
Streszczenie  

Doktorat stanowi cykl trzech publikacji dotyczących oceny morfologii siatkówki w schorzeniach 

neurookulistycznych i neurodegeneracyjnych za pomocą nieinwazyjnych metod obrazowych oraz 

korelacji z funkcją widzenia.  

Subtelne zmiany neuronalne w siatkówce mogą odzwierciedlać patologiczne zmiany degeneracyjne 

w mózgu podczas procesu chorobowego, takiego jak choroba Alzheimera lub choroba Parkinsona. W 

pracy „Nieinwazyjne badania obrazowe siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych 

ośrodkowego układu nerwowego” opisano badania, które sugerują, że w siatkówce dochodzi do 

utraty neuronów i modyfikacji naczyniowych znacznie wcześniej niż wystąpienie zaburzeń z 

ośrodkowego układu nerwowego. Nieinwazyjne metody obrazowania siatkówki można 

przeprowadzać szybko i automatycznie przy użyciu niskich kosztów. Metody te mają duży potencjał, 

aby służyć jako narzędzie do wczesnych i masowych badań przesiewowych przewlekłych chorób 

neurodegeneracyjnych u osób w podeszłym wieku.  

Celem pracy pt. "Analysis of the Peripapillary and Macular Regions Using OCT Angiography in 

Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder” był pomiar warstwy włókien nerwowych 

siatkówki (RNFL) i unaczynienia wokół tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej u pacjentów ze 

schizofrenią (SZ) i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (BD) za pomocą OCT-A. Badanie 

przeprowadzono na 24 oczach pacjentów ze SZ i 16 oczach pacjentów z BD oraz 30 oczach osób 

zdrowych. W obszarze okołotarczowym zmierzono gęstość RPC i grubość RNFL. Ponadto zmierzono 

grubość plamki i gęstość naczyń zarówno w kompleksie naczyniowym powierzchownym, jak i 

głębokim. W oczach pacjentów z SZ w porównaniu z BD i grupą kontrolną stwierdzono istotnie 

obniżone wartości gęstości naczyń w głębokim kompleksie naczyniowym plamki żółtej. Grubość 

plamki i grubość dołka była istotnie mniejsza w grupie SZ i BD niż w grupie kontrolnej. 

Podsumowując, dysfunkcja mikrokrążenia siatkówki występuje w plamce żółtej u pacjentów ze SZ i 

BD, ale nie w okolicy tarczy nerwu wzrokowego. OCT-A może stać się niezbędnym dodatkowym 

narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu zaburzeń psychicznych.  

Celem pracy pt. “Kinetic and static perimetry after 16 years and additional OCT-A analysis in eyes 

with long-lasting optic disc drusen” była ocena progresji ubytków pola widzenia (VF) w ciągu 16 lat 

obserwacji oraz ocena nieprawidłowości naczyniowych i grubości RNFL u pacjentów z druzami tarczy 

nerwu wzrokowego (ODD). U pacjentów wykonano zarówno perymetrię statyczną (SAP), jak i 

półautomatyczną perymetrię kinetyczną (SKP) w 16 oczach 8 pacjentów z ODD, wśród 26 oczu 13 

pacjentów zbadanych 16 lat wcześniej. Powierzchnię izopter I2e, I4e, III4e i V4e zmierzono w 

stopniach kwadratowych. Parametry MD i PSD  oszacowano za pomocą SAP. Wykonano także OCT-A 

w 16 oczach z ODD i 16 oczach 8 zdrowych osób w celu oceny grubości RNFL i gęstości naczyń tarczy 

nerwu wzrokowego i plamki żółtej. Różnice we wszystkich parametrach SKP i SAP po 16 latach nie 

były istotnie statystyczne. Analiza OCT-A wykazała istotne zmniejszenie gęstości naczyń i RNFL 

obszaru okołotarczowego w każdym segmencie u pacjentów z ODD w porównaniu z grupą kontrolną. 

Największą redukcję RNFL zaobserwowano w górnym sektorze okołotarczowym (92,56 μm vs 126,63 

μm). Także grubość plamki była zmniejszona u pacjentów z ODD w porównaniu z grupą kontrolną. W 

plamce stwierdzono znaczny ubytek naczyniowy w powierzchownym kompleksie naczyniowym. 

Podsumowując, utrata VF spowodowana ODD po 16 latach obserwacji nie była istotna statystycznie 

zarówno w SKP, jak i SAP, jednakże ODD spowodowały zmniejszoną gęstość naczyń i RNFL w okolicy 

okołotarczowej, a także grubość plamki widoczne w OCT-A.  

 

 



Summary  

This work is a series of three publications referred to the assessment of retinal morphology and 

visual function in neuro-ophthalmological and neurodegenerative disorders using non-invasive 

imaging methods.  

Subtle neural changes in the retina may reflect the pathological degeneration in the brain during the 

disease process, such as Alzheimer’s disease or Parkinson’s disease. In a paper “Non-invasive 

imaging methods of the retina in Alzheimer and Parkinson disease” studies were described 

suggesting that the retina shows loss of neurons and vascular modifications much earlier than the 

onset of central nervous system disorders. Non-invasive imaging methods of retinal tissue can be 

conducted quickly and automatically at low cost. Those methods have a good potential to serve as a 

tool for early and mass screening of chronic neurodegenerative diseases in the older patient.  

The purpose of the work "Analysis of the Peripapillary and Macular Regions Using OCT Angiography 

in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder" was the measurement of RNFL and vasculature 

around the optic disc and in the macula in patients with schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) 

using OCT-A. The study was performed on 24 eyes of patients with SZ and 16 eyes of patients with 

BD as well as 30 eyes of healthy subjects. RPC density and RNFL thickness were measured in the 

peripapillary area. Moreover, macular thickness and vessel density were measured in both superficial 

and deep vascular complex. In the eyes of patients with SZ compared to BD and the control group, 

significantly reduced values of vessel density in the deep vascular complex were found. Macular 

thickness and foveal thickness were significantly lower in SZ and BD groups than in the control group. 

In summary, retinal microvascular dysfunction occurs in the macula in patients with SZ and BD, but 

not around optic disc area. OCTA can become an essential additional diagnostic tool in detection of 

psychiatric disorders.  

The purpose of the work "Kinetic and static perimetry after 16 years and additional OCT-A analysis 

in eyes with long-lasting optic disc drusen" was the assessment of the progression of visual field 

defect (VF) over 16 years of observation and the assessment of vascular abnormalities and the 

thickness of the retinal nerve fiber layer ( RNFL) in patients with optic disc drusen (ODD). Both static 

automatic perimetry (SAP) and semi-automatic kinetic perimetry (SKP) were performed in 16 eyes of 

8 ODD patients, among 26 eyes of 13 patients examined 16 years earlier. The area of the isopters I2e, 

I4e, III4e and V4e was measured in square degrees. The MD and PSD parameters were estimated 

using SAP. OCT-A was also performed in 16 eyes of ODD and 16 eyes of 8 healthy subjects to assess 

RNFL thickness and vascular density of the optic disc and macula. The differences in SKP and SAP 

parameters after 16 years were not statistically significant. OCT-A analysis showed a significant 

reduction of the vessel density and RNFL of the peripapillary area in each segment in ODD patients 

compared to the control group. The highest reduction of RNFL was observed in the superior sector 

(92.56 μm vs 126.63 μm). Macular thickness was also reduced in ODD patients compared with the 

control group. In the macula, there was a significant vascular defect in the whole superficial vascular 

complex. In conclusion, VF loss due to ODD after 16 years of follow-up was not statistically significant 

in both SKP and SAP. However, ODD caused reduction in vessel density and RNFL of the peripapillary 

area, as well as macular thickness in OCT-A. 


