przetwarzania informacji (np. kora przedczołowa). Pomimo istotnego wkładu tych badań do poszerzenia 

wiedzy na temat neurobiologicznych uwarunkowań deficytu szybkości poznawczej w schizofrenii, do czasu 

przeprowadzenia zaprojektowanego przeze mnie studium, brak było badań weryfikujących relację między 

omawianym deficytem poznawczym a globalną integracją kory mózgu, analizowaną na podstawie 

synchronizacji aktywności neurofizjologicznej. Synchronizacja oscylacyjnej aktywności neuronalnej może być 

mierzona poprzez wykorzystanie matematycznych algorytmów do analizy cyfrowej postaci zapisu EEG. 

Pomiar czynności elektrofizjologicznej mózgu umożliwia badanie odmiennych biologicznie procesów 

zapewniających zintegrowaną aktywność kory, niż w przypadku fMRI. Różnice te polegają między innymi na 
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tym, że koordynacja czynności neurofizjologicznej jest efektem synchronizacji oscylacji grup neuronowych i 

potencjałów elektrycznych zachodzących w wielu częstotliwościach, w tym bardzo szybkich (np. w paśmie 

gamma od 30 do 50 Hz i więcej), niedostępnych w badaniu fMRI, poza tym zapis EEG zawiera rejestrację 

aktywności elektrycznej neuronów, podczas gdy obrazowanie fMRI wskazuje przede wszystkim aktywność 

metaboliczną, która wtórnie używana jest do odtworzenia obrazu aktywności mózgu (Brookes i in., 2011). W 

badaniu wykorzystałem analizę spoczynkowej aktywności neurofizjologicznej (tzw. resting-state study), 

ponieważ spontaniczna czynność mózgu cechuje się swoistą organizacją przekładającą się na efektywność 

przetwarzania informacji i regulacji zachowania człowieka (Fox i Raichle, 2007). Synchronizacja okolic 

korowych mierzona była za pomocą indeksu przesunięcia fazowego (org. Phase Lag Index – PLI) 

opracowanego przez Corneliusa Stama i współpracowników (2007), którego główną zaletą jest odporność na 

zniekształcenia uzyskiwanej struktury połączeń funkcjonalnych (org. functional connectivity) przez odbiór 

aktywności elektrycznej sąsiadujących ze sobą okolic korowych (tzw. volume conduction problem).  

Na potrzeby bardziej precyzyjnej oceny szybkości przetwarzania werbalnych i niewerbalnych 

informacji w badanych grupach skonstruowane zostały testy w formie komputerowej. Struktura zadań była 

zaprojektowana przeze mnie, natomiast oryginalne oprogramowanie zostało stworzone we współpracy z 

pracownikami Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej w postaci aplikacji cyfrowej zainstalowanej na 

tablecie. Nowe metody opracowano, aby zredukować potencjalny wpływ spowolnienia motorycznego, 

zapewnić wyższy poziom standaryzacji badania, a przede wszystkim, aby mieć dostęp do wszystkich czasów 

reakcji mierzonych w skali milisekundowej, aby następnie móc zweryfikować hipotezę o możliwym wpływie 

fluktuacji w wykonaniu zadań na ogólne wyniki oceny poznawczej, co sugerowały wcześniej omówione wyniki 

badania nad dynamicznym wymiarem zaburzeń fluencji w grupie pacjentów ze schizofrenią.  

W badaniu wzięła udział grupa 32 pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii i dopasowana 

demograficznie z 35 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. Kryteria doboru pacjentów były 

generalnie podobne jak wcześniej, przy czym dopuszczalny wiek wynosił 18-25 lat i minimum 12 lat 

wykształcenia. Dodatkowym kryterium wyłączającym, związanym z badaniem EEG, było przyjmowanie 

typowych leków przeciwpsychotycznych, stabilizatorów nastroju, leków o działaniu antycholinergicznych i 

benzodiazepin.  

Uzyskane oryginalne wyniki można podsumować następująco: 

- pacjenci ze schizofrenią różnili się istotnie od grupy kontrolnej w zakresie globalnych parametrów 

synchronizacji (indeks PLI) w częstotliwościach: theta, niższym przedziale częstotliwości alfa (8-10 Hz) i 

gamma, 

- analiza regionalnych różnic synchronizacji wskazały na: wzmocnienie połączeń funkcjonalnych w obrębie 

centralnego obszaru, pokrywającego się z korą sensomotoryczną i kory płata ciemieniowego w częstotliwości 

theta i jednocześnie osłabienie synchronizacji w obrębie kory płatów czołowych i lewego płata skroniowego 

w niższym paśmie alfa w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii w porównaniu do grupy 

kontrolnej,  

- analiza synchronizacji pomiędzy różnymi okolicami korowymi wykazała wzmocnienie synchronizacji 

pomiędzy okolicami czołowymi i ciemieniowymi, prawostronnie, a także między obszarem centralnym i korą 

płata ciemieniowego w paśmie theta, ponadto zwiększoną siłę połączeń między okolicami skroniowo-

ciemieniowymi i skroniowo-potylicznymi w częstotliwości gamma w grupie klinicznej. Odnotowano także 

istotne osłabienie synchronizacji wśród pacjentów ze schizofrenią, dotyczącej połączeń czołowo-centralnych 

obustronnie w niższej częstotliwości alfa i odnośnie synchronizacji kory czołowej i potylicznej prawostronnie, 

a także synchronizacji obszarów czołowo-potylicznych i centralno-skroniowych w częstotliwości gamma, 

- zgodnie z oczekiwaniami, pacjenci ze schizofrenią istotnie wolniej przetwarzali informacje werbalne i 

niewerbalne w stosunku do osób zdrowych, nie odnotowano natomiast międzygrupowych różnic w zakresie 

dynamicznych profili wykonania obu testów szybkości poznawczej. Ocena wskaźników wielkości efektu 
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jednoznacznie wskazuje, że patologiczne wydłużenie czasów reakcji znacznie bardziej różnicowało badane 

grupy, niż liczba popełnionych błedów,  

- analiza regresji wielozmiennowej wykazała że, zakres zaburzeń werbalnej szybkości poznawczej w grupie 

klinicznej, można było istotnie przewidzieć na podstawie nieprawidłowo wzmożonej synchronizacji w obrębie 

kory sensomotorycznej w częstotliwości theta oraz długości trwania nieleczonej psychozy (R2 = 0,35), także 

wtedy, gdy inne zmienne kliniczne były kontrolowane. Natomiast istotnym predyktorem deficytu szybkości 

niewerbalnej okazała się obniżona synchronizacja w obrębie kory płata czołowego lewostronnie w niższym 

paśmie alfa (R2 = 0,44).  

 Przeprowadzone badanie potwierdziło obniżenie siły połączeń korowo-korowych w paśmie alfa i 

gamma, a jednocześnie jej zwiększenie w częstotliwości theta, co pokrywa się z wynikami innych autorów 

badających procesy synchronizacji neuronalnej w schizofrenii (Andreou i in., 2015; Di Lorenzo i in., 2015). 

Według mojej wiedzy, po raz pierwszy zaprezentowano istotne zależności między spowolnieniem 

przetwarzania informacji a korowo-korową synchronizacją mierzoną parametrem PLI w grupie osób z 

pierwszym epizodem schizofrenii. Jednocześnie znacznym novum było wykazanie, że to nieprawidłowa 

synchronizacja wewnątrz kory czołowej i sensomotorycznej okazała się być istotnym predykatem 

spowolnienia poznawczego, nie zaś koordynacja odległych od siebie struktur mózgu. Oznacza to, że deficyt 

szybkości poznawczej w schizofrenii nie wynika tylko z globalnej dezintegracji aktywności neuronalnej, np. w 

następstwie uszkodzeń spoidła wielkiego, ale także dyskoneksji wewnątrz specyficznych funkcjonalnie 

obszarów korowych. Uzyskane wyniki częściowo wpisują się w przedstawione wcześniej rezultaty innych 

badaczy, w których zastosowano inne metody neuroobrazowe, szczególnie dotyczy to wykazania zależności 

między spowolnieniem poznawczym a zredukowaną integracją funkcjonalną kory czołowej. W schizofrenii, 

okolice kory lewego płata czołowego są ściśle związane z uwagową kontrolą przetwarzania informacji (Choi i 

in., 2008), co sugeruje, że wydłużenie czasów reakcji, główny determinant ogólnie słabego wykonania testów 

mierzących szybkość poznawczą w badanej przez nas grupie pacjentów, może być uzależniony od zaburzeń 

uwagi. Istotne relacje między hipersynchronizacją kory sensomotorycznej w paśmie theta a zredukowaną 

szybkością werbalną są natomiast nowym wynikiem w kontekście wcześniejszych badań nad neuronalnym 

uwarunkowaniem spowolnienia poznawczego w schizofrenii. W świetle przeprowadzonych dotąd analiz 

dokumentujących dysfunkcje kory sensomotorycznej w schizofrenii (Mayer i in., 2016), wydaje się, że 

hipersynchronizacja może doprowadzać do wystąpienia konfliktu między zainicjowaniem a zahamowaniem 

programu ruchowego i w ten sposób wydłużyć poszczególne czasy reakcji.  

 

Ad. 4. Niespójność poznawcza w grupie pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową jest zdeterminowana 

przez zwiększoną niestabilność w początkowej fazie wykonywania zadań. 

 

Krukow P., Szaniawska O., Harciarek M., Plechawska-Wójcik M., Jonak K. (2017). Cognitive inconsistency in bipolar 

patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase of task performance. Journal of Affective 

Disorders, 210, 222-225. 

 

Kolejnym analizowanym wymiarem dynamiki funkcji poznawczych jest czasowa równomierność lub 

spójność (org. consistency) przetwarzania informacji, rozumiana jako zdolność do utrzymywania jak 

najbardziej równego tempa czynności poznawczych przez cały czas wykonywania danego zadania. Spójność 

poznawcza mierzona jest najczęściej za pomocą indywidualnego odchylenia standardowego (iSD) lub 

wariancji z serii czasów reakcji. Zaburzenia stabilności w przetwarzaniu informacji polegają więc na 

patologicznym nasileniu spontanicznych fluktuacji różnych wskaźników efektywności poznawczej, nie 

wywołanych procedurą eksperymentalną, ale wewnątrzosobową zmiennością (org. intra-individual 

variability), która najczęściej jest uwarunkowana dysfunkcjami mózgu (MacDonald i in., 2006).  
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Zjawisko to było wielokrotnie obserwowane w różnych grupach klinicznych, np. w schizofrenii, ADHD, 

wśród pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, szczególnie w obrębie płatów czołowych, a także w 

badaniach nad dojrzewaniem i starzeniem się mózgu (Rentrop i in., 2010; Hultsch i in., 2000; Leth-Steensen i 

in., 2000; Stuss i in., 2003). Niedawno przeprowadzone analizy wskazują na występowanie niestabilności 

poznawczej także w grupie osób z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej (Bolbecker i in., 2014; 

Gallagher i in., 2015). W zakresie neurobiologicznego podłoża nasilonej wariantywności wskazuje się: 

dysfunkcję kory przedczołowej powodującą niezdolność do ciągłego kontrolowania czasowego wymiaru 

wykonywania zadań, rozproszone uszkodzenia istoty białej doprowadzające do dyskoneksji różnych 

systemów neuronalnych oraz nieprawidłowości w zakresie przekaźnictwa dopaminergicznego, które 

prawdopodobnie nasilają tzw. szum neuronalny (org. neural noise), zakłócający spójne przetwarzanie 

informacji (MacDonald i in., 2006).   

 Nawiązując do dynamiczno-procesualnego ujęcia funkcji poznawczych i ich zaburzeń obecnych  

w schorzeniach psychicznych, postanowiłem przeprowadzić badanie weryfikujące, czy poziom niestabilności 

poznawczej obserwowanej u pacjentów z ChAD jest stały w trakcie realizacji danego procesu poznawczego, 

czy też można w nim zidentyfikować jakiś etap o szczególnym nasileniu tego zjawiska. W badaniu 

wykorzystano serię czasów reakcji zaczerpniętą z wykonania cyfrowej wersji testu mierzącego szybkość 

poznawczą (scharakteryzowanego w poprzednim podpunkcie), aby jednocześnie zweryfikować, czy 

oczekiwane fluktuacje w przetwarzaniu informacji mogą okazać się istotnym predykatem spowolnienia 

poznawczego w grupie pacjentów z ChAD.  

 W analizie wyników uwzględniono 42-osobową grupę pacjentów z rozpoznaniem ChAD postawionym 

przez specjalistów psychiatrów na podstawie kryteriów DSM-IV-TR oraz porównywalną demograficznie grupę 

osób zdrowych. Stan klinicznej remisji kontrolowany był na podstawie wyników skal oceniających nasilenie 

objawów depresyjnych i maniakalnych, jednocześnie punktacja, którą w tych skalach otrzymali pacjenci 

wskazuje, że nie wszyscy z nich byli w stanie całkowitej eutymii. Kryteriami wyłączenia z badania były: 

przyjmowanie benzodiazepin, współwystępowanie poważnych chorób somatycznych i neurologicznych oraz 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ponadto uczestników poddano także ocenie wysiłku 

poznawczego i szybkości motorycznej, jako kontrolowanych współzmiennych uwzględnionych w dalszych 

analizach.  

Uzyskane wyniki można podsumować następująco: 

- pacjenci z ChAD byli istotnie bardziej spowolnieni poznawczo w porównaniu do grupy kontrolnej, ponadto 

odnotowano u nich istotnie zwiększoną niestabilność przetwarzania informacji, 

- porównanie grup odnośnie profili obrazujących dynamiczny rozkład wewnątrzosobowej zmienności (iSD) 

wykazało, że w grupie klinicznej niestabilność była najbardziej nasilona w początkowych interwałach 

wykonania testu szybkości poznawczej, podczas gdy w grupie kontrolnej poziom niestabilności był równie 

niski we wszystkich przedziałach czasowych (p
2 = 0,11). Oznacza to, że pacjenci z ChAD mieli zasadnicze 

trudności w dostrojeniu się do wymogów zadania, 

- międzygrupowe różnice w opisanych profilach były istotne statystycznie także po uwzględnieniu 

kontrolowanych zmiennych demograficznych, klinicznych i poznawczych; jednocześnie odnotowano, że 

większe nasilenie rezydualnych objawów hipomanii w grupie ChAD modyfikowało opisane różnice między 

pacjentami a osobami zdrowymi, 

- analizy regresji wykazały, że wśród pacjentów z ChAD niestabilność poznawcza w początkowych 

interwałach wykonania zadania była istotnym, silnym i specyficznym dla tej grupy predykatem, zarówno 

ogólnych miar wewnątrz-osobowej zmienności (R2 = 0,72), jak i spowolnienia przetwarzania informacji (R2 

= 0,38). 

 Według mojej wiedzy opisane badanie było pierwszym, w którym wykazano, że niezdolność do 

wytworzenia asocjacji między bodźcem a reakcją w początkowej fazie przetwarzania informacji, odpowiadało 

za istotny zakres deficytu szybkości poznawczej w grupie pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej 
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dwubiegunowej. Ponownie, uzyskane wyniki świadczą o tym, że dynamiczna analiza zakłóceń w procesie 

wykonywania danego zadania umożliwia wgląd w genezę analizowanego deficytu. Scharakteryzowane 

zaburzenia w zainicjowaniu spójnego trybu przetwarzania informacji w grupie klinicznej były związane z 

rezydualnymi objawami hipomaniakalnymi, co jest spójne z doniesieniami z literatury, według których 

pacjenci z takimi symptomami cechują się nasilonymi zaburzeniami kontroli wykonawczej, w tym 

rozhamowaniem, mogącymi utrudniać tzw. task-setting, także w tracie wykonywania zadań mierzących 

funkcje poznawcze spoza kręgu kompetencji wykonawczych (Ryan i in., 2012). Warto także zwrócić uwagę, 

że różnice międzygrupowe w zakresie zidentyfikowanego deficytu zapoczątkowania spójnego procesu 

poznawczego wystąpiły, mimo kontroli wielu zmiennych ubocznych, w tym szybkości motorycznej i wysiłku 

poznawczego, które dotąd nie były brane pod uwagę w badaniach nad wewnątrz-osobową wariantywnością 

poznawczą w ChAD (Gallagher i in., 2015).     

 

Ad.5. Co specyficznie przyczynia się do zaburzeń fluencji figuralnej w grupie pacjentów z chorobą afektywną 

dwubiegunową: nieefektywna inicjacja, spowolnienie poznawcze, czy brak strategii wykonania? 

 

Krukow P., Harciarek M., Grochowski C., Makarewicz A., Jonak K., Karakuła-Juchnowicz H. (2019). What specifically 

contributes to disturbed non-verbal fluency in patients with bipolar disorder: ineffective performance initiation, slowed 

processing or lack of the execution strategy? Psychiatry Research, 271, 15-22. 

 

Ocena zakłóceń płynnego generowania informacji, np. w postaci analizy testów fluencji należy do 

kanonu diagnozy dysfunkcji poznawczych w zaburzeniach psychicznych. Jednocześnie, jak wcześniej 

wskazano, badania nad uwarunkowaniami słabego wykonania zadań mierzących płynność werbalną w 

grupach pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami nastroju nie dają wystarczająco spójnego obrazu odnośnie 

tego, czy deficyty te są wynikiem nieprawidłowości odnośnie funkcji wykonawczych, systemu językowego czy 

pamięci (Raucher-Chéné i in., 2017). Zdecydowanie rzadziej przeprowadzone są badania nad zakresem 

deficytów fluencji niewerbalnej, np. figuralnej w wymienionych grupach klinicznych, pomimo, że istnieją 

znormalizowane testy psychometryczne skonstruowane do oceny tej funkcji poznawczej (np. Test Płynności 

Figuralnej Ruffa, RFFT). Badania z udziałem osób z nabytymi uszkodzeniami mózgu wskazują, że najsłabsze 

rezultaty we wskazanym teście uzyskują pacjenci z lezjami prawego płata czołowego (Łojek, Stańczak, 2005), 

co jest szczególnie istotne uwzględniając kluczową rolę prawej półkuli mózgu w regulacji afektu (Herzyk, 

2000), a więc funkcji, której zaburzenia są krytycznym wymiarem obrazu klinicznego chorób, takich jak ChAD. 

Metaanalizy potwierdzają jednocześnie, że nieprawidłowości w zakresie funkcji wykonawczych mierzonych 

testami z ograniczeniem czasu ich wykonania plasują się w gronie najgłębszych deficytów poznawczych wśród 

pacjentów z ChAD (Bora, Özerdem, 2017). Co więcej, pojedyncze prace, analizujące relacje między 

efektywnością przetwarzania informacji a funkcjonowaniem zawodowym i społecznym osób z ChAD 

potwierdzają istotne oddziaływanie deficytów uwagi i fluencji, w tym niewerbalnej, na efekty leczenia 

pacjentów w toku 12-miesięcznej obserwacji (Jaeger i in., 2007). Biorąc to pod uwagę, przeprowadziliśmy 

badanie, którego głównym efektem miało być oszacowanie głębokości deficytu płynności figuralnej w grupie 

pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, empiryczna weryfikacja zaproponowanego 

nowego sposobu pomiaru planowania niezbędnego do sprawnego wykonania zadania, a przede wszystkim 

rozstrzygnięcie, czy w grupie osób z ChAD oczekiwane słabe wykonanie testu fluencji figuralnej jest silniej 

uwarunkowane zaburzeniami planowania, czy jednak spowolnienia poznawczego, szczególnie biorąc pod 

uwagę rezultaty omówionego powyżej studium.  

Analiza objęła te same grupy uczestników jak wcześniej (45 pacjentów z rozpoznaniem ChAD i 42 

osoby stanowiące grupę kontrolną), przy czym, tym razem uwzględniono bardziej zaawansowaną ocenę 

potencjalnego wpływu wielu zmiennych klinicznych i poznawczych na otrzymane wyniki. Na potrzeby tego 

badania skonstruowano oryginalną, komputerową wersję testu fluencji figuralnej, wzorowaną na teście RFFT 
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(Ruff, 1998), po to aby uzyskać dostęp do miar czasu tworzenia wzorców, uchwycenia dynamiki generowania 

figuratywnych symboli oraz oszacować efektywność planowania, na podstawie zmiennych takich jak: średnia 

liczba połączeń wykorzystanych w tworzeniu wzorców oraz indywidualne odchylenie standardowe tej liczby. 

Założono, że planowane wykonanie testu będzie się wiązało z zastosowaniem niewielu połączeń w tworzeniu 

wzorów i niewielką zmiennością w tym zakresie. 

Uzyskane oryginalne wyniki można podsumować następująco: 

- kontrolując potencjalny wpływ zmiennych, takich jak nastrój, wysiłek poznawczy, szybkość motoryczna  

i poznawcza, pacjenci z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej stworzyli niemal dwukrotnie 

mniej unikalnych wzorów w porównaniu z grupą osób zdrowych. Uwzględniając odchylenia standardowe w 

grupie kontrolnej, w grupie klinicznej można stwierdzić głęboki deficyt w zakresie fluencji figuralnej, 

- analogicznej różnicy nie odnotowano w zakresie popełnionych błędów perseweracyjnych, ale zakres tej 

różnicy był modyfikowany nasileniem rezydualnych objawów hipomaniakalnych w grupie ChAD, 

- pacjenci tworzyli wzory z zastosowaniem istotnie większej liczby połączeń, 

- czas tworzenia wzorów był również istotnie dłuższy w grupie klinicznej, niż kontrolnej, choć w tym przypadku 

wynik niezależnego testu mierzącego szybkość poznawczą również wpływał na opisaną różnicę, 

- w grupie pacjentów z ChAD odnotowano istotne trudności w zainicjowaniu procesu generowania wzorców,  

- w grupie ChAD ogólny poziom fluencji, którego wskaźnikiem była liczba prawidłowo wygenerowanych 

figur był istotnie zdeterminowany przez nieprawidłowo wydłużony czas tworzenia wzorców oraz liczbę 

hospitalizacji psychiatrycznych (R2 = 0,65), także kiedy kontrolowano nastrój oraz parametr oszacowujący 

stosowaną farmakoterapię. Oba istotne predykaty wyjaśniały także trudności w zainicjowaniu wykonania 

zadania w grupie klinicznej (R2 = 0,45), 

- w grupie kontrolnej ogólny poziom wykonania testu fluencji figuralnej był istotnie zdeterminowany przez 

niską liczbę wykorzystywanych połączeń, czyli wskaźnik efektywnego planowania (R2 = 0,44), 

- wydłużony czas tworzenia wzorców w grupie klinicznej był istotnie związany z wynikami skali mierzącej 

nasilenie objawów depresyjnych, 

- porównanie parametrów wykonania testu fluencji figuralnej w podgrupach wyłonionych na podstawie 

występowania (lub nie) objawów psychotycznych w trakcie ostatniego epizodu chorobowego, a także typu 

choroby afektywnej dwubiegunowej (I lub II), nie wykazało różnic miedzy tymi podgrupami.  

 Według mojej wiedzy, zaprezentowane badanie było pierwszą analizą uwarunkowań niezdolności do 

płynnego konstruowania niewerbalnych wzorców w grupie pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, 

która jednocześnie wykazała, że klinicznie nasilony deficyt w tym zakresie był wtórny do wydłużonego czasu 

tworzenia figur, nawet kiedy realizacja testu cechowała się wykorzystaniem istotnie mniej efektywnej 

strategii wykonania. Uzyskane dane wskazują też, że finalny wynik testu płynności figuralnej w grupie 

pacjentów z ChAD jest uwarunkowany zasadniczo odmiennymi procesami poznawczymi, niż w grupie osób 

zdrowych. Poza tym, jest to też prawdopodobnie pierwsze badanie, w którym wpływ spowolnienia 

poznawczego na inne procesy przetwarzania informacji w grupie pacjentów z ChAD nie był analizowany tylko 

poprzez modelowanie statystyczne (np. wykorzystywaną w tym celu wielokrotnie analizę kowariancji), ale 

czas wykonania zadania był bezpośrednio mierzony i w dalszych etapach opracowania wyników, okazał się 

istotnym predykatem ogólnego poziomu płynności niewerbalnej. Warto też zaznaczyć, że istotne 

spowolnienie konstruowania figur w grupie klinicznej nie było efektem zaburzeń sprawności ruchowej, 

ponieważ w międzygrupowej analizie różnic odnośnie tej zmiennej kontrolowane były parametry szybkości 

motorycznej. Badanie wykazało także pewne podobieństwa dynamicznej charakterystyki wykonania testu 

fluencji figuralnej w grupie pacjentów z ChAD i pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ponieważ  

w obu przypadkach zaobserwowano ograniczoną zdolność do efektywnego zainicjowania generowania 

informacji, która również w obu grupach skorelowana była ze spowolnieniem poznawczym mierzonym 

niezależnie od samego testu fluencji. Istotnym wymiarem uzyskanych wyników jest wykazanie zależności 

między zaburzeniami nastroju a poszczególnymi parametrami wykonania zadania, tj.: liczbą błędów 
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perseweracyjnych i spowolnieniem tworzenia unikalnych wzorców. Potwierdza to konieczność 

uwzględniania specyficznych cech obrazu klinicznego zaburzeń afektywnych w badaniach nad procesami 

poznawczymi ocenianymi w tych populacjach.  

 

Podsumowanie  

 

Przedstawione badania, opisane w cyklu publikacji stanowiących główne osiągnięcie naukowe, miały 

na celu analizę dynamicznego aspektu wybranych procesów przetwarzania i generowania informacji w 

grupach pacjentów z rozpoznaniami schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, w kontekście 

neurofizjologicznych wyznaczników synchronizacji aktywności mózgu, rodzinnych/genetycznych czynników 

ryzyka i specyficznych objawów psychopatologicznych. Skupiłem się, przede wszystkim, na szybkości 

poznawczej i różnych typach fluencji, ponieważ zaburzenia w tym zakresie, jakkolwiek nie wyczerpują całości 

obrazu klinicznego deficytów poznawczych w afektywnych i nieafektywnych psychozach, są bardzo wysoko 

usytuowane w hierarchii dysfunkcji kognitywnych obecnych w obu zaburzeniach i mają istotne związki z 

funkcjonalnymi rezultatami terapii wymienionych chorób psychicznych. Uznałem, że wyodrębnienie 

najbardziej podstawowych poznawczych składowych zakłóceń w szybkim przetwarzaniu i generowaniu 

informacji oraz przynajmniej częściowe wyjaśnienie ich tła neurofizjologicznego, pogłębi wiedzę na temat 

przyczyn analizowanych zaburzeń, a w przyszłości umożliwi opracowanie nowych metod zwiększających 

skuteczność farmakologicznych i rehabilitacyjnych oddziaływań na rdzenne deficyty poznawcze.  

 Biorąc pod uwagę całość zaprezentowanych wyników, za najważniejsze osiągnięcie naukowe 

przedstawione w niniejszym wniosku habilitacyjnym uważam: 

 

1) Wykazanie, że spowolnienie przetwarzania informacji jest związane z wystąpieniem aktywnego 

procesu psychotycznego oraz, że deficyt w tym obszarze wyjaśnia różnice między osobami, u których 

doszło do ujawnienia się klinicznych objawów schizofrenii, a ich zdrowymi krewnymi odnośnie innych 

parametrów poznawczych, w tym ilorazu inteligencji. 

 

2) Zidentyfikowanie najbardziej zaburzonych etapów procesów przetwarzania i generowania informacji 

w obu grupach klinicznych dzięki ich dynamicznemu ujęciu. Deficyt wskazany przez dynamiczną 

analizę procesów przetwarzania informacji dotyczy przede wszystkim niezdolności do efektywnego i 

spójnego uruchomienia różnych operacji poznawczych, co przekładało się na ogólnie gorsze wyniki 

w zastosowanych testach i było istotnym predykatorem funkcjonowania zawodowego i społecznego 

pacjentów z diagnozą schizofrenii. 

 

3) Wykazanie, że zaburzenia inicjacji przetwarzania i efektywnego generowania informacji w obu 

grupach klinicznych były istotnie powiązane ze spowolnieniem poznawczym. 

 

4) Udokumentowanie zależności między zredukowaną szybkością poznawczą a zakłóceniami 

synchronizacji neuronalnej obejmującej obszary kory czołowej i sensomotorycznej w grupie 

pacjentów z pierwszym epizodem psychotycznym. 

 

Ponadto, na podstawie ogółu zrealizowanych badań można także wysunąć hipotezę o wystąpieniu 

podobieństw zachodzących między pacjentami z diagnozą schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej 

w zakłóceniach dynamicznej organizacji przetwarzania informacji, szczególnie spowolnieniu i zaburzeniach 

inicjacji poznawczej. Trudności z zapoczątkowaniem efektywnego wykonania zadań wynikają głównie z 

niezdolności do wdrożenia bardziej automatycznego trybu przetwarzania informacji dzięki wykorzystaniu 

łatwo dostępnych skojarzeń oraz szybkiego wytworzenia relacji bodziec-reakcja w początkowych fazach 
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procesu poznawczego. Zamiast tego, pacjenci w pierwszych etapach wykonania zadań uruchamiali bardziej 

kontrolowane, wysiłkowe przetwarzanie lub powolne nabywanie wprawy w tworzeniu asocjacji miedzy 

bodźcem a reakcją. Oba podejścia do realizacji danej czynności powodują jej istotne wydłużenie, ponadto 

doprowadzają do szybszego wyczerpania zasobów kontrolnych, czego efektem jest istotnie większa liczba 

błędów popełnianych w testach. Pomimo tych podobieństw, analizowane deficyty były związane ze 

specyficznymi dla każdej choroby wymiarami obrazu klinicznego, w tym objawami psychopatologicznymi.   

 

Potencjalne aplikacje kliniczne 

 

Jakkolwiek przeprowadzone przeze mnie badania nie dotyczyły bezpośrednio możliwości zastosowania 

uzyskanych wyników do usprawnienia procedur diagnozy i terapii chorób psychicznych, nasuwają się pewne 

przesłanki aplikacyjne: 

 Wskazanie trudności z uruchomieniem procesu przetwarzania informacji, będącego jednocześnie 

głównym powodem słabych wyników uzyskiwanych przez pacjentów w całych testach, 

zoperacjonalizowane było przez pomiar wygenerowanych słów, figuratywnych wzorców oraz 

poziomu spójności poznawczej w ciągu pierwszych kilkunastu sekund. Oznacza to możliwość 

skonstruowania stosunkowo krótkich zadań mierzących poszczególne funkcje poznawcze 

(szczególnie w postaci cyfrowej), a więc docelowo zasadnicze skrócenie procesu diagnozy 

neuropsychologicznej pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Zidentyfikowanie najbardziej nieefektywnych etapów przetwarzania informacji może być 

wykorzystane w wyznaczeniu relatywnie nowych celów dla oddziaływań w postaci rehabilitacji 

poznawczej. Potencjalne usprawnienie zaburzonej inicjacji poznawczej, która może mieć uniwersalny 

charakter, powinno polepszyć funkcjonowanie poznawcze, a tym samym przyczyniać się do bardziej 

sprawnego radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego pacjentów. 

 

 Aktualne badania wskazują, że zakłócona rekonfiguracja sieci neuronalnej, będąca odpowiedzią na 

stymulację poznawczą jest związana z genetycznie uwarunkowanymi dysregulacjami pobudzenia  

w komórkach nerwowych obserwowanymi w schizofrenii (gen KCNH2, Lubeiro i in., 2019). Można 

więc spodziewać się  dalszego postępu w odkrywaniu molekularnych podstaw synchronizacji 

neuronalnej, a co za tym idzie opracowywania nowych, biologicznych metod jej usprawniania. 

Wykazanie istotnych związków spowolnienia poznawczego z nieprawidłowymi wzorcami 

synchronizacji neuronalnej sugeruje, że nowe metody farmakologicznego oddziaływania na 

wydajność funkcjonalną sieci neuronowych może także wtórnie przyspieszać przetwarzanie 

informacji, a tym samym przyczyniać się do poprawy funkcjonowania poznawczego w innych 

wymiarach.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 

 

a). Neurofizjologiczne, poznawcze i kliniczne korelaty dyskoneksji neuronalnej 

 

Powyższa tematyka badawcza obejmuje następujące publikacje: 

a1. Krukow P. (2014). Cognitive dysfunctions associated with white matter damage due to cardiovascular burden – 

determinants and interpretations. Polish Psychological Bulletin, 45(3), 334-345.  

a2. Jonak K., Krukow P., Karakuła-Juchnowicz H. (2016). Hyper-coherence and increased energy of gamma oscillations 

in patients with first onset schizophrenia and cerebral white matter damage. Current Problems of Psychiatry, 17(3), 141-

148. 

a3. Krukow P., Jonak K., Morylowska-Topolska J., Karakuła-Juchnowicz H. (2017). Specific neuropsychological and 

neurophysiological dysfunctions of a patient with first-onset schizophrenia and comorbid white matter damage. Acta 

Neuropsychologica, 15(2), 201-219. 

a4. Jonak K., Krukow P., Jonak K., Grochowski C., Karakuła-Juchnowicz H. (2018). Quantitative and qualitative 

comparison of EEG-based neural network organization in two schizophrenia groups differing in the duration of illness 

and disease burden: graph analysis with application of the minimum spanning tree. Clinical EEG and Neuroscience, 

ahead of print: doi: 10.1177/1550059418807372. 

a5. Zubrzycki J., Jonak K., Opielak G., Krukow P., Maciejewski R. (2015). Application of IT methods for the identification 

and analysis of EEG signals. Applied Mechanics and Materials, 791, 225-341. 

Łączny IF: 1,807, punktacja MNiSW: 54 pkt.  

 

Analizy neurofizjologicznych, poznawczych i klinicznych korelatów dyskoneksji neuronalnej są w 

zasadzie uzupełnieniem i rozwinięciem badań, których efekty stanowią główne, scharakteryzowane powyżej 

osiągnięcie. Zawierają one (praca a1.) przegląd literatury dotyczącej patofizjologicznych mechanizmów 

doprowadzających do rozsianych uszkodzeń istoty białej mózgu w wyniku dysfunkcji układu sercowo-

naczyniowego, w postaci m.in. nadciśnienia tętniczego i miażdżycy naczyń mózgowych oraz próbę 

wyjaśnienia specyfiki zaburzeń neuropsychologicznych, będących następstwem uszkodzenia istoty białej w 

wyniku jej progresywnie narastającego niedokrwienia. Sformułowane zostały wnioski o swoistych relacjach 

między strukturalną dyskoneksją a spowolnieniem poznawczym – głównym deficytem 
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neuropsychologicznym obserwowanym we wskazanej populacji klinicznej, a przede wszystkim hipoteza, 

według której uszkodzenia istoty białej będą negatywnie oddziaływać na wydajność procesów przetwarzania 

informacji, głównie poprzez zakłócenie przebiegu funkcji poznawczych, ich dynamicznej organizacji w postaci 

spowolnienia, zwiększenia nieregularności i niezdolności do utrzymania nastawienia niezbędnego do 

realizacji zadań poznawczych. To ustalenie było istotnym aspektem teoretycznym, który został przeze mnie 

uwzględniony w zaplanowanych badaniach dotyczących genezy wybranych deficytów poznawczych 

występujących w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej, pomimo tego, że wśród osób z 

endogennymi zaburzeniami psychicznymi, dyskoneksja neuronalna ma prawdopodobnie inne, niż 

naczyniowe podłoże. Kolejne publikacje zawierają wyniki neurofizjologicznych i neuropsychologicznych analiz 

pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, u których jednocześnie zidentyfikowano uszkodzenia istoty białej o 

nieustalonej etiologii, zobrazowane za pomocą MRI. Celem tych prac (a2. i a3.), zawierających porównawcze 

studia przypadków była próba odpowiedzi na pytanie, czy markery aktywności elektrofizjologicznej mózgu 

oraz profile poznawcze będą jakościowo różnicować pacjentów ze schizofrenią i współwystępującymi 

uszkodzeniami istoty białej od innych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ale bez współwystępujących 

nieprawidłowości struktury mózgu ocenionej za pomocą MRI i osób zdrowych. Pomimo tego, że badanie EEG 

nie jest przeznaczone do oceny anatomicznego stanu mózgu, założyliśmy, że dyskoneksja strukturalna 

powinna jednak być związana ze specyficznymi zakłóceniami aktywności korowej. Wyniki tych analiz 

wskazują na bardziej zaawansowaną dezorganizację sygnałów elektrycznych obserwowanych u pacjentów ze 

schizofrenią i nieprawidłowościami w obrębie istoty białej, zarówno w aspekcie częstotliwościowym, 

energetycznym oraz odnośnie synchronizacji neuronalnej, w porównaniu do pozostałych osób badanych. 

Jednocześnie, zaobserwowaliśmy mechanizmy kompensacyjne, w postaci hipersynchronizacji obejmującej 

najszybsze częstotliwości pracy kory mózgowej. Ocena funkcjonowania poznawczego wymienionych osób, 

wykazała także odmienności między pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii, przy czym profil 

neuropsychologiczny pacjentki ze schizofrenią i uszkodzeniami istoty białej sugerował silniej wyrażone 

deficyty funkcji wykonawczych i szybkości poznawczej. W opisywanym nurcie przeprowadziliśmy także 

badanie porównujące topograficzną organizację sieci neuronalnych dwóch grup pacjentów ze schizofrenią, 

różniących się poziomem obciążenia wynikającego z przewlekłej choroby psychicznej (a4.). Do oceny 

struktury sieci wykorzystaliśmy wskaźniki zaczerpnięte z teorii grafów, służące do pomiaru mechanizmów 

utrzymywania równowagi między procesami integracji i segregacji w sieciach neuronalnych. Uzyskane wyniki 

świadczą o postępujących nieprawidłowościach organizacji sieci, jej hipercentralizacji i funkcjonalnej 

dezintegracji okolic czołowych, wraz z narastającymi obciążeniami, takimi jak liczba epizodów 

psychotycznych i związanych z nimi hospitalizacji psychiatrycznych, dawki i długotrwałość leczenia 

przeciwpsychotycznego i utrwalające się objawy psychopatologiczne. Ostatnia praca w tej części (a5.) dotyczy 

matematycznych metod analiz zapisów EEG, jej wyniki potwierdzają szeroki zakres możliwości wykorzystania 

EEG nie tylko w diagnozie klinicznej, ale też w badaniach naukowych.   

 

b). Biologiczne uwarunkowania chorób psychicznych w kontekście teorii zapalnej i zaburzeń 

neuroprzekaźnictwa  

 

Powyższa tematyka badawcza obejmuje następujące publikacje: 

b1. Karakuła-Juchnowicz H., Szachta P., Opolska A., Morylowska-Topolska J., Gałęcka M., Juchnowicz D., Krukow P., Lasik 

Z. (2017). The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of depressive disorders. Nutritional 

Neuroscience, 20(2), 110-118. 

b2. Karakuła-Juchnowicz H., Gałęcka M., Róg J., Bartnicka A., Łukaszewicz Z., Krukow P., Morylowska-Topolska J., 

Skonieczna-Żydecka K., Krajka T., Jonak K. Juchnowicz D. (2018). The foot-specific serum IgG reactivity in major 

depressive disorder patients, irritable bowel syndrome patients and healthy controls. Nutrients, 10(5), 1-16. 



24 
 

b3. Flis M., Szymona K., Morylowska-Topolska J., Urbańska A., Krukow P., Kandefer-Szerszeń M., Zdzisińska B., Urbańska 

E., Karakuła-Juchnowicz H. (2016). Koncepcja kynureninowa – nowe spojrzenie na etiopatogenezę  

i leczenie schizofrenii. Polski Merkuriusz Lekarski, 243, 160-164. 

Łączny IF: 7,509, punktacja MNiSW: 65 pkt.  

 

 Jednym ze współczesnych trendów badań nad etiologią chorób psychicznych, głównie zaburzeń 

nastroju, jest teoria zapalna, według której patologiczne procesy neurobiologiczne doprowadzające do 

ujawnienia się objawów psychopatologicznych są związane ze stanem zapalnym wywołanym przez różne 

mechanizmy immunologiczne, między innymi alergie pokarmowe. W pierwszej z publikacji należącej do 

wskazanego powyżej kręgu zagadnień (b1.) przedstawiono przegląd doniesień z literatury, będących 

udokumentowaniem empirycznym teorii zapalnej w depresji i scharakteryzowano biologiczny proces łączący 

nadwrażliwość pokarmową typu IgG, zjawisko przesiąkliwego jelita i nadmierne uwalnianie cytokin 

prozapalnych jako źródło nieprawidłowości w obrębie centralnego układu nerwowego, doprowadzające do 

pojawienia się objawów depresji. Z uwagi na szeroki zakres prac potwierdzających istnienie tego procesu, 

wskazano na konieczność pogłębienia diagnostyki pacjentów z zaburzeniami nastroju o ocenę przesiąkliwości 

jelit, na przykład wykorzystując do tego wskaźniki stężenia zonuliny i ocenę koncentracji specyficznych 

markerów alergii typu IgG. W przypadku zidentyfikowania u pacjentów z objawami depresji nieprawidłowości 

w tym zakresie, uzasadnione wydaje się uzupełnienie leczenia farmakologicznego o interwencje dietetyczne, 

które w tej subpopulacji klinicznej mogą istotnie wpłynąć na poprawę stanu psychicznego, poprzez 

wyeliminowanie pokarmowych alergenów uwalniających kaskadę procesów zapalnych. Koncepcja stanu 

zapalnego związanego z alergiami pokarmowymi była także tłem teoretycznym dla przeprowadzonego 

badania empirycznego (praca b2.), którego celem było porównanie stężenia markerów nadwrażliwości typu 

IgG na 39 indywidualnych antygenów pokarmowych w krwi pobranej od 65 uczestników, wśród których 

wyodrębniono grupy: pacjentów z kliniczną depresją (MDD: major depressive disorder) zdiagnozowaną na 

podstawie kryteriów DSM-5, pacjentów z zespołem jelita drażliwego (Irritable Bowel Syndrome: IBS) oraz 

grupę kontrolną osób zdrowych. W statystycznej analizie zebranych wyników wykorzystano między innymi 

modelowanie ex-Gaussowskie, które służy do oceny cech dystrybucji zebranego materiału, w celu 

wyodrębnienia wyników typowych dla danej populacji, ale też wskaźników najbardziej skrajnych, co 

pozwoliło na precyzyjne określenie zakresu osób z kliniczne wysokimi mianami IgG w każdej z grup. 

Dodatkowo uwzględniono inne dane laboratoryjne i wybrane elementy obrazu klinicznego zaburzeń. Wyniki 

badania świadczą o występowaniu alergii pokarmowych (średnia z poziomów przeciwciał IgG wyższa niż 7,5 

μg/ml) u 64% z grupy MDD, 46% z grupy IBS i 19% z grupy kontrolnej. Dalsze analizy, w tym dane pochodzące 

z modelowania ex-Gaussowskiego, ujawniły, że ekstremalnie wysokie parametry przeciwciał IgG (alergie na 

gluten, czosnek i seler) istotnie różnicowały grupy MDD i HC. Ponadto, pacjenci z depresją uzyskali wyższe 

parametry nadwrażliwości pokarmowej na gluten, niż osoby z zespołem jelita drażliwego. Powyższe wyniki 

potwierdzają hipotezę o wyższej, niż w populacji osób zdrowych, nadreaktywności układu immunologicznego 

na alergeny pokarmowe w grupie pacjentów z depresją, co więcej, wskazują większe nasilenie alergii na 

gluten nawet od pacjentów z bezpośrednio zdiagnozowaną chorobą układu pokarmowego, jaką stanowią 

osoby z zespołem jelita drażliwego. Tym bardziej więc zasadne wydają się sformułowane wcześniej zalecenia 

interwencji dietetycznych, jako potencjalnie skutecznego uzupełnienia farmakologicznych metod terapii 

zaburzeń nastroju. Ostatnia z publikacji w tym cyklu, to praca przeglądowa dotycząca dysfunkcji szlaku 

kynureninowego w schizofrenii. Omówiono w niej podstawowe hipotezy dotyczące udziału poszczególnych 

układów neuroprzekaźnictwa w genezie schizofrenii, powstawanie i procesy neurochemiczne i metaboliczne, 

obejmujące kwas kynureninowy (KYNA), a w dalszych częściach przegląd literatury wykazujący zależności 

między poszczególnymi typami objawów psychotycznych a nieprawidłowościami chemicznych przemian 

KYNA. Jednym z istotnych aspektów tej publikacji jest udokumentowanie relacji miedzy KYNA a 
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mechanizmami modulującymi stan zapalny w schizofrenii, co łączy scharakteryzowane zjawisko z opisanymi 

wcześniej wynikami analiz wpływu procesów zapalnych na etiopatogenezę zaburzeń nastroju.  

  

c). Zaburzenia poznania i zachowania społecznego w schizofrenii i u osób z nabytymi dysfunkcjami mózgu  

 

Powyższa tematyka badawcza obejmuje następujące publikacje: 

c1. Karakuła H., Krukow P., Kalinowska J., Urbańska A., Stelmach E., Kowal A. (2013). Disintegration of social cognitive 

processes in schizophrenia. Psychiatria Polska, 47(6), 1023-1039. 

c2. Krukow P., Karakuła H. (2011). Poznanie i funkcjonowanie społeczne a funkcje wykonawcze i inne procesy 

kognitywne u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej – porównawcze studium 

przypadku. Current Problems of Psychiatry, 12(4), 461-471. 

c3. Krukow P. (2012). Neuropsychological determinants of social functioning in patients with right hemisphere ischemic 

damage – clinical applications. Polish Journal of Applied Psychology, 10(2), 21-47. 

c4. Krukow P. (2015). Zróżnicowanie wpływu wglądu na procesy poznania społecznego u pacjentów z uszkodzeniami 

płatów czołowych i pozaczołowych obszarów prawej półkuli mózgu. Przegląd Psychologiczny, 58(2), 191-210. 

c5. Glozman J.M., Krukow P. (2013). The social brain. Psychology in Russia: State of the Art, 6(3), 68-77.  

Łączny IF: 0,753, punktacja MNiSW: 41 pkt.  

 

 Dysfunkcje procesów poznania społecznego, a więc zdolności do odbioru i interpretowania ekspresji 

emocjonalnych i pozostałych stanów mentalnych innych osób, a także do dostosowania własnego 

zachowania do kontekstu interpersonalnego stanowią istotny zakres deficytów obserwowanych w różnych 

grupach klinicznych, zarówno u osób z nabytymi uszkodzeniami mózgu, jak i w populacjach psychiatrycznych. 

Badania prowadzone przeze mnie w powyższym nurcie miały na celu określenie struktury zaburzeń poznania 

społecznego, zidentyfikowania innych deficytów poznawczych związanych z trudnościami w funkcjonowaniu 

interpersonalnym, a także analizę relacji między wglądem a poznaniem i zachowaniem społecznym. Badania 

objęły pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, osoby ze zlokalizowanymi nabytymi uszkodzeniami mózgu w 

obrębie płatów czołowych i pozaczołowych okolic prawej półkuli mózgu, a także porównawcze studia 

przypadków pacjentów z afektywnymi i nieafektywnymi psychozami, w których poza oceną 

neuropsychologiczną prowadzono także analizę aktywności neurofizjologicznej w postaci potencjałów 

wywołanych (ERP). Wyniki tych badań potwierdzają ogólnie gorszą sprawność rozumienia stanów 

mentalnych innych osób, zarówno w schizofrenii, jak i wśród pacjentów z nabytymi uszkodzeniami mózgu, 

jednocześnie pokazują, że w grupie pacjentów ze schizofrenią poszczególne typy procesów poznania 

społecznego były mniej zintegrowane, niż w grupie kontrolnej. Ponadto, pomimo zidentyfikowania istotnych 

zaburzeń poznania społecznego w schizofrenii, pacjenci z tym rozpoznaniem nie byli świadomi swoich 

ograniczeń w tym zakresie, co dodatkowo ograniczało ich zdolność do regulowania swojego zachowania w 

kontekście społecznym (praca c1.). Uzyskane rezultaty świadczą o złożonym obrazie dysfunkcji procesów 

zarządzających funkcjonowaniem społecznym w schizofrenii i pokazują brak wglądu pacjentów w te 

trudności. W porównawczym studium przypadku pacjentów ze schizofrenią i ChAD (praca c2.) staraliśmy się 

odpowiedzieć na pytanie, czy zakres i specyfika zakłóceń poznania społecznego, wraz z oceną funkcji 

wykonawczych i parametrów neurofizjologicznych może być potencjalnie użyteczna w różnicowej diagnozie 

tych zaburzeń. Zanalizowane wyniki sugerują, że pomimo pewnych podobieństw, właśnie profile różnych 

wymiarów poznania społecznego mogą być przydatne w takiej analizie. Choć studium przypadku nie 

umożliwia sformułowania ogólnych wniosków, pozwala na bardziej indywidualne zobrazowanie specyfiki 

obrazu klinicznego chorób i wyznaczanie celów badań grupowych. W zakresie analiz zaburzeń poznania 

społecznego w grupach pacjentów z nabytymi uszkodzeniami mózgu (prace c3. i c4.) wyniki wykazują przede 

wszystkim, że uwarunkowania niesprawności w odczytywaniu stanów mentalnych innych osób oraz procesy 

regulujące zachowanie społeczne pacjentów są ściśle związane z lokalizacją uszkodzeń tkanki mózgowej.  

W przypadku pacjentów z lezjami płatów czołowych, najistotniejszy mechanizm leżący u podstaw 
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analizowanych deficytów związany jest z głębokimi deficytami wglądu, natomiast w przypadku uszkodzeń 

prawej półkuli mózgu, nieobejmujących okolic czołowych, na plan pierwszy wysuwają się trudności w 

identyfikowaniu emocji oraz zakłócenia więzi w bliskich relacjach interpersonalnych. Ostania praca w tym 

cyklu (c5.) jest teoretyczną analizą sporządzoną przeze mnie wraz z prof. Janną M. Glozman z Moskiewskiego 

Uniwersytetu Państwowego, wykazującą powiązania między tzw. Social Neuroscience, rozwijaną głównie w 

zachodnich ośrodkach badawczych z rosyjską szkołą neuropsychologii klinicznej.   

 

d). Neuropsychiatryczne studia przypadków 

 

Powyższa tematyka badawcza obejmuje następujące publikacje: 

d1. Karakuła-Juchnowicz H., Morylowska-Topolska J., Juchnowicz D., Korzeniowska A., Krukow P., Rola R. (2018). 

Paranoid syndrome as the first sign of central neurocytoma: a case report. Journal of Psychiatric Practice, 24(5), 359-

363. 

d2. Karakuła-Juchnowicz H., Perzyński A., Szymona K., Kaczyńska-Haładyj M., Kalinowska-Tomala J., Krukow P., 

Krasowski T., Wcisło B. (2011). Familial occurence of bipolar disorder – case reports. Current Problems of Psychiatry, 

12(4), 472-478. 

d3. Krukow P., Bielak A. (2011). Zakłócenia procesu uspołecznienia u dziecka z zaburzeniami z kręgu FAS wychowującego 

się w środowisku o znacznym nasileniu patologii społecznej – aspekty neuropsychologiczne i pedagogiczne. Annales 

UMCS sectio J., 24(1), 83-97. 

Łączny IF: 1,722, punktacja MNiSW: 33 pkt.  

 

Kliniczne studia przypadków dają wgląd w zindywidualizowany obraz chorób, w tym zaburzeń 

psychicznych, szczególnie ich form nietypowych lub sugerujących nowe cele dla bardziej zaawansowanych 

metodologicznie badań grupowych. Trzy prace, zestawione w tym cyklu, zawierają studia przypadków 

pacjentów specyficznie obciążonych genetycznymi, środowiskowymi i neurologicznymi czynnikami, które 

modyfikowały obraz kliniczny zaburzeń, takich jak choroba dwubiegunowa (d2.) i alkoholowy zespół płodowy 

(FAS, praca d3.). Z punktu widzenia psychiatrii jako obszaru medycyny praktycznej, szczególnie istotne są 

wyniki badania (d1.), w którym wykazano, że symptomy psychotyczne, tworzące obraz kliniczny, bardzo 

podobny do pierwszego epizodu schizofrenii paranoidalnej, mogą być uwarunkowane procesem 

nowotworowym zlokalizowanym pomiędzy podwzgórzem a komorą boczną w prawej półkuli mózgu. Ścisły 

związek guza wewnątrzmózgowego z objawami psychotycznymi został niejako dodatkowo potwierdzony 

niemal pełnym ustąpieniem objawów psychopatologicznych po przeprowadzonej resekcji zmiany 

rozrostowej. Warto zaznaczyć, że zmiana nowotworowa, w toku obserwacji prowadzonych w ramach 

hospitalizacji psychiatrycznej pacjentki, nie generowała deficytów neurologicznych i została wykryta w 

ramach rutynowego badania MRI mózgu, któremu poddawani są pacjenci chorzy psychiczne, będący pod 

opieką I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, co 

dodatkowo potwierdza konieczność przeprowadzania poszerzonej diagnostyki neuroobrazowej wszystkich 

pacjentów z pierwszorazowymi zaburzeniami psychicznymi.  

 

e). Varia  

 

Powyższa tematyka badawcza obejmuje następujące publikacje: 

e1. Karakuła-Juchnowicz H., Łukasik P., Morylowska-Topolska J., Krukow P. (2017). Risk factors of anxiety and depression 

in female patients experiencing intimate partner violence. Psychiatria Polska, 51(1), 63-74.  

e2. Łukasik P., Karakuła-Juchnowicz H., Morylowska-Topolska J., Flis M., Krukow P. (2015). Odległe somatyczne skutki 

przemocy ze strony partnera u pacjentek podstawowej opieki zdrowotnej. Polski Merkuriusz Lekarski, 39, 372-376. 

e3. Borys M., Plechawska-Wójcik M., Krukow P., Barakate S., Hachmoud K. (2017). Using machine learning models to 

classify user performance in the Ruff Figural Fluency Test from eye-tracking features. International Conference on 
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Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors. 

(ELMECO & AoS), 1-4. doi: 10.1109/ELMECO.2017.8267712 

e4. Borys M., Barakate S., Hachmoud K., Plechawska-Wójcik M., Krukow P., Kamiński M. (2017). Classification of user 

performance in the Ruff Figural Fluency Test based on eye-tracking features. ITM Web of Conferences, 15, 02002. doi: 

10.1051/itmconf/20171502002 

e5. Grochowski C., Blicharska E., Krukow P., Jonak K., Maciejewski M., Szczepanek D., Jonak K., Flieger J., Maciejewski R. 

(2019). Analysis of trace elements in human brain: its aim, method and concentration levels. Frontiers in Chemistry, 7, 

115. doi: 10.3389/fchem.2019.00115 

Łączny IF: 5,351, punktacja MNiSW: 50 pkt.  

 

Pozostałe prace stanowią opracowanie wyników badań zrealizowanych z współpracownikami I Kliniki 

Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Kliniką i Katedrą Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie i Politechniki Lubelskiej. Tematyka części z nich (e1. i e2.) dotyczyła psychopatologicznych i 

somatycznych konsekwencji przemocy w najbliższych relacjach interpersonalnych, dwie kolejne publikacje 

(e3. i e4.) zawierają analizę matematycznych modeli wykorzystanych do klasyfikacji okulograficznych 

zmiennych opisujących efektywność wykonania testu fluencji figuralnej w grupach osób zdrowych. Ostatnia 

publikacja (e5.) dotyczy roli pierwiastków, głównie metali, w centralnym układzie nerwowym, ich roli w 

protekcyjnych mechanizmach samonaprawy mózgu, ale też współwystępowaniu nieprawidłowo 

zwiększonego zakresu niektórych pierwiastków wraz z rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. 

Szczegółowo omówiono metody oceny koncentracji pierwiastków w mózgu in vivo, zaprezentowano także 

wartości referencyjne koncentracji wybranych pierwiastków w różnych populacjach, zarówno zdrowych, jak 

i w grupach klinicznych.    

 

6. Analiza bibliometryczna 

Uwzględniając mój dorobek naukowy obejmujący prace powstałe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

ich ilościowa analiza przedstawia się następująco: 

 jestem autorem lub współautorem łącznie 26 recenzowanych publikacji pełnotekstowych, w tym: 

- 12 prac opublikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor, 

- 14 prac opublikowanych w czasopismach punktowanych na listach B i C MNiSW. 

 jestem współautorem łącznie 37 doniesień przedstawionych na naukowych konferencjach krajowych  

i międzynarodowych, w formie referatów i posterów, 

 sumaryczna wartość Impact Factor: 28,699 

 sumaryczna wartość punktów MNiSW: 383 

 liczba cytowań wg Web of Science: 21 

 indeks h wg Web of Science: 3 

 liczba cytowań wg Scopus: 34 

 indeks h wg Scopus: 3 

 indeks cytowań wg Researchgate: 51 

Relatywnie nieduża liczba cytowań rejestrowanych w bazach Web of Science i Scopus jest związana z tym,  

że z wyjątkiem jednej, wszystkie pozostałe prace posiadające IF, łącznie z tymi tworzącymi jednotematyczny 

cykl stanowiący główne osiągnięcie, zostały opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2019. 

 

7. Staż naukowy w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa 

Moskiewski Uniwersytet Państwowy (MGU) im. Łomonosowa to największa jednostka naukowa 

Rosji, od 2004 roku i nadal plasowana w pierwszej setce najlepszych uniwersytetów na świecie, według tzw. 

Listy Szanghajskiej. Mój blisko trzymiesięczny staż naukowy w MGU, odbyty w 2012 roku, był efektem 

zawartego porozumienia o współpracy akademickiej, w tym wymianie pracowników, podpisanym przez MGU 

http://doi.org/10.1109/ELMECO.2017.8267712
http://doi.org/10.1051/itmconf/20171502002
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i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), w którym pracowałem w latach 2004-2014. 

Umowa o współpracy między MGU i UMCS była związana z historycznymi relacjami między tymi 

uniwersytetami, które zostały zapoczątkowane w latach 70-tych XX wieku, a dotyczyły rozwoju 

neuropsychologii w Polsce, dzięki aktywności zarówno polskich, jak i rosyjskich uczniów Aleksandra R. Łurii, 

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Moskiewskiego. Moja aktywność naukowa w trakcie stażu dotyczyła 

dwóch obszarów: badań neurofizjologicznych prowadzonych wraz z zespołem prof. Niny N. Daniłowej, 

kierownika Katedry Psychofizjologii MGU oraz współpracy z prof. Żanną M. Glozman (Laboratorium 

Neuropsychologii MGU). Efektem tej współpracy było zapoznanie się z modelem diagnozy 

neuropsychologicznej opracowanym przez Łurię i jego następców, w tym prof. Glozman. Model diagnozy 

neuropsychologicznej rozwijany przez prof. Glozman zawiera, poza klasycznymi eksperymentami klinicznymi 

Łurii, narzędzia służące do oceny dynamiki procesów poznawczych, w tym szybkości przetwarzania informacji 

i patologicznych fluktuacji w tym procesie, będących wskaźnikami dysfunkcji mózgu o różnej etiologii. Udział 

w badaniach zespołu Katedry Psychofizjologii, dotyczących weryfikacji koncepcji rytmogenezy i metody 

analizy mikrostruktury oscylacyjnej aktywności mózgu opracowanych przez prof. Daniłową, pozwolił mi na 

zapoznanie się z warsztatem technologicznym i oprogramowaniem umożliwiającym wykorzystanie EEG do 

badań nad czynnością mózgu, zarówno spoczynkową, jak i wywołaną określoną stymulacją poznawczą. 

Doświadczenia i wiedza nabyta podczas tego stażu, szczególnie dotyczące metod oceny dynamicznego 

wymiaru przetwarzania informacji, jak i możliwości wykorzystania EEG do analizy aktywności mózgu 

zachodzącej w ultra-krótkiej skali czasowej, były istotnym tłem dla wyznaczenia kierunków badań własnych 

nad zaburzeniami poznawczymi i desynchronizacją neuronalną, prowadzonych w grupach pacjentów chorych 

psychicznie.  

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 


