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Z-ca Dyrektora ds. nauki 

Kierownik Kliniki Okulistyki   

Wojskowy Instytut Medyczny 

RECENZJA 

Rozprawy doktorskiej lek. Edyty Koman-Wierdak, zatytułowanej: 

„Zastosowanie badań obrazowych siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych 

ośrodkowego układu nerwowego”. 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska 

Przedstawiony mi do recenzji cykl publikacji składający się na dzieło stanowiące podstawę    

do obrony pracy doktorskiej lek. Edyty Koman-Wierdak pt. „Zastosowanie badań obrazowych 

siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego”. składa się 

z dwóch publikacji o łącznym współczynniku oddziaływania IF- 7,482 ( 240 pkt. MNiSW) oraz 

jednej pracy ocenionej na 5 pkt. MNiSW. Założenia, cele i wyniki zostały przedstawione             

w 19 stronnicowej rozprawie, której układ jest typowy i nie budzi zastrzeżeń.  

Naukowa koncepcja Pani doktor opiera się na założeniu, że zmiany neurodegeneracyjne 

obserwowane w OUN w wybranych chorobach o takim charakterze mogą mieć 

odzwierciedlenie w strukturze siatkówki. Koncepcja trzeba przyznać, że znana od lat                  

ale w dobie dzisiejszej warta eksplorowania zwłaszcza, że do takich dociekań posiadamy już 

dziś narzędzia badawcze, których nie znano w dobie ich formułowania. Właśnie                         

na podstawie podobnych badań jak również wykorzystania algorytmów samouczących się 

jesteśmy już dziś prowadzić profilaktykę w zakresie wielu chorób ogólnych                                  

jak i neurodegeneracyjnych.    Do cyklu prac wskazanych przez Doktorantkę do oceny należą 

trzy wymienione poniżej publikacje: 

1. Koman- Wierdak E, Borowicz D, Wrzesińska D, Gajda-Deryło B, Nowomiejska K, Rejdak R. 
Nieinwazyjne badania obrazowe siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego 
układunerwowego. (Non-invasive imaging methods of the retina in Alzheimer and Parkinson 
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Disease.) Okulistyka 2019 R. 22 nr 2, s. 49-51 
pkt. MNiSW- 5pkt 

2. Koman-Wierdak E, Róg J, Brzozowska A, Toro MD, Bonfiglio V, Załuska-Ogryzek K,                          
Karakuła-Juchnowicz H, Rejdak R, Nowomiejska K. Analysis of the peripapillary and macular regions 
using OCT angiography in patients with schizophrenia and bipolar disorder. Journal of Clinical 
Medicine 2021 vol. 10 nr 18, 4131, s. 1-12 
pkt. MNiSW-140; IF- 4,242 

3. Koman-Wierdak E, Nowomiejska K, Brzozowska A, Nowakowska D, Toro MD, Bonfiglio V, Reibaldi, 
Avitabile T, Rejdak R. Kinetic and static perimetry after 16 years and additional OCT-A ana\ysis in eves 
with long-lasting optic disc drusen. PloS One 2021 vol. 16 nr 2, e0247399, s. 1-13  
pkt. MNiSW-100; IF- 3,240 
 

W publikacji nr 1. Doktorantka dokonuje przeglądu literatury dotyczącego zastosowania 

badań OCT i OCT-A w przebiegu choroby Alzheimera oraz choroby Parkinsona. W badaniach 

na modelu zwierzęcym udowodniono w przypadku choroby Alzheimera gromadzenie się 

amyloidu b i białka tau, które wpływają neurotoksycznie na siatkówkę i wiążą czynnik 

wzrostu śródbłonka naczyń. Dlatego w badaniach OCT stwierdza się mniejszą gęstość naczyń 

w powierzchownym kompleksie naczyń siatkówki i poszerzenie strefy FAZ, a dodatkowo 

przerzedzenie warstwy RNFL i kompleksu komórek zwojowych co wpływa na ogólną objętość 

plamki.  Z kolei utrata neuronów dopaminergicznych w siatkówce w przebiegu choroby 

Parkinsona skutkuje ścieńczeniem warstwy jądrzastej wewnętrznej, gdzie znajdują się 

komórki amakrynowe, a także zmniejszenie się warstwy jądrzastej zewnętrznej                            

i fotoreceptorów oraz wtórnych zmian zanikowych zależnych od czasu trwania procesu. 

Wydaje się więc, że badania OCT siatkówki mogą dostarczać informacji na temat wczesnych 

faz rozwojowych choroby Alzheimera jak i choroby Parkinsona. Wykorzystanie uzyskanych 

informacji w profilaktyce tych schorzeń oraz leczeniu wymaga jednak dalszych badań                

co słusznie zauważa Doktorantka. 

W pracy nr 2. Doktorantka porównywała gęstość naczyń oraz RNFL w okolicy okołotarczowej 

oraz plamce w trzech grupach chorych. Badanie obejmowało 12 pacjentów (24 oczy)                

ze schizofrenią, 8 pacjentów (16 oczu) ze chorobą afektywną dwubiegunową, natomiast 
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grupa kontrola obejmowała 15 zdrowych pacjentów (30 oczu). W stosunku do grupy 

kontrolnej i grupy chorych z chorobą afektywną dwubiegunową gęstość naczyń w okolicy 

okołotarczowej w grupie chorych ze schizofrenią była istotnie niższa. Natomiast grubość 

RNFL zarówno w grupie chorych ze schizofrenią jak i chorobą afektywną dwubiegunową była 

wyższa niż w grupie kontrolnej.  Doktorantka uważa, że zarówno w zaostrzeniu obu chorób 

psychicznych dochodzi raczej do utraty niezmielinizowanych aksonów tworzących nerw 

wzrokowy. Z obowiązku recenzenta chciałbym poprosić o rozwinięcie tej teorii. Z czego 

wynika takie twierdzenie, że do utraty włókien niezmielinizowanych dochodzi właśnie w tych 

jednostkach chorobowych. Gęstość naczyń w kompleksie naczyniowym głębokim                   

oraz pomiarów grubości plamki była istotnie niższa u chorych ze schizofrenią i chorobą 

afektywną dwubiegunową. Obserwacja ta pozwala twierdzić, że do głównych uszkodzeń 

mikrokrążenia oraz struktury siatkówki w obu chorobach psychiczny dochodzi w plamce. 

Należy zauważyć, że omawiana praca jest pierwszym opracowaniem porównującym zmiany 

w OCT dotyczące plamki i nerwu wzrokowego w schizofrenii i chorobie afektywnej 

dwubiegunowej.  

Praca nr 3. Jest bardzo interesującą pracą. Obecność druz głębokich w tarczy nerwu 

wzrokowego sprawia wielu okulistom nie tylko problem diagnostyczny ale i terapeutyczny. 

Główne dylematy dotyczą rzeczywistej progresji zmian w polu widzenia, które                             

w konsekwencji mogłyby zagrozić widzeniu po wielu latach obserwacji. Ważnym problemem 

jest również współwystępowanie jaskry w oczach z druzami głębokimi tarczy. Badanie 

opublikowane przez Doktorantkę to jedyna publikacja na świecie o tak długim okresie 

obserwacji, która odpowiadają wprost na dylematy opisane wyżej.  Doktorantka nie 

stwierdziła progresji zmian pola widzenia w standardzie SITA Fast 30-2 firmy Humphrey po 
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powtórzeniu badania w tej samej grupie chorych po upływie 16 lat. Średnia powierzchnia 

izopter badana perymetrem Octopus 900 zmniejszyła się w tym okresie o 27,9% lecz zmiana 

nie była istotna statystycznie. Wynika z tego wniosek kliniczny, że właściwie druzy nie 

doprowadzają do utraty widzenia pod warunkiem , że nie nakłada się na ten stan kliniczny 

inna choroba oka.  W badaniach OCT zarówno w plamce jak i sektorze okołotarczowym 

Doktorantka stwierdziła zmniejszoną w stosunku do grupy kontrolnej gęstość w kompleksie 

naczyniowym i ścieńczenie warstwy RNFL. Zmiany zarówno w gęstości naczyń i RNFL 

wynikają z mechanicznych uszkodzeń związanych z obecnością druz.   

Podsumowując w przedstawionym mi do recenzji cyklu prac „Zastosowanie badań 

obrazowych siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu 

nerwowego”. Doktorantka zebrała duży materiał na podstawie którego wskazała rolę badań 

OCT w diagnostyce i monitorowaniu chorób o charakterze neurodegeneracyjnym. Dowód 

przeprowadzony został w oparciu o poprawną metodykę, która pozwala bardzo wysoko 

klasyfikować uzyskane wyniki. Praca wpisuje się w bardzo aktualną dyskusję na temat 

wczesnego wykrywania zmian w badaniu okulistycznym w chorobie Alzheimera, Parkinsona 

oraz chorobach psychicznych. Dlatego też uważam, że rozprawa doktorska Pani doktor lek. 

Edyty Koman-Wierdak oparta o cykl publikacji spełnia warunki określone w art. 13 ust.1             

z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule    

w zakresie sztuki (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1789). Wnoszę zatem prośbę do Wysokiej Rady             

ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

o dopuszczenie lek. Edytę Koman-Wierdak do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

                        prof. dr hab. n. med. Marek Rękas  
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