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1.

Imię i Nazwisko:
Kamil Jonak

2.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu
rozprawy doktorskiej:
 Stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem) – 1 Wydział Lekarski z Odziałem
Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (21.02.2019).
Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Zakłócenia synchronizacji aktywności mózgu pacjentów ze
schizofrenią na poziomie częstotliwościowym, energetycznym i sieciowym”;
Promotor: dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz prof. UML, promotor pomocniczy dr
hab. n. med. Paweł Krukow
 Dyplom magistra Mechaniki i Budowy Maszyn – Wydział Mechaniczny Politechniki
Lubelskiej (30.05.2014). Tytuł pracy magisterskiej: „Komputerowe przetwarzanie wybranych
sygnałów bioelektrycznych” Promotor: Dr inż. Jarosław Zubrzycki
 Dyplom inżyniera Mechatroniki - Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej (7.02.2013)
Przebieg pracy zawodowej i informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach
naukowych:
 od 1.10.2020 do chwili obecnej – adiunkt (Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska)
 od 1.11.2020 do chwili obecnej – adiunkt (Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej, Katedra
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
Przeszłe miejsca zatrudnienia:
 od 01.10.2013 do 1.10.2014 – asystent stażysta (Instytut Technologicznych Systemów
Informacyjnych, Zakład inżynierii biomedycznej, Politechnika Lubelska)
 od 01.10.2014 do 1.06.2019 – asystent (Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych,
Zakład inżynierii biomedycznej, Politechnika Lubelska)
 od 1.06.2019 do 30.09. 2020 – adiunkt (Katedra Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji,
Zakład inżynierii biomedycznej, Politechnika Lubelska)
 od 4.03.2016 do 30.09.2018 – pracownik techniczny (1 Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i
Wczesnej Interwencji , Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
 od 1.10.2018 do 31.10.2020 – asystent (1 Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej
Interwencji, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

3.

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. Nr 65, poz. 595
ze zm.):
A. Tytuł osiągnięcia naukowego: Nieprawidłowości neuroanatomiczne i neurofizjologicznie osób z
dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera oraz ich związki z wybranymi aspektami
obrazu klinicznego.
B. Osiągnięcie naukowe (cykl publikacji) będące podstawą habilitacji (autor/autorzy, tytuł/tytuły
publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa):
1. C. Grochowski, M. Symms, K. Jonak, P. Krukow, T. Wood, E. Ljungberg, J. Enseñat,
K. Nowomiejska, R. Rejdak, R. Maciejewski, G. J. Barker. (2020) The evaluation of optic nerves using
7 tesla “Silent” Zero Echo Time imaging in patients with Leber’s hereditary optic neuropathy with or
without Idebenone treatment. Journal of Clinical Medicine vol. 9 nr 4, s. 1-13.
IF: 3,303; MNiSW: 140 pkt.
Mój udział w pracy polegał na: zaplanowaniu eksperymentu, organizacji badań przy użyciu rezonansu
magnetycznego, opracowaniu metody modelowania oraz wymiarowania nerwów wzrokowych (rola
wiodąca), wykonaniu analizy danych, przygotowaniu rycin oraz napisaniu tekstu artykułu. Analiza
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danych w przypadku tej pracy opierała się na wykonaniu, zwymiarowaniu oraz opisaniu
trójwymiarowych modeli nerwów wzrokowych pacjentów uzyskanych za pomocą nowego protokołu
MRI.
2. K. Jonak, P. Krukow, M. Symms, R. Maciejewski, C. Grochowski. (2020). Neuroanatomical changes
in Leber’s hereditary optic neuropathy: clinical application of 7T MRI submillimeter morphometry. Brain
Sciences vol. 10, nr. 359, s. 1-12.
IF: 3,332; MNiSW: 100 pkt.
Mój udział w pracy polegał na: opracowaniu koncepcji oraz założeń badania, organizacji badań przy
użyciu rezonansu magnetycznego, analizie piśmiennictwa, wykonaniu całościowej analizy danych z 7T
rezonansu magnetycznego, analizie statystycznej wyników, interpretacji wyników, przygotowaniu
wszystkich tabel i rycin oraz napisaniu manuskryptu.
3. K. Jonak, P. Krukow, K. E. Jonak, E. Radzikowska, J. Baj, A. Niedziałek, A. Pankowska, M.
Symms, A. Stępniewski, A. Podkowiński, I. Osuchowska, C. Grochowski. (2020). Decreased volume of
lateral and medial geniculate nuclei in patients with LHON disease - 7 Tesla MRI study. Journal of
Clinical Medicine 2020 vol. 9 nr 9, s. 1-14
IF: 3,303; MNiSW: 140 pkt.
Mój udział w pracy polegał na: opracowaniu koncepcji oraz założeń badania, organizacji badań przy
użyciu rezonansu magnetycznego, analizie piśmiennictwa, wykonaniu całościowej analizy danych z 7T
rezonansu magnetycznego, analizie statystycznej wyników, interpretacji wyników, przygotowaniu
wszystkich tabel i rycin oraz napisaniu manuskryptu.
4. K. Jonak, P. Krukow, H. Karakuła-Juchnowicz, M. Rahnama-Hezavah, K. E. Jonak, A. Stępniewski,
A. Niedziałek, M. Toborek, A. Podkowiński, M. Symms, C. Grochowski (2020). Aberrant structural
network architecture in Leber’s hereditary optic neuropathy. Minimum spanning tree graph analysis
application into diffusion 7T MRI. Neuroscience, vol 455, s.128-140
IF: 3,056;

MNiSW: 140 pkt.

Mój udział w pracy polegał na: opracowaniu koncepcji oraz założeń badania, organizacji badań przy
użyciu rezonansu magnetycznego, analizie piśmiennictwa, wykonaniu całościowej analizy danych z 7T
rezonansu magnetycznego, analizie statystycznej wyników, interpretacji wyników, przygotowaniu
wszystkich tabel i rycin oraz napisaniu manuskryptu.
5. K. Jonak. (2020) Widespread reductions of spontaneous neurophysiological activity in Leber’s disease
- an application of EEG source current density reconstruction. Brain Sciences vol. 10, nr. 9, s. 1-13
IF: 3,332. MNiSW: 100 pkt.

Łączny Impact Factor prac składających się na osiągnięcie wynosi: 16.326
Łączna ilość punktów MNiSW prac składających się na osiągnięcie wynosi: 620 pkt.
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C.

Omówienie celu prac tworzących osiągnięcie naukowe oraz osiągniętych wyników

Wprowadzenie
Nieprawidłowości mitochondrialne są najczęstszą grupą wrodzonych dysfunkcji metabolizmu, której
minimalną częstość występowania w populacji szacuje się na 12,5/100 000 wśród osób dorosłych, zaś u dzieci na
około 4,7/100 000. „Choroba mitochondrialna” to zbiorcze określenie wielu różnych zaburzeń połączonych
wspólnymi cechami niewydolności mitochondriów i nieprawidłowym metabolizmem energetycznym. Dysfunkcje
te mogą występować w każdym wieku i wynikać z patogennych wariantów genomu jądrowego (nDNA) lub
genomu mitochondrialnego (mtDNA). (Schapira, 2006)
Jedną z form zaburzeń mitochondrialnych jest dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera (LHON
- Leber's hereditary optic neuropathy) objawiająca się utratą widzenia centralnego, która prawie zawsze jest
obustronne. Choroba najczęściej ujawnia się klinicznie w wieku od 18 do 30 lat, z przewagą płci męskiej (Newman
et al., 1991). W przypadku LHON zmiany następują w mitochondrialnym DNA dziedziczonym po matce. Około
95% przypadków LHON jest spowodowana jedną z trzech znanych mutacji mitochondrialnego DNA
w następujących pozycjach nukleotydów, odpowiadają one za kodowanie podjednostek I kompleksu łańcucha
oddechowego: 11778 G>A [MT-ND4] (występująca w 70% przypadków), 3460 G>A [MT-ND1], 14484 T>C
[MT-ND6] (Tońska et al., 2010). Uszkodzenia kompleksu I łańcucha oddechowego, które występuje w LHON,
powodują zaburzenia w syntezie ATP, a także redukcję wolnych rodników, prowadząc do niedoboru energii, stresu
oksydacyjnego i przyspieszenia apoptozy komórek zwojowych siatkówki (RGC - retinal ganglion cells).
Końcowym efektem zaniku komórek zwojowych siatkówki jest postępująca atrofia nerwu wzrokowego (P. et al.,
2011). Choroba przebiega w kilku kolejnych stadiach: przedklinicznym, ostrym i przewlekłym (zanikowym),
a rokowanie choroby jest związane z typem mtDNA. Na początkowych etapach choroby obserwuje się
pogorszenie widzenia, najczęściej w jednym oku, po okresie 2-3 miesięcy objawy występują już obustronnie.
Na wczesnych etapach choroby może wystąpić również zaburzenie widzenia barw. W fazie ostrej choroby
obserwuje się przekrwienie tarczy nerwu wzrokowego z zatarciem granic oraz obrzęk okołotarczowej warstwy
włókien nerwowych. Dodatkowo w badaniach przy użyciu optycznej koherentnej tomografii (OCT - optical
coherence tomography) obserwuje się pogrubienie warstw włókien nerwowych siatkówki (RNFL - Retinal nerve
fiber layer) w kwadrantach skroniowych oraz dolnych. W fazie przewlekłej natomiast następuje zanik warstw
włókien nerwowych oraz zanik nerwu wzrokowego (Man et al., 2002; Ziccardi et al., 2013; C. et al., 2015).
Większość dotychczas opisanych badań nad LHON skupiało się na ocenie struktur siatkówki oraz zmian
w obrębie nerwu wzrokowego, jednakże wraz z rozwojem coraz bardziej zaawansowanych metod obrazowania
mózgu (między innymi, rezonansu magnetycznego – MRI) zaobserwowano również szereg nieprawidłowości
w obrębie istoty białej (WM – white matter) oraz szarej (GM – gray matter). Poszerzone analizy MRI wykonane
przy użyciu tensora dyfuzji rezonansu magnetycznego (DTI – diffusion tensor imaging) wykazały u pacjentów
LHON zmniejszenie wartości anizotropii frakcjalnej (FA - wartość skalarna oscylująca w przedziale 0-1 będąca
wyznacznikiem anizotropii danej struktury; istotę białą mózgowia cechuje wysoka wartość FA, najwyższa w ciele
modzelowatym oraz drogach piramidowych) w obustronnych promieniach przedniego wzgórza, kleszczy
większych i mniejszych, obustronnych odcinkach korowo-rdzeniowych, lewego pęczka podłużnego górnego,
lewego dolnego pęczka czołowo-potylicznego, oraz skrzyżowania nerwu wzrokowego (Ogawa et al., 2014; Long
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et al., 2019). Szczególnym przypadkiem obserwowanych zmian w obrębie istoty białej u pacjentów LHON jest
występowanie zmian o obrazie typowym dla stwardnienia rozsianego, w literaturze określane jako Harding
syndrome (Parry-Jones et al., 2008). Opisywane są również współwystępowania takich zmian jak mioklonie,
ataksje czy neuropatie obwodowe (Carelli et al., 2001; Yu-Wai-Man et al., 2009). Dodatkowo badania
morfometryczne przeprowadzone przy użyciu MRI wykazały redukcję objętości skrzyżowania nerwu
wzrokowego, promienistości wzrokowej oraz pierwszorzędowej kory wzrokowej (Barcella et al., 2010). Prace
przy użyciu rezonansu magnetycznego, opisują również występowanie obszarów hiperintensywnych w obrębie
pasma wzrokowego oraz dystalnych części nerwów wzrokowych (Van Westen et al., 2011; Vaphiades, 2011).
Niemniej, nieliczne badania przeprowadzone dotychczas, nie dają jasnej odpowiedzi czy choroba Lebera jest
związana z istotną modyfikacją strukturalną obszarów podkorowych mózgu lub czy obserwowane zmiany łączą
się w istotny sposób z obrazem klinicznym choroby. Szczególnie brak jest badań nad zmianami w obrębie ciała
kolankowatego bocznego będącego częścią drogi wzrokowej człowieka.
Kolejnym istotnym aspektem prac nad zidentyfikowaniem patomechanizmów choroby Lebera są analizy
elektrofizjologiczne. Wcześniejsze badania, w których oceniano zmiany elektrofizjologiczne u osób z LHON,
najczęściej dotyczyły różnych aspektów odpowiedzi wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP – visual evoked
potentials) zarejestrowanych w korze potylicznej pacjentów (Zhao et al., 2020). Wyniki tych badań wykazały
wydłużoną latencję oraz niską amplitudę sygnału, szczególnie w ostrej fazie choroby. Badanie przy użyciu PERG
(elektroretinografia generowana wzorcem, eng. Pattern electroretinography) wykazała u pacjentów z wyraźnymi
objawami choroby obniżenie amplitudy komponentu N50 oraz N95 (Majander et al., 2017). Dodatkowo, obniżenie
amplitudy komponenty N95 w badaniu PERG obserwowano również u bezobjawowych nosicieli mutacji
genetycznej, u których badanie VEP nie wykazało odchyleń (C. et al., 2015). Należy zwrócić uwagę,
że w dotychczasowej literaturze poświęconej analizom elektrofizjologicznym brak jest badań grupowych
wykorzystujących spoczynkowe badanie elektroencefalograficzne (EEG), które mogły by poszerzyć zrozumienie
procesów neurofizjologicznych towarzyszących chorobie Lebera, szczególnie, że zmiany elektrofizjologiczne
są obserwowane również u nosicieli bezobjawowych.
Do tej pory wiele z powyżej wymienionych zmian neurofizjologicznych i neuroanatomicznych
w chorobie Lebera zostało zbadanych przede wszystkim w aspekcie ściśle zlokalizowanych obszarów bądź
funkcji. Podejście takie nie pozwala na uchwycenie zmian globalnych zachodzących w mózgu jako całości,
zarówno w ujęciu strukturalnym jak i funkcjonalnym. Analiza połączeń strukturalnych (SC – structural
connectivity) skupia się przede wszystkim na badaniu zmian w obrębie systemu synaptycznego oraz zmianach
biofizycznych mózgu (Zalesky et al., 2010). Zmiany te mogą zachodzić w krótkich odstępach czasowych
(sekundy, minuty), np. dyfuzja wody w tkance mózgowej, lub mogą to być procesy powolne, takie jak modyfikacje
związane z neuroplastycznością poszczególnych komórek (Debowska et al., 2016). Skomplikowana struktura
mózgu, zbudowanego z milionów połączeń neuronalnych, utrudnia uchwycenie zjawisk zachodzących w sposób
globalny, więc aby ją zrozumieć i wyjaśnić procesy neurofizjologiczne, takie jak np. integracja sensoryczna czy
funkcje poznawcze, naukowcy zaczęli analizować mózg jako złożoną sieć (Sporns et al., 2005). Sieć neuronalna
mózgu jest rozumiana jako system obejmujący różne obszary mózgu połączone ze sobą w wymiarach
przestrzennych (anatomicznych, np. połączenie ze sobą różnych odległych obszarów istoty szarej za pomocą
włókien istoty białej) i czasowych (synchroniczna aktywacja różnych obszarów mózgu) (Zalesky and Fornito,
2009; Zalesky et al., 2010). Wraz z rozwojem metod neurobrazowania oraz algorytmów matematycznych do oceny
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kompleksowości sieci neuronalnej zaimplementowano teorię grafów, która pozwoliła na budowanie
schematycznych modeli sieciowych mózgu. W badaniach wykorzystujących teorię grafów, sieć strukturalną
przedstawia się jako zbiór węzłów (obszarów istoty szarej) oraz ich wzajemnych połączeń (włókna WM).
Dotychczasowe badanie nad LHON uwidoczniły fragmentaryczne nieprawidłowości w obrębie neuronalnych
połączeń strukturalnych u pacjentów (Rocca et al., 2011). Wyniki tych prac wykazały większą liczbę aktywnych
połączeń w obszarze prawej kory słuchowej, w porównaniu z grupą kontrolną. Jednak, dotychczas nie
przeprowadzono badań całej strukturalnej sieci neuronalnej u pacjentów LHON.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, głównym celem badań, będących podstawą cyklu publikacji,
stanowiących osiągnięcie naukowe była analiza wybranych aspektów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu
u pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera.
Badania przeprowadzone w ramach mojego osiągniecia naukowego zrealizowałem we współpracy
z interdyscyplinarnym zespołem naukowym, w skład którego wchodzili pracownicy Zakładu Neuropsychiatrii
Klinicznej, Zakładu Elektroradiologii oraz Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, GE
Healthcare, King’s College London w Londynie oraz kompleksu Ecotech znajdującego się przy Uniwersytecie
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Osiągnięcie

założonego

celu

było

możliwe

dzięki

zastosowaniu

zaawansowanych

metod

neuroobrazowania opartych o analizę obrazów zarejestrowanych przy użyciu wysokopolowego rezonansu
magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 7.0 Tesli, a także analizie danych pozyskanych z wielokanałowego
aparatu EEG. Dodatkowo, zastosowanie rezonansu 7T pozwoliło na uzyskanie bardzo dokładnych wyników
morfometrii, wybranych struktur podkorowych, których zbadanie było by mniej dokładne lub niemożliwe przy
użyciu skanerów o słabszej rozdzielczości. Wykonane analizy pozwoliły na wyznaczenie bardziej szczegółowych
kierunków badawczych, których wyniki stały się podstawą opracowanego cyklu publikacji.
Cele badawcze:
1.

Opracowanie nowej metody modelowania nerwu wzrokowego opartej o wynik nowatorskiego protokołu
MRI, oraz określenie czy wyniki nowej metody obrazowania oraz pomiaru różnicują pacjentów LHON
poddanych wcześniejszej terapii Idebenonem od pacjentów nie leczonych.

2.

Określenie, czy u pacjentów z chorobą Lebera występują zmiany w objętości poszczególnych struktur
podkorowych oraz czy nieprawidłowości neuroanatmiczne wychwycone przez zastosowanie bardzo
dokładnej metody pomiaru opartej o mały woksel 7T MRI są powiązane z obrazem klinicznym pacjentów.

3.

Ocena różnic w morfometrii jądra kolankowatego bocznego oraz środkowego u pacjentów z chorobą LHON
w porównaniu do grupy osób zdrowych jak również weryfikacja czy zmiany te łączą się w istotny sposób
z danymi klinicznymi lub demograficznymi pacjentów.

4.

Opracowanie mapy strukturalnej sieci neuronalnej pacjentów LHON na podstawie badania tensorem dyfuzji
rezonansu magnetycznego oraz zidentyfikowanie lokalnych jak i globalnych parametrów sieci różnicujących
pacjentów od osób zdrowych wraz z oceną ich zależności od obrazu klinicznego pacjentów.

5.

Wychwycenie za pomocą spoczynkowego badana EEG, rozszerzonego o algorytmy analizy źródłowej
sygnału, istotnych zmian neurofizjologicznych w grupie pacjentów LHON oraz analiza ich związku
z obrazem klinicznym.
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Ad. 1
C. Grochowski, M. Symms, K. Jonak, P. Krukow, T. Wood, E. Ljungberg, J. Enseñat, K. Nowomiejska, R. Rejdak, R. Maciejewski, G. J.
Barker. (2020) The evaluation of optic nerves using 7 tesla “Silent” Zero Echo Time imaging in patients with Leber’s hereditary optic
neuropathy with or without Idebenone treatment. Journal of Clinical Medicine vol. 9 nr 4, s. 1-13.

Jednym z kluczowych aspektów w diagnostyce zmian neuroanatomicznych w chorobie Lebera jest ocena
nieprawidłowości w obrębie drogi wzrokowej, a w szczególności nerwu wzrokowego. Nerw wzrokowy jest
wypustką istoty białej mózgowia, otoczoną przez osłonki oraz płyn rdzeniowo mózgowy (Piekarek, 2015). Przez
swoje położenie anatomiczne, a szczególnie bliskość podstawy czaszki oraz wypełnionych powietrzem zatok które
powodują duże niejednorodności pola B1+ oraz B0, jest obszarem trudnym diagnostycznie a do jego oceny nie
wystarczą standardowe protokoły MRI. Dodatkowym problemem jest również ruch pacjenta podczas badania
MRI, a szczególnie ruch gałek ocznych który można wyeliminować technikami „zamrożenia ruchu” takimi jak
np. echo planar imaging (EPI), jednakże są one podatne na powstawanie zniekształceń geometrycznych obrazu
w tych obszarach. Protokoły obrazowania nerwu wzrokowego zwykle obejmują również sekwencje T1 i T2zależne (Al-Haddad et al., 2018; Maresky et al., 2018). Jednak występowanie artefaktów uśredniania (partial
volume effect) w sekwencjach dwuwymiarowych często utrudnia dokładne odwzorowanie nerwów wzrokowych
na całej ich długości (Xu et al., 2008). W dotychczasowych badaniach tylko dwie grupy badaczy wykonały analizę
ilościową nerwu wzrokowego opartą o wynik MRI w LHON. Inglese i in. wykazali, że miary objętości nerwu
wzrokowego, średniej dyfuzji i współczynnika transferu magnetyzacji uległy zmianie w LHON (Inglese et al.,
2001), zaś drugi zespół zaobserwował, że objętość nerwu wzrokowego w oparciu o sekwencje 3D T1 była
mniejsza w dwóch rodzinnych przypadkach LHON (Iorga et al., 2018).
Głównym celem badania przedstawionego w artykule pierwszym było opracowanie nowej metody obrazowania
oraz modelowania nerwu wzrokowego które umożliwiło by jego dokładną analizę ilościową (Rys.1). Celem
dodatkowym pracy, było określenie czy wyniki nowej metody obrazowania oraz pomiaru różnicują pacjentów
LHON poddanych wcześniejszej terapii Idebenonem od pacjentów nie leczonych.
W badaniu udział wzięło piętnastu pacjentów, ze zdiagnozowaną klinicznie dziedziczną neuropatię nerwu
wzrokowego Lebera oraz u których badania genetyczne potwierdziły mutację 11778G> mtDNA. Średni wiek
badanych wynosił 36,2 lat (zakres: 18–67 lat). Sześciu pacjentów otrzymało terapię Idebenonem (zalecana dawka
wynosiła 900 mg Idebenonu na dobę, w dawce dwie tabletki 150 mg trzy razy na dobę). Średni wiek pacjentów
leczonych Idebenonem wynosił 32 lata. Badanie zostało wykonane przy użyciu nowej sekwencji 7T rezonansu
magnetycznego - Silent. Silent jest trójwymiarową sekwencją radialną, o niskiej podatności na zniekształcenia
geometryczne indukowane niejednorodnością pola, nawet tak silnego jak przy 7T MRI. Dzięki tym
właściwościom Silent może być z powodzeniem użyty do obrazowania wymagających struktur anatomicznych tak
jak nerw wzrokowy.
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Rys.1 (A) Wynik sekwencji Silent wraz z zaznaczonym obszarem nerwu wzrokowego, który został poddany segmentacji oraz modelowaniu.
(B) Model 3D obu nerwów wzrokowych. (C) Rekonstrukcja trójwymiarowa nerwów wzrokowych po usunięciu niepożądanej tkanki
mózgowej. (D) Proces wymiarowania nerwu wzrokowego odpowiednio w trzech wybranych punktach, pierwszy punkt pomiarowy
umiejscowiony na analizowanym fragmencie nerwu wzrokowego znajdował się proksymalnie do gałki ocznej, drugi punkt na środku jego
długości, trzeci punkt był umiejscowiony proksymalnie do skrzyżowania wzrokowego. (E) Oszacowanie powierzchni nerwów wzrokowych.

Wyniki:


Analiza ilościowa wymiarów (długość, średnice i pola powierzchni) lewego i prawego nerwu wzrokowego,
w całej 15 osobowej grupie LHON, wykazała istotne statystycznie różnice w średnicy oraz polu powierzchni
przekroju nerwu w drugim punkcie pomiarowym (Rys.1.D punkt 2)). Oba różnicujące parametry były
istotnie większe dla nerwu prawego.



W porównaniu z podgrupą nieleczoną, grupa pacjentów otrzymujących Idebenone miała istotnie większą
średnicę i pole powierzchni lewego nerwu w trzecim punkcie pomiarowym. Podgrupy te były podobne pod
względem wieku, płci i czasu trwania choroby (p> 0,05).

Przeprowadzone badanie potwierdziło użyteczność nowego protokołu Silent MRI oraz metody modelowania
nerwów wzrokowych u pacjentów ze zdiagnozowaną dziedziczna neuropatią nerwu wzrokowego Lebera.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu rozbudowanej analizy numerycznej nerwu wzrokowego, udało się
zaobserwować różnicę w średnicy oraz polu przekroju między lewym i prawym nerwem wzrokowym u pacjentów
LHON. Wcześniejsze prace wykazały zmniejszenie objętości nerwów wzrokowych u pacjentów LHON
w porównaniu do grupy osób zdrowych, jednak nie analizowały różnic pomiędzy lewym a prawym nerwem
wzrokowym. Porównanie grupy pacjentów leczonych Idebenonem oraz grupy pacjentów nie leczonych wykazało
że dystalna część lewego nerwu wzrokowego była znacznie większa w grupie pacjentów poddanych leczeniu.
Idebenon to krótkołańcuchowy analog ubichinonu, ma zdolność przenoszenia elektronów z kompleksów I i II do
kompleksu III. Badania kliniczne potwierdziły terapeutyczne działanie Idebenonu, a ich wyniki sugerują, że
zastosowany w odpowiednim oknie czasowym może zapobiec obumarciu komórek zwojowych siatkówki
(Lyseng-Williamson, 2016). Zaobserwowane wyniki mogą częściowo potwierdzać skuteczność leku
w zatrzymaniu procesu atrofii nerwu jednakże powinny zostać potwierdzone w oddzielnej próbie klinicznej.
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Ad. 2
K. Jonak, P. Krukow, M. Symms, R. Maciejewski, C. Grochowski. (2020). Neuroanatomical changes in Leber’s hereditary optic neuropathy:
clinical application of 7T MRI submillimeter morphometry. Brain Sciences vol. 10, nr. 359, s. 1-12.

Postępujący w ostatnich latach rozwój metod neuroobrazowania pozwolił badaczom oraz klinicystom na ocenę
zmian neuroanatomicznych w wielu typach chorób związanych z postępującą utratą wzroku (Boucard et al., 2009;
Plank et al., 2011; Zikou et al., 2012). Można tutaj wymienić dla przykładu badania nad jaskrą, które wykazały,
że choroba nie powoduje zmian tylko w obszarze drogi wzrokowej, lecz również może powodować zmiany
w objętości licznych struktur mózgu nie związanych bezpośrednio z samą drogą wzrokową (Chen et al., 2013).
Dotychczasowe prace z wykorzystaniem metod MRI w LHON były skupione głównie na obszarze drogi
wzrokowej. Wykazały liczne zmiany w objętości nerwu wzrokowego, skrzyżowania wzrokowego czy
pierwszorzędowej kory wzrokowej (Ogawa et al., 2014; Long et al., 2019). W niektórych badaniach odnotowano
również zanik i zwiększoną intensywność sygnału ważonego T2 w nerwach wzrokowych (Kermode et al., 1989;
Morrissey et al., 1995), strukturalne uszkodzenie kory wzrokowej i szlaku siatkówkowo-nerwowego (Barcella et
al., 2010; Milesi et al., 2012). Niemniej, w porównaniu np. do jaskry, nie została przeprowadzona szczegółowa
analiza wolumetryczna pozostałych struktur podkorowych.
Głównym celem prezentowanej pracy było wykonanie analizy morfometrii struktur podkorowych, szczególnie
tych niebędących elementami drogi wzrokowej, u pacjentów LHON, oraz sprawdzenie czy obserwowane
nieprawidłowości neuroanatomiczne mogą być powiązane z obrazem klinicznym pacjentów lub danymi
demograficznymi.
Aby osiągnąć zamierzony cel, badaniu 7T rezonansem magnetycznym została poddana 15 osobowa grupa
pacjentów LHON oraz równoliczna grupa osób zdrowych (HC – healthy controls) dopasowanych do grupy
badanej pod względem demograficznym. Pacjenci LHON zostali wybrani do badania na podstawie szczegółowych
kryteriów włączenia: potwierdzona testami genetycznymi mutacja mitochondrialnego DNA (tylko 11778G>A);
brak stwierdzonych patologii w obrębie układu mózgowo-naczyniowego; w wieku powyżej 18 lat; posiadający co
najmniej 10 lat regularnej edukacji. Kryteriami wykluczającymi udział w badaniu były: cukrzyca; nadciśnienie;
współwystępowanie chorób neurologicznych lub neurodegeneracyjnych. Badanie zostało wykonane przy użyciu
anatomicznego protokołu o małej wielkości woksela (0.43 × 0.43 × 1 mm), dzięki czemu uzyskane wyniki
wolumetryczne były znacznie dokładniejsze od klasycznie stosowanych metod pomiaru objętości struktur mózgu.
Wyniki:


Analiza statystyczna wykazała, że w porównaniu z HC, pacjenci LHON mieli istotnie mniejszą objętość gałki
bladej (obustronnie), prawego jądra półleżącego oraz skrzyżowania wzrokowego. Dodatkowo, pacjenci
LHON mieli istotnie większą objętość obu komór bocznych, obu rogów skroniowych komór bocznych
a także trzeciej i czwartej komory.



Analizy zależności między danymi wolumetrycznymi a charakterystyką kliniczną wykazały, że objętości
prawej i lewej komory bocznej istotnie korelowała z czasem trwania choroby (komora lewa R = 0.841, p =
0.002; komora prawa R = 0.755, p = 0.001) oraz wiekiem pacjentów LHON (lewa komora R = 0.656, p =
0.007; prawa komora R = 0.691, p = 0.004).

9

Uzyskane wyniki wskazują, iż u pacjentów LHON, zmiany wolumetryczne mogą występować nie tylko
w obszarze drogi wzrokowej lecz również mogą dotykać innych obszarów mózgu. Jedną z najczęściej
opisywanych zmian w literaturze dotyczącej LHON jest zmniejszenie objętości skrzyżowania nerwu wzrokowego,
obserwacja ta potwierdziła się również w uzyskanych wynikach, po raz kolejny udowadniając, jak wrażliwe są
obszary drogi wzrokowej w chorobie Lebera. W porównaniu z poprzednimi badaniami w których stosowano
analizę wolumetryczną opartą o rezonans magnetyczny 3T (Ogawa et al., 2014) i 1,5 T (Manners et al., 2015),
udało się zaobserwować zmniejszoną objętość gałki bladej (obustronnie) oraz prawego jądra półleżącego, żaden
z tych wyników nie był zaobserwowany wcześniej. Dodatkowo, analiza wykazała istotne różnice w objętości
systemu komorowego pacjentów LHON, która również nie była opisywana wcześniej. Oprócz wymienionych
zmian morfometrycznych, wykazano również istotne dodatnie korelacje między objętością komór a czasem
trwania choroby LHON. Należy tu wspomnieć, iż istniały również korelacje między tymi samymi strukturami
a wiekiem pacjentów, jednakże w badaniu nie znaleziono żadnych istotnych korelacji między wiekiem a objętością
komór w grupie kontrolnej. Trudno jednoznacznie ocenić patofizjologiczny mechanizm powstawania tych zmian,
jednakże analizując wyniki poprzednich prac które wykazały zaniki w obrębie istoty białej u pacjentów LHON,
zaobserwowane, postępujące powiększanie komór może być następstwem progresywnego zaniku niektórych
obszarów istoty białej.
Ad. 3
K. Jonak, P. Krukow, K. E. Jonak, E. Radzikowska, J. Baj, A. Niedziałek, A. Pankowska, M. Symms, A. Stępniewski, A. Podkowiński, I.
Osuchowska, C. Grochowski. (2020). Decreased volume of lateral and medial geniculate nuclei in patients with LHON disease - 7 Tesla MRI
study. Journal of Clinical Medicine 2020 vol. 9 nr 9, s. 1-14

Wzgórze jest jedną z najważniejszych struktur podkorowych mózgu, odgrywającą kluczową rolę w przekazywaniu
informacji między różnymi obszarami podkorowymi a korą mózgową (Fama and Sullivan, 2015). Za wyjątkiem
układu węchowego, informacje sensoryczne są najpierw odbierane przez wzgórze, zanim dotrą do kory mózgowej.
W układzie wzrokowym ciało kolankowate boczne (LGN - lateral geniculate nucleus) wzgórza jest bramą przez
którą informacje płynące z komórek zwojowych siatkówki (RGC - retinal ganglion cells) trafiają do
pierwszorzędowej kory wzrokowej (V1). Projekcje docierające do głównych neuronów LGN z pręcików
odpowiadają przede wszystkim za percepcję głębi, ruchu oraz różnicowanie jasności bodźców (Cudeiro and
Sillito, 2006; Schmid et al., 2010). Dotychczasowe badania poświęcone analizie zmian w obszarze LGN u osób
z różnymi zaburzeniami widzenia były bardzo trudne do przeprowadzenia w warunkach in vivo z powodu
trudności w wyznaczeniu granic pomiędzy różnymi jądrami wzgórza. Używane w standardowej praktyce
klinicznej rezonanse 1.5T, czy nawet 3T mają zbyt małą rozdzielczość aby wychwycić w sposób prawidłowy
poszczególne obszary wzgórza (García-Gomar et al., 2019). Dopiero zastosowanie rezonansu 7T, dzięki jego
rozdzielczości przestrzennej, wielkości wokesla oraz stosunkowi szumu do sygnału umożliwiło szczegółowe
obrazowanie LGN (Tourdias et al., 2014).

Dotychczasowe zastosowanie 7T do analizy struktury LGN

w chorobach związanych z utratą wzroku wykazały, że obszar ten jest tak jak nerwy wzrokowe podatny na
stopniową atrofię (Schmidt et al., 2018). Należy jednak zwrócić uwagę, że tak istotny obszar drogi wzrokowej jak
LGN nie został dotychczas szczegółowo zbadany metodami in vivo w chorobie Lebera. Kolejnym istotnym jądrem
wzgórza które nie zostało dostatecznie zbadane jest ciało kolankowate przyśrodkowe (MGN - medial geniculate
nucleus). Tworzy ono wraz z LGN zawzgórze oraz jest podkorowym ośrodkiem zbudowanym z trzech
zróżnicowanych morfologicznie i funkcjonalnie jąder: brzusznego, grzbietowego oraz przyśrodkowego (Bizley,
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2017). Jego rola u osób z zaburzeniem widzenia jest o tyle istotna iż istnieją dowody, że gdy jeden ze zmysłów
jest ograniczony, jak w przypadku utraty wzroku, modalnie specyficzne obszary mózgu, które mogą ulec
reorganizacji wynikającej z ich deprywacji sensorycznej (np. kora wzrokowa) oraz mogą zostać objęte
przemodelowaniem funkcjonalnym i wziąć udział w procesie zależnej od neuroplastyczności kompensacji
neuronalnej związanej z rozwojem innych systemów sensorycznych (np. Röder et al., 2002). Ostatnia praca
badająca aktywację MGN u osób niewidzących wykazała, iż aktywacja MGN na zadawane bodźce dźwiękowe
u tych osób jest równie silna kontrlateralnie i ipsilateralnie, podczas gdy u osób widzących odpowiedź na bodziec
jest głównie kontrlateralna (Coullon et al., 2015). Dotychczas nie przeprowadzono jednak analizy
morfometrycznej MGN in vivo u pacjentów LHON.
Celem pracy trzeciej było porównanie wyników wolumetrycznych LGN oraz MGN pomiędzy pacjentami LHON
a grupą osób zdrowych. Uzyskane wartości zostały również porównane z wynikami analizy morfometrycznej
nerwów wzrokowych pacjentów LHON (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem nerwu wzrokowego a siatkówką
oka). Ostatnim etapem badania było określenie czy zmiany w morfometrii obu jąder wzgórza łączą się w istotny
sposób z danymi klinicznymi lub demograficznymi pacjentów.
W badaniu 7T MRI wzięła udział 15 osobowa grupa pacjentów LHON (kryteria włączenia oraz wyłączenia były
takie same jak w przypadku AD. 2) oraz równoliczna grupy osób zdrowych dopasowanych do grupy badanej pod
względem demograficznym. Do oceny długości oraz średnic nerwów wzrokowych został użyty ta sam protokół
Silent opisany w pracy AD.1, jak również tam sama metoda modelowania nerwów oraz pomiaru ich średnicy.
Kompozycja grupy pacjentów LHON w opisywanej pracy była inna niż ta prezentowana w pracy AD.1, osoby
leczone wcześniej za pomocą Idebenonu zostały wykluczone z badania ponieważ przyjmowany lek mógł zaburzyć
wyniki wolumetryczne obu badanych jąder wzgórza. Analiza wolumetryczna LGN oraz MGN została wykonana
w oparciu o metodę segmentacji wzgórza stworzoną specjalnie pod protokoły o małej wielkości woksela (0.43 ×
0.43 × 1 mm).
Wyniki:


Porównanie objętości obu jąder wzgórza wykazało, iż w grupie pacjentów, prawy LGN oraz prawy MGN
były istotnie mniejsze, niż u osób zdrowych.



Analiza morfometrii nerwów wzrokowych nie wykazała żadnych różnic pomiędzy lewym a prawym nerwem
wzrokowym w grupie pacjentów LHON.



Średnica prawego nerwu wzrokowego w pierwszym punkcie pomiarowym (punkt umiejscowiony
proksymalnie do gałki ocznej Rys.1 AD.1) korelowała dodatnio z objętością LGN, w grupie pacjentów
LHON.



W grupie pacjentów, zaobserwowano również istotną dodatnią korelacje pomiędzy objętością prawego LGN
a średnią grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) prawego oka.

Obserwowana u pacjentów LHON zmniejszona objętość LGN oraz jej korelacja z wymiarami nerwu wzrokowego
oraz średnią wartością RNFL wskazuje, że opisywana szeroko w literaturze atrofia poszczególnych obszarów
drogi wzrokowej w tej grupie chorych dotyka również obszaru LGN. Podobne obserwacje zostały opisane
u pacjentów z jaskrą, bez wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, u których również zaobserwowano zmniejszenie
objętości ciała kolankowatego bocznego, promienistości wzrokowej oraz nerwu wzrokowego (Schmidt et al.,
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2018). Drugim istotnym wynikiem tej pracy jest zmniejszona objętość MGN u pacjentów LHON. Liczne prace
opublikowane w ostatnich latach opisały występowanie ubytków słuchu u pacjentów z chorobą Lebera (Wei et al.,
2007; Zhang et al., 2008; Akhtar Khan et al., 2013). W celu przeanalizowania tego zjawiska jeden z zespołów
stworzył bazę 26 000 genomów mitochondrialnych, której analiza wykazała u 200 osób współwystępowanie
patogennych mutacji związanych z LHON oraz utratą słuchu (Yang et al., 2016). Atrofia ciała kolankowatego
przyśrodkowego może być kolejnym następstwem zmian związanych z chorobą Lebera jednakże, kolejne
szczegółowe badania drogi słuchowej powinny zostać przeprowadzone w przyszłości.
Ad. 4
K. Jonak, P. Krukow, H. Karakuła-Juchnowicz, M. Rahnama-Hezavah, K. E. Jonak, A. Stępniewski, A. Niedziałek, M. Toborek, A.
Podkowiński, M. Symms, C. Grochowski (2020). Aberrant structural network architecture in Leber’s hereditary optic neuropathy. Minimum
spanning tree graph analysis application into diffusion 7T MRI. Neuroscience

Impulsem do podjęcia badań przedstawionych w czwartej pracy mojego cyklu były obserwacje oraz rozważania
które opisałem w trzech dotychczas omówionych pracach. Wszystkie poprzednio uzyskane wyniki wykazały
zmiany w obrębie pojedynczych struktur: atrofię nerwu wzrokowego, zmniejszenie objętości struktur
podkorowych istoty szarej (np. LGN) lub poszerzenie układu komorowego. Dodatkowo, dotychczas
przeprowadzone badania analizujące strukturę istoty białej w LHON skupiały się również na ocenie
poszczególnych pasm i wybranych, lokalnych obszarów WM, natomiast niewystarczająca wydaje się eksploracja,
która obejmowała by istotę białą jako globalny wymiar połączeń tworzących złożony system określany
współcześnie jako sieć neuronalna. Badanie całej struktury połączeń istoty białej jest o tyle trudne, że tworzy ona
jedną z najbardziej skomplikowanych struktur w ludzkim organizmie. Równolegle z obserwacją występowania
połączeń w mózgu, zaobserwowano, że wiele z nich tworzy pewne regularne wzorce, za pomocą których mózg
może w sposób powtarzalny się ze sobą komunikować (Sporns et al., 2005). Aby zrozumieć oraz przeanalizować
wzorce występujące w mózgu badacze zaproponowali opisanie go za pomocą modeli matematycznych – sieci.
Opisanie mózgu w sposób sieciowy umożliwił analizowanie go znanymi narzędziami matematycznymi takimi jak
np. matematyczna teoria grafów (Zalesky et al., 2010), za pomocą, której można scharakteryzować zmiany
w sieciach globalnych (np. współpraca głównych obszarów mózgu pomiędzy sobą jako sieć) oraz w sieciach
istniejących w obrębie tylko jednego obszaru mózgu (np. sieć w obrębie płata czołowego). Podejście to pozwoliło
również na ocenę zmian w neuroplastyczności ludzkiego mózgu zachodzących w krótkich jak i długich odstępach
czasu. Analiza grafowa opiera się na konstrukcji sieci złożonej z węzłów (ang. nodes) oraz połączeń miedzy nimi
tzw. krawędzie grafów (ang. edges). W analizie sieci strukturalnej występującej w mózgu, jako węzły będą
rozumiane poszczególne struktury anatomiczne mózgu a jako krawędzie połączeń strukturalne pomiędzy nimi (np.
włókna istoty białej). Badania sieciowe w ostatnich latach zostały z powodzeniem zaimplementowane do
kolejnych jednostek klinicznych takich jak np. choroba Alzheimera (Reid and Evans, 2013; Dai and He, 2014),
choroba Parkinsona (Nigro et al., 2016), schizofrenia czy jaskra (Di Ciò et al., 2020). Niemniej, dotychczas nie
przeprowadzono analizy sieci strukturalnej mózgu pacjentów LHON.
Celem czwartej pracy było opracowanie mapy strukturalnej sieci neuronalnej pacjentów LHON na podstawie
badania tensorem dyfuzji rezonansu magnetycznego oraz zidentyfikowanie lokalnych jak i globalnych parametrów
sieci różnicujących pacjentów od osób zdrowych wraz z oceną ich zależności od obrazu klinicznego pacjentów.
Podstawową metodą umożliwiającą analizę istoty białej u pacjentów było badanie tensorem dyfuzji (DTI)
rezonansu magnetycznego 7T. Badaniu poddano 22 pacjentów LHON, jednak po ocenie jakości zapisów przez
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technika (np. liczne artefakty ruchowe) oraz odrzuceniu pacjentów przyjmujących Idebenon do dalszej analizy
zakwalifikowaliśmy 15 pacjentów oraz równoliczną grupę osób zdrowych dopasowanych do grupy badanej pod
względem demograficznym. Pozostałe kryteria włączenia oraz wyłączenia pacjentów były takie same jak
te opisane w pracy AD. 2. Grafowa analiza sieci strukturalnej została wykonana przy zastosowaniu metody tzw.
minimalnych drzew rozpinających (Rys. 2) (Stam et al., 2014; van Dellen et al., 2018) w oparciu o wyniki
anizotropii frakcyjnej (FA) uzyskanej z badania traktografii mózgu. Wynikami przeprowadzonej analizy były dwie
zmienne opisujące sieć globalnie, średnica grafu (diameter) oraz hierarchia grafu (tree hierarchy). Za pomocą obu
tych zmiennych można ocenić czy informacja w sieci przenoszona jest w sposób bezpośredni (sieć liniowa) lub
scentralizowany (sieć typu gwiazda). Odnosząc te parametry do mózgu jesteśmy w stanie ocenić w jaki sposób
informacja przebiega z jednego jego punktu do drugiego, jeżeli charakterystyka sieci mózgu jest linowa, wtedy
informacja przebiega z punktu a do b bez węzłów pośredniczących, a żadna z jego struktur nie jest głównym
obszarem regulujących sieć na poziomie globalnym. Sieć typu gwiazdy charakteryzuje występowanie licznych
głównych węzłów sieci (Hubów, np. wzgórze) do których trafia informacja z wielu obszarów mózgu i dopiero
w dalszej kolejności jest wysłana do kolejnych jego obszarów (Rys.3). Poza wymienionymi zmiennymi
globalnymi, w wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano również parametry opisujące każdy węzeł sieci osobno.
Pierwszy z nich Degree (stopień węzła) jest to miara określająca liczbę połączeń, które przechodzą przez dany
węzeł (w wypadku będzie to liczba włókien istoty białej o najwyższym współczynniku FA, które przechodzą przez
wybrany obszar mózgu), drugim, współczynnik centralności (Betweenness centrality) będący miara istotności
danego węzła w sieci, wysoką wartość tej zmiennej posiadają główne huby w sieci (np. wzgórze), ponieważ
przechodzi przez nie większość połączeń.

Rys.2 Opis poszczególnych etapów analizy strukturalnej sieci neuronalnej pacjentów LHON. Pierwszym etapem było
wykonanie nieuobrazowania przy pomocy DTI oraz protokołu anatomicznego T1. Na podstawie zapisu z protokołu DTI został
wykonany szczegółowy obraz traktografii mózgu, zaś na podstawie protokołu T1 została wykonana segmentacja oraz
parcelacja poszczególnych obszarów anatomicznych. Parcelacja anatomiczna została wykonana w oparciu o atlas DesikanKilliany na podstawie którego mózg został podzielony na 82 regiony (ROI – regions of interest). Trzecim etapem analizy było
wykonane macierzy połączeń (connectivity matrix) w której ROI zostały użyte jako węzły sieci zaś wyniki anizotropii
frakcyjnej (uzyskanej jako jeden z wyników traktografii) pomiędzy nimi jako krawędzie grafu. W czwartym etapie algorytm
oparty o minimalne drzewa rozpinające stworzył nową macierz połączeń eksponującą najważniejsze połączenia sieciowe.
Końcowym etapem analizy było wyliczenie globalnych oraz lokalnych parametrów strukturalnej sieci neuronalnej.
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Rys.3 Trzy typy sieci strukturalnych. A) Siec typu liniowego, informacja płynąca z punktu początkowego do końcowego
dociera do celu dopiero po wykonaniu wielu kroków, wartość średnia grafu jest wysoka w tym rodzaju sieci. C) Sieć typu
gwiazda, która składa się z centralnego węzła ( kolor zielony) połączonego ze wszystkimi innymi węzłami (wysoki
współczynnik centralności sieci, węzeł zielony jest tzw. głównym węzłem - hubem). Sieć o tej charakterystyce jest bardziej
wydajna od sieci liniowej, ale jest podatna na przeciążenie przepływu informacji przez węzeł centralny. B) Środkowy panel
przedstawia sieć hierarchiczną będącą najlepszym kompromisem pomiędzy wymienionymi wcześniej typami (van Dellen et
al., 2016).

Wyniki:





Organizacja strukturalnej sieci neuronalnej u pacjentów LHON wykazuje przede wszystkim właściwości
sieci liniowej, z mała liczbą węzłów o wysokim poziomie centralizacji.
W porównaniu do osób zdrowych, główne węzły sieci pacjentów LHON umiejscowione są w obszarze jąder
podstawnych (Rys. 4).
Zmienne opisujące charakterystykę globalnej sieci neuronalnej korelowały istotnie (korelacja negatywna)
z długością trwania choroby pacjentów LHON.
Sieciowe parametry lokalne (Degree) skrzyżowania wzrokowego korelowały istotnie ze średnią grubością
warstwa włókien nerwowych siatkówki (RNFL)

Rys. 4. Rozmieszczanie węzłów sieci w mózgu (kolor niebieski). Rozmiar węzłów odpowiada ich istotności w sieci
neuronalnej. Kolorem czerwonym oznaczono węzły których współczynnik centralności był istotnie wyższy u pacjentów LHON
(L - lewa; R - prawa).

Uzyskane wyniki wskazują, iż organizacja strukturalnej sieci mózgu pacjentów LHON była istotnie różna od
strukturalnej sieci osób zdrowych. Architektura sieci pacjentów była mniej scentralizowana, zbliżona do typu
liniowego, co oznacza, iż główne węzły sieci (np. te umiejscowione w korze i strukturach podkorowych) są mniej
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bezpośrednio połączone ze sobą włóknami istoty białej. W związku z tym, impulsy nerwowe przenoszące
informacje w mózgu muszą pokonać znacznie większą odległość pomiędzy jego poszczególnymi obszarami (van
Dellen i in., 2016). Odległość w tym podejściu nie oznacza fizyczna długość włókien WM, ale raczej liczbę
węzłów przez które impuls musi przejść. Kolejną istotną obserwacją było rozłożenie węzłów w całej strukturze
neuronalnej (Rys.4). Główne punkty wymiany informacji u pacjentów były zlokalizowane przede wszystkim
w strukturach podkorowych podczas gdy u osób zdrowych występują one również w korze mózgowej.
Dodatkowo, parametry opisujące globalne współczynniki sieci korelowały również z długością trwania choroby
u pacjentów, co sugeruje iż zmiany neuroplastyczne w mózgu powodujące rekonfiguracje jego sieci postępują
wraz z czasem trwania choroby. Ostatnią istotną obserwacją jest wyraźny spadek znacznie skrzyżowania
wzrokowego w hierarchii sieci neuronalnej pacjentów LHON. Jest on logicznym następstwem opisanych już
wcześniej zmian w obrębie drogi wzrokowej w chorobie Lebera, jednak dopiero na podstawie analizy sieciowej
można zaobserwować jak bardzo ten element stracił rolę integratora w strukturalnej sieci całego mózgu
w porównaniu do osób zdrowych. Wiele zaobserwowanych w przedmiotowych badaniach zmian w obrębie
strukturalnej sieci neuronalnej u pacjentów, może ale nie musi być następstwem samej choroby. Należy pamiętać,
że głównym objawem choroby Lebera jest ograniczenie bądź utrata zmysłu widzenia, który spośród wszystkich
zmysłów dostarcza do mózgu największy zakres informacji. Dotychczasowe prace analizujące zmiany strukturalne
u osób niewidomych wykazały liczne zmiany kompensacyjne w obrębie strukturalnych sieci mózgu wynikające
najczęściej ze zmian w neuroplastycznosci samego organu (Debowska et al., 2016; Hasson et al., 2016; Bola et
al., 2017).
AD. 5
K. Jonak. (2020) Widespread reductions of spontaneous neurophysiological activity in Leber’s disease - an application of EEG source current
density reconstruction. Brain Sciences vol. 10, nr. 9, s. 1-13

Ostatnim prezentowanym elementem mojego cyklu publikacji jest praca dotycząca analizy procesów
elektrofizjologicznych u pacjentów z LHON. Wszystkie dotychczas przedstawione badania własne (Ad. 1-4)
skupiły się na wielowymiarowej analizie zaburzeń strukturalnych mózgu występujących w chorobie Lebera.
Badania te wykazały jasno, iż zmiany strukturalne w LHON nie ograniczają się tylko do obszaru drogi wzrokowej,
co oznacza, że mogą wpływać również na zmiany w funkcjonowaniu całego mózgu. Obecne w literaturze opisy
badań elektrofizjologicznych prowadzonych w LHON przedstawiają głównie ocenę przewodzenia drogi
wzrokowej (Jarc-Vidmar et al., 2015). Badania wykorzystujące wzrokowe potencjały wywołane oraz
elektroretinografię generowaną wzorcem wykazały szereg nieprawidłowości tj. nieprawidłowa amplituda sygnału,
wydłużoną latencję czy obniżenie amplitudy komponentów N50 oraz N95 (Majander et al., 2017; Zhao et al.,
2020). Niemniej, wedle mojej wiedzy, nie przeprowadzono do tej pory grupowych badań neurofizjologicznych
pacjentów LHON w oparciu o spoczynkowy zapisu EEG.
Pierwszym celem opisywanej pracy była ocena czynności bioelektrycznej mózgu w grupie pacjentów LHON,
wykonana w oparciu o źródłową analizę spoczynkowego zapisu EEG. Celem drugim, było sprawdzenie czy
obserwowane nieprawidłowości neurofizjologiczne mogą być powiązane z obrazem klinicznym pacjentów lub
danymi demograficznymi.
Do badania EEG zostało wytypowanych 20 pacjentów LHON u których badania genetyczne potwierdziły mutację
mtDNA 11778G> A oraz równoliczna grupy osób zdrowych dopasowanych do grupy badanej pod względem
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demograficznym. Uczestnicy musieli spełnić kryteria włączenia do badania takie jak: praworęczność; brak
patologii w układzie naczyniowo-mózgowym; brak wywiadu rodzinnego w zakresie ciężkich zaburzeń
neuropsychiatrycznych; nie chorujący na cukrzycę, nadciśnienie lub inne choroby neurodegeneracyjne; bez
historii przewlekłego używania narkotyków lub alkoholu; niepalący; w wieku powyżej 18 lat; minimum 10 lat
nauki; brak wcześniejszego leczenia idebenonem (jak również podczas naszych testów). Badanie EEG zostało
przeprowadzone przy użyciu 64 kanałowego aparatur EEG w cichym, zaciemnionym oraz klimatyzowanym
pomieszczeniu. Do analizy źródeł sygnału EEG została użyta metoda tomografii elektromagnetycznej mózgu
o niskiej rozdzielczości (eLORETA) (Pascual-Marqui et al., 1999). Zastosowanie eLORETy pozwoliło na
zlokalizowanie źródeł aktywności bioelektrycznej mózgu, zobrazowanie go na trójwymiarowej rekonstrukcji
mózgu oraz określnie współczynnika gęstość źródła prądu (Rys. 5). Dzięki zastosowaniu lokalizacji źródeł
możliwe było uniknięcie powstawania zjawiska nakładania się na siebie informacji z sąsiadujących elektrod (tzw.
volume condcuction problem).

Rys.5 Schemat analizy rekonstrukcji źródeł bioelektrycznych przy użyciu eLORETA. W pierwszym etapie sygnał EEG
zarejestrowany oraz oczyszczony z artefaktów. Następnie, model mózgu został zrekonstruowany przy użyciu
znormalizowanego szablonu głowy MNI152. W kolejnym etapie, źródła zrekonstruowano stosując algorytm niskorozdzielczej
tomografii elektromagnetycznej mózgu (eLORETA) dla każdego uczestnika i w każdym paśmie częstotliwości. Ostatecznie,
różnice w lokalizacji źródła (w każdym paśmie częstotliwości) między dwiema grupami zostały ocenione przy użyciu
niezależnych testów współczynnika F.

Wyniki:


W porównaniu do osób zdrowych, u pacjentów LHON zaobserwowano zmniejszoną aktywność bioelektryczną
mózgu w częstotliwościach alfa i gamma.



W paśmie alfa, główne obszary różnicujące grupy znajdowały się w środkowym zakręcie potylicznym
i drugorzędowej korze wzrokowej



Główne obszary różnicujące grupy pod względem częstotliwości gamma występowały, obustronnie w prawym
płacie ciemieniowym, prawym zakręcie kątowym oraz prawym przedkliniku. Niemniej, istotne różnice
obserwowano także w innych obszarach korowych.
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Zmniejszona aktywność częstotliwości alfa w obrębie trzeciorzędowej kory wzrokowej w prawej półkuli była
istotnie skorelowany ze średnią grubością prawego RNFL u pacjentów LHON
Uzyskane wyniki, wskazują na głębokie zaburzenie funkcji bioelektrycznych mózgu u pacjentów LHON.
Zaobserwowana przeze mnie, zmniejszona aktywność częstotliwości alfa u pacjentów z chorobą Lebera jest jedną
z najczęściej zgłaszanych aberracji sygnału EEG w wielu innych jednostkach chorobowych (Vecchio et al., 2011;
Hanslmayr et al., 2013; Kaiser et al., 2018). Podczas badania EEG, fale alfa są najczęściej rejestrowane z obszaru
płata potylicznego podczas czuwania lub relaksacji z zamkniętymi oczami u osób zdrowych. Jednakże, według
wcześniejszych badań EEG przeprowadzonych na osobach niewidzących (Novikova, 1974), osoby o różnym
stopniu ślepoty wykazują korelację pomiędzy redukcją fal alfa a zaburzoną ostrością widzenia. W przypadku
pacjentów LHON, niska aktywność fal alfa w potylicy oraz ich korelacja pomiędzy średnią grubością RNFL, jest
prawdopodobnie następstwem zaburzenia widzenia spowodowanego atrofią nerwu wzrokowego, wskutek którego
kora wzrokowa przestaje otrzymywać odpowiedni zakres bodźców a jej aktywność staje się patologiczna. Drugą
istotną różnicą pomiędzy grupą kontrolna a pacjentami zaobserwowaną w tym badaniu jest redukcja aktywności
fal gamma w wielu obszarach mózgu. Fale gamma są generowane przez wzajemne oddziaływanie między
neuronami pobudzającymi (uwalniającymi glutaminian) i interneuronami inhibitorów korowych (uwalniających
kwas gamma-aminomasłowy) (Cunningham and Chinnery, 2011; McNally and McCarley, 2016), a osłabienie ich
aktywności w stanie spoczynku było dotychczas opisywanie w wielu jednostkach chorobowych. Kann i in. (Kann
et al., 2011) wykazali związek między nieprawidłowościami w aktywności gamma, ekspresją genów
mitochondrialnych i metabolizmem oksydacyjnym w hipokampie. Biorąc pod uwagę, że główną przyczyną LHON
jest mutacja w mitochondrialnym DNA, można przypuszczać, że to etiopatogeneza choroby może leżeć u podstaw
zaburzeń fal gamma w tak dużym obszarze mózgu. Niemniej, aby potwierdzić te założenia, kolejne badanie
powinno łączyć ocenę mtDNA wraz z dokładną analizą sygnału EEG.
D. Podsumowanie
Przedstawione badania, opisane w cyklu publikacji stanowiących główne osiągnięcie naukowe, miały na celu
analizę wybranych aspektów strukturalnych i funkcjonalnych mózgu u pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu
wzrokowego Lebera. W swoich pracach skupiłem się głównie na ocenie morfometrii wybranych struktur
podkorowych zarówno w ujęciu zmian lokalnych jak i zaburzeń systemowych. Ważnym aspektem moich badań
była również ocena powiązania pomiędzy uzyskanymi przeze mnie wynikami a obrazem klinicznym pacjentów,
która może wskazać nowe metody monitorowania zmian neuronalnych w chorobie Lebera.
Biorąc pod uwagę całość zaprezentowanych wyników, za najważniejsze osiągnięcie naukowe oraz kliniczne
przedstawione w niniejszym wniosku habilitacyjnym uważam:


Wykazanie, że zmiany wolumetryczne u pacjentów LHON, mogą występować nie tylko w obszarze drogi
wzrokowej lecz również mogą dotyczyć innych obszarów mózgu. Udało się także po raz pierwszy opisać
w badaniu in vivo zmiany objętości jąder wzgórza u pacjentów LHON, co potwierdziło wcześniejsze wyniki
badań post mortem prezentowane w dotychczasowej literaturze.



Udokumentowanie, że zmiany neuroanatomiczne w LHON pogłębiają się wraz z długością trwania choroby.
Dotyczy to przede wszystkim postępującego procesu poszerzania się układu komorowego u pacjentów który
nie był wcześniej opisywany. Obserwacja ta ma szczególne znacznie kliniczne ponieważ może przez
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specjalistów z dziedziny neurologii, radiologii lub okulistyki, zostać wykorzystana jako marker postępu
choroby.


Wykazanie, że zmiany strukturalne w obrębie istoty białej obserwowane u pacjentów nie są ograniczone do
pojedynczych lokalizacji, lecz objawiają się zaburzeniem całej strukturalnej sieci neuronalnej pacjentów.
W porównaniu do poprzednich prac opisujących różne zmiany neuroanatomiczne w chorobie Lebera,
ustalenie to ma szczególne znacznie w zrozumieniu skali w jakim stopniu choroba zakłóca strukturę mózgu
w ujęciu systemowym.



Opracowanie oraz opisanie metody modelowania nerwów wzrokowych opartej o nowatorski protokół
obrazowania w 7-teslowym rezonansie magnetycznym. Analiza stanu nerwu wzrokowego jest jednym
z podstawowych badań diagnostycznych w LHON, niestety trudności z jego obrazowaniem w MRI znacznie
utrudniają proces jego oceny, dzięki zaprezentowanym metodom akwizycji oraz wymiarowania będzie on
dokładniejszy oraz bardziej użyteczny dla specjalistów z zakresu anatomii, radiologii, neurologii oraz
okulistyki.



Opisanie zmian neurofizjologicznych towarzyszących chorobie Lebera. Na szczególną uwagę zwraca
zaburzenie w obrębie fal gamma, które nie zostało wcześniej opisane w literaturze. Analiza fal gamma jest
bardzo trudna w klasycznym jakościowym opisie EEG ze względu na ich niską amplitudę i wysoką
częstotliwość, jednakże jak wskazują nowe badania, jest ona kluczową częstotliwością pracy mózgu
związaną z regulacją jego sieci funkcjonalnej a jej występowanie jest ściśle połączone z neurotransmiterem
GABA (kwas gamma-aminomasłowy). Zaobserwowany jej deficyt u pacjentów LHON w wielu obszarach
mózgu jest kolejnym wskaźnikiem skali zmian towarzyszących chorobie.
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5.
Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w
więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.
Od roku 2014 jestem zatrudniony w Politechnice Lubelskiej (PL) gdzie kontynuuję badania podjęte w mojej pracy
magisterskiej pt. „Komputerowe przetwarzanie wybranych sygnałów bioelektrycznych”. Problemem badawczym
mojej pracy magisterskiej było opracowanie metody detekcji kompleksów fala wolna – iglica w wielogodzinnym
zapisie elektroencefalograficznym (EEG). W roku 2015 podjąłem współpracę z pracownikami I Kliniki
Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Katedry Psychiatrii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
gdzie kontynuowałem prace nad analizą sygnałów EEG, w szczególności moje badania dotyczyły zaburzenia
synchronizacji pracy mózgu u pacjentów ze schizofrenią. Od 2016 podjąłem pracę w I Klinice Psychiatrii,
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji jako pracownik techniczny odpowiadający za aparaturę EEG, a od 2018 roku
zostałem przeniesiony na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. W roku 2019 uzyskałem tytuł doktora
nauk medycznych za wyróżnioną i interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. „ Zakłócenia synchronizacji
aktywności mózgu pacjentów ze schizofrenią na poziomie częstotliwościowym, energetycznym i sieciowym”.
Moja praca doktorska była oparta na cyklu 4 publikacji których tematyka dotyczyła badania zjawiska dyskoneksji
oraz zaburzenia funkcjonalnej sieci neuronalnej u pacjentów ze schizofrenią. Równolegle, do pracy w Katedrze
Psychiatrii kontynuowałem moje drugie zatrudnienie w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej PL, gdzie w 2018
otworzyłem drugi przewód doktorski pt. „Hybrydowa metoda monitorowania stanu i diagnostyki przekładni
lotniczej”. Tematyka mojej drugiej pracy doktorskiej może z pozoru wydawać się zupełnie oderwana od wcześniej
prowadzonych przeze mnie badań, jednakże to właśnie wieloletnie prace na sygnałach EEG zarejestrowanych
w różnych grupach pacjentów neurologicznych oraz psychiatrycznych naprowadziła mnie na pomysł
hybrydowego narzędzia diagnostycznego do przekładni lotniczych. Przekładnia lotnicza jest swoistym corpus
callosum układu napędowego śmigłowca przez które przechodzą sygnały drgań z dwóch rozmieszczonych
równolegle silników turbowałowych (analogicznie do obu półkul mózgu). O ile sygnałów EEG rejestrowanych
z mózgu nie możemy w prosty sposób modulować o tyle układ napędowy śmigłowca jest idealnym modelem
badawczym na którym możemy testować różne algorytmy stosowane później do badań mózgu. Wstępne wyniki
mojej pracy nad napędami lotniczymi przedstawiłem na ogólnopolskiej konferencji a następnie opublikowałem
ich zastosowanie wraz z grupą badaczy z Włoch oraz Brazylii. Ostatnim efektem moich prac nad analizą sygnałów
EEG była opublikowana w 2020 praca w czasopiśmie Brain Sciences która jest pierwszą w dotychczasowej
literaturze pracą przedstawiającą implementację algorytmów recurrence plots (które szczegółowo zbadałem na
przekładni śmigłowca) do oceny synchronizacji pracy mózgu u wybranych pacjentów psychotycznych.
Dodatkowo, od roku 2019 współpracuję z międzynarodową grupą badawczą realizującą projekty dotyczące
modelowania implantów kostnych w oparciu o obrazy medyczne, w ramach współpracy odbyłem w 2019 roku,
miesięczny staż podoktorski na Wydziale Mechaniki Uniwersytetu w Żylinie Obecnie kontynuuje prace badawcze
prowadzone na dwóch uczelniach w tematyce chorób psychiatrycznych, neurologicznych, neuroinformatyki,
neuroinżynierii oraz od niedawna inżynierii tkankowej.
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Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.

5.1
1.

Badania nad zjawiskiem dyskoneksji neuronalnej oraz zaburzenia funkcjonalnej sieci mózgu u
pacjentów ze schizofrenią.
A.1 Specific neuropsychological and neurophysiological dysfunctions of a patient with first-onset
schizophrenia and comorbid white matter damage. P. Krukow, K. Jonak, J. Morylowska-Topolska, H.
Karakuła-Juchnowicz. Acta Neuropsychologica 2017 vol. 15 nr 2 s. 201-219
MNiSW(2016-2018): 12 pkt.
A.2 Hyper-coherence and increased energy of gamma oscillations in patient with first onset schizophrenia
and cerebral white matter damage. K. Jonak, P. Krukow, H. Karakuła-Juchnowicz. Current Probems Of
Psychiatry 2016 vol. 17 nr 3 s. 141-148
MNiSW(2016-2018): 7 pkt.
A.3 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts
impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia. P. Krukow, K. Jonak, H. KarakułaJuchnowicz, A. Podkowiński, K. E. Jonak, M. Borys, M. Harciarek. Psychiatry Research Neuroimaging
2018 vol. 275 s. 28-35
IF: 2,270 MNiSW (2016-2018): 35 pkt.
A.4 Resting-state hyperconnectivity within the default mode network impedes the ability to initiate
cognitive performance in first-episode schizophrenia patients. P. Krukow, K. Jonak, C. Grochowski,
M. Plechawska-Wójcik, H. Karakuła-Juchnowicz. Progress in Neuro-Psychopharmacology &
Biological Psychiatry. 2020 vol. 102
IF: 4,361 MNiSW: 100 pkt.
A.5 Abnormalities in hubs location and nodes centrality predict cognitive slowing and increased
performance variability in first-episode schizophrenia patients. P. Krukow, K. Jonak, R. Karpiński, H.
Karakuła-Juchnowicz. Scientific Reports 2019 vol. 9, 9594, s. 1-13
IF: 3,998 MNiSW: 140 pkt.
A.6 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. K. Jonak, P. Krukow, K. E. Jonak, C. Grochowski, H.
Karakuła-Juchnowicz. Clinical EEG and Neuroscience 2019 vol. 50 nr 4 s. 231-241
IF: 1.765 MNiSW: 70 pkt.
A.7 The clinical application of EEG-signals recurrence analysis as a measure of functional connectivity:
comparative case study of patients with various neuropsychiatric disorders. K. Jonak, A. Syta, H.
Karakuła-Juchnowicz, P. Krukow. Brain Sciences 2020 vol. 10 nr 6, s. 1-12,
IF: 3,332 MNiSW: 100 pkt.
Łączny IF: 15,726; punktacja MNiSW: 410 pkt., MNiSW (2016-2018): 54 pkt.

Schizofrenia (SZ) jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się ciężkim przebiegiem oraz złożonymi
objawami. Wśród wielu teoretycznych prób wyjaśnienia etiologii tego zaburzenia, niektórzy badacze, w tym XIXwieczni autorzy, jak Wernicke, wskazali, iż szeroki zakres objawów psychopatologicznych może wynikać
zaburzonej integracji różnych struktur mózgu. Wraz z rozwojem metod neuroobrazowania, a szczególnie szerokim
dostępem do rezonansu magnetycznego, badacze wykazali, że zmiany w obrębie istoty białej (WM) pacjentów
mogą leżeć u podstaw szeregu objawów obecnych w schizofrenii, teoria ta z czasem została nazwana ‘teorią
dyskoneksji’. Pierwszymi pracami w których podjęto temat zaburzonej synchronizacji pracy mózgu u pacjentów
SZ (A1,A2) były porównawcze studia przypadków w których opisano kliniczny, neuropsychologiczny
i neurofizjologiczny obraz funkcjonowania młodej pacjentki z pierwszym epizodem psychotycznym oraz
współwystępującymi uszkodzeniami istoty białej. Celem obu prac była próba odpowiedzi na pytanie, czy wyniki
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aktywności bioelektrycznej mózgu będą jakościowo różnicować pacjentów ze schizofrenią i współwystępującymi
uszkodzeniami istoty białej od innych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ale bez współwystępujących
nieprawidłowości oraz od osób zdrowych. Pomimo tego, że badanie elektroencefalograficzne (EEG) nie jest
przeznaczone do oceny anatomicznego stanu mózgu, założyliśmy, że dyskoneksja strukturalna powinna jednak
być związana ze specyficznymi zakłóceniami aktywności korowej. Wyniki praz wykazały na daleko idącą
dezorganizację oraz desynchronizację sygnałów elektrycznych obserwowanych u pacjentów ze schizofrenią
i nieprawidłowościami w obrębie istoty białej, do pozostałych osób badanych. Jednocześnie, wyniki badań EEG
pacjentki z uszkodzeniami istoty białej, wskazywały na występowanie mechanizmów kompensacyjnych, w postaci
hipersynchronizacji fal gamma. W kolejnej pracy (A3) przeanalizowano schemat funkcjonalnych połączeń
korowych w grupie pacjentów z pierwszym epizodem psychotycznym oraz czy stan tych połączeń może być
predykatorem spowolnienia poznawczego w tej grupie chorych. W artykule A.3 do oceny synchronizacji
pomiędzy obszarami mózgu użyto algorytmu PLI (phase locking index), który pozwala na dokładniejszą ocenę
synchronizacji w czasie w porównaniu do koherencji użytej w artykułach A.1 oraz A.2. Analiza uzyskanych
wyników wykazała, że w grupie pacjentów ze schizofrenią wystąpiły istotnie wyższe wartości synchronizacji
korowej dla częstotliwości theta, szczególnie w centralnym i ciemieniowym obszarze kory mózgowej
w porównaniu do osób zdrowych. Dodatkowo, zaobserwowano że zmniejszone wartości synchronizacji w obrębie
lewego płata czołowego w częstotliwości alfa były istotnym predykatorem spowolnienia poznawczego w tej
grupie chorych. Kolejnym etapem badań w grupie pacjentów SZ była analiza funkcjonalnej sieci neuronalnej (A4,
A5, A6). W porównaniu do wcześniej prezentowanych prac analiza sieci funkcjonalnych pozwoliła na ocenę nie
tylko zwykłej synchronizacji pomiędzy poszczególnymi obszarami lecz również na ocenę architektury oraz
wydajności połączeń korowych mózgu. W trzech pracach przeanalizowano różne zaburzenia konfiguracji sieci
funkcjonalnej w schizofrenii oraz ich asocjacje pomiędzy funkcjami poznawczymi jak również oceniono możliwy
wpływ progresji choroby na ich zmiany. Praca A4 skupiła się na ocenie zależności pomiędzy spowolnieniem
poznawczym a siłą neuronalnych połączeń funkcjonalnych u pacjentów SZ. Analiza wykazała, że zmiany w sile
połączeń funkcjonalnych w obrębie podstawowej sieci mózgu (eng. Default Mode Network), były istotnym
predykatorem spowolnienia poznawczego. Głównym celem pracy A5 była weryfikacja, czy sieć neuronowa
zrekonstruowana przy użyciu algorytmu minimalnych drzew rozpinających (MST), na podstawie spoczynkowego
zapisu EEG, będzie istotnie różnicować pacjentów SZ od osób zdrowych oraz czy parametry sieciowe różnicujące
wskazane grupy będą związane ze zmiennymi behawioralnymi, takimi jak deficyty poznawcze i objawy
psychopatologiczne. Analiza wyników MST wykazała, że w porównaniu z grupą kontrolną, neuronalna sieć
funkcjonalna pacjentów SZ była znacznie mniej efektywnie zorganizowana, a jej architektura przypominała układ
gwiazdy. Oprócz analizy nieprawidłowości w organizacji sieci neuronowych w schizofrenii wykazano również,
że predykatorem słabych wyników pacjentów SZ w teście szybkości poznawczej były dwie niepowiązane
zmienne: zwiększony średni czas reakcji (RT) oraz zmienność przetwarzania informacji w postaci najbardziej
wydłużonych RT. Kolejnym opracowanym (A6) zagadnieniem było porównanie architektury funkcjonalnej sieci
neuronalnej pomiędzy pacjentami z pierwszym epizodem psychotycznym (FES - first episode schizophrenia)
a grupą pacjentów przewlekle chorujących na schizofrenię (LDI - long duration illness). Analiza wyników
wykazała, że istotne różnice pomiędzy pacjentami wystąpiły w szybkich częstotliwościach pracy mózgu: beta
i gamma. Zaobserwowano również, iż długość trwania choroby oraz inne zmienne związane z jej progresją (liczba
hospitalizacji czy ekwiwalent dawki leków przeciwpsychotycznych), wpływają na organizację sieci neuronalnej,

23

a szczególnie na reorganizację sieci w płacie czołowym. Ostatnia z prezentowanych prac (A.7) była kolejnym
studium przypadku w którym dokonano implementacji algorytmów recurrence plots do oceny poziomu
synchronizacji pracy mózgu u wybranych pacjentów psychotycznych. Wyniki pracy wykazały, że analiza
synchronizacji pracy mózgu za pomocą rekurencji opartej o wynik badania EEG jest wartościowym narzędziem
różnicującym pacjentów z różnymi zaburzeniami psychotycznymi.

2.

Zaburzenia dynamiki procesów przetwarzania informacji u pacjentów z rozpoznaniami schizofrenii
i choroby afektywnej dwubiegunowej
B1. Processing speed is associated with differences in IQ and cognitive profiles between patients with
schizophrenia and their healthy siblings P. Krukow, H. Karakuła-Juchnowicz, D. Juchnowicz, J.
Morylowska-Topolska, M. Flis, K. Jonak (2017). Nordic Journal of Psychiatry, 71, 33-41.
IF: 1,764 MNiSW (2016-2018): 20 pkt.
B2. Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with
schizophrenia. P. Krukow, M. Harciarek, J. Morylowska-Topolska, H. Karakuła-Juchnowicz, K. Jonak
(2017). Cognitive Neuropsychiatry, 22, 391-404.
IF = 1,329 MNiSW (2016-2018): 25 pkt.
B3. Cognitive inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in
initial phase of task performance. P. Krukow, O. Szaniawska, M. Harciarek, M. Plechawska-Wójcik, K.
Jonak (2017). Journal of Affective Disorders, 210, 222-225.
IF = 3,786 MNiSW (2016-2018): 35 pkt.
B4. What specifically contributes to disturbed non-verbal fluency in patients with bipolar disorder:
ineffective performance initiation, slowed processing or lack of the execution strategy? P. Krukow, M.
Harciarek, C. Grochowski, A. Makarewicz, K. Jonak, H. Karakuła-Juchnowicz (2019). Psychiatry
Research, 271, 15-22.
IF = 2,223 MNiSW (2016-2018): 30 pkt.
Łączny IF: 9,102; punktacja MNiSW (2016-2018): 110 pkt.

Zaburzenia procesów poznawczych są behawioralnym wskaźnikiem nieprawidłowości funkcjonowania mózgu lub
niekiedy jego strukturalnego uszkodzenia. W chorobach psychicznych, takich jak schizofrenia i zaburzenia
nastroju, deficyty poznawcze są nie tylko istotnym elementem obrazu klinicznego, podobnie jak objawy
psychopatologiczne, ale stanowią także ważny klinicznie marker obciążenia chorobą, co więcej, zaburzenia
neuropsychologiczne w istotnym stopniu wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjentów, nierzadko
przyczyniając się do ograniczeń w zakresie możliwości kontunuowania edukacji, podjęcia pracy i nawiązywania
satysfakcjonujących relacji społecznych. Należy też zaznaczyć, że deficyty poznawcze, szczególnie
w schizofrenii, nie ulegają istotnej poprawie pod wpływem leczenia farmakologicznego, w związku z tym ich
terapia jest nadal krytycznym wyzwaniem neuropsychiatrii jako nauki. Szereg badań nad profilem deficytów
poznawczych w schizofrenii i podobnie, choć w nieco mniejszym stopniu w zaburzeniach afektywnych, wykazał,
że spowolnienie tempa przetwarzania informacji jest jednym z najgłębszych deficytów, co więcej, spowolnienie
poznawcze jest jednym z czynników, które w największym zakresie wyjaśniają różnice między pacjentami
a osobami zdrowymi odnośnie innych funkcji poznawczych.
Celem powyższego cyklu badań była weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą głęboko nieprawidłowe wyniki testów
związanych z koniecznością szybkiego wykonywania zadań, jakie najczęściej uzyskują pacjenci z rozpoznaniem
schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), mogą wynikać z zakłóconej czasowej organizacji
procesu przetwarzania informacji. Przeprowadzone badania dotyczyły tego, czy spowolnienie poznawcze
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wyjaśnia różnice między profilem poznawczym badanym skalą Wechslera (WAIS-R) między pacjentami
z rozpoznaniem schizofrenii a ich zdrowym rodzeństwem (B1), czy niskie wyniki w testach fluencji językowej
i niewerbalnej w grupach pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i ChAD są spowodowane deficytami
w zainicjowaniu kontrolowanego procesu generowania informacji (B2 i B4) i czy w ChAD zaburzenia szybkości
poznawczej można wyjaśnić zwiększoną niestabilnością (org. inconsistency) lub/i niezdolnością do wytworzenia
asocjacji między bodźcem i reakcją w początkowej fazie wykonywania zadań z ograniczeniem czasowym (B3).
Wyniki potwierdziły założenia o tym, że spowolnienie poznawcze we wskazanych chorobach jest nie tylko istotnie
związane z czasową dezorganizacją przebiegu procesów przetwarzania informacji, ale też, że we wszystkich
analizowanych zakresach dezorganizacja ta wyjaśniała globalne różnice między pacjentami a osobami zdrowymi
odnośnie analizowanych zaburzeń neuropsychologicznych. Co więcej, uzyskane dane wykazały, że pacjenci
z rozpoznaniami zarówno schizofrenii i ChAD mieli przede wszystkim problemy z koherentnym i efektywnymi
zapoczątkowaniem procesów przetwarzania informacji, co może być potencjalnie wykorzystane w formułowaniu
zupełnie

nowych

przesłanek odnośnie

opracowywania

metod

rehabilitacji zaburzeń

kognitywnych

w wymienionych chorobach.

3.

Badanie właściwości mechanicznych i chemicznych tkanek oraz wybranych struktur dynamicznych
C1. Analysis of trace elements in human brain: its aim, methods and concentration levels. C.
Grochowski, E. Blicharska, P. Krukow, K. Jonak, M. Maciejewski, D. Szczepanek K. E. Jonak, J.
Flieger, R. Maciejewski. Frontiers in Chemistry 2019 vol. 7 115, s. 1-37
IF: 3,693 MNiSW: 100 pkt.
C2. SKINREMS - a new method for assessment of the niacin skin flush test response in schizophrenia.
H. Karakuła-Juchnowicz, J. Róg, P. Wolszczak, K. Jonak, E. Stelmach, P. Krukow. Journal of Clinical
Medicine 2020 vol. 9 nr 6, s. 1-16
IF: 3,303 MNiSW: 140 pkt.
C3. Use of deep learning networks and statistical modeling to predict changes in mechanical parameters
of contaminated bone cements. A. Machrowska, J. Szabelski, R. Karpiński, P. Krakowski, J. Jonak, K.
Jonak. Materials 2020 vol. 13 nr 23, s. 1-22
IF: 3,057 MNiSW: 140 pkt.
C4. Analysis of the rock failure cone size relative to the group effect from a triangular anchorage
system. J. Jonak, R. Karpiński, M. Siegmund, A. Wójcik, K. Jonak. Materials 2020 vol. 13 nr, s. 1-23
IF: 3,057 MNiSW: 140 pkt.
C5. A comparison of different approaches to detect the transitions from regular to chaotic motions in
SMA oscillator. A. Syta, D. Bernardini, G. Litak, M. A. Savi, K. Jonak. Meccanica 2020, vol. 55, nr
6, s. 1295-1308
IF: 2,153 MNiSW: 100 pkt.
Łączny IF: 15,263; punktacja MNiSW: 620 pkt.

Pierwiastki śladowe odgrywają kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych, głównie jako składniki witamin
i enzymów. Chociaż niewielkie ilości jonów metali mają właściwości ochronne, ich nadmiar powoduje
uszkodzenie oksydacyjne, dlatego homeostaza jonów metali ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania mózgu. Udowodniono, że zmiany ich poziomu w mózgu są czynnikiem ryzyka chorób
Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona, a także stwardnienia zanikowego bocznego. Praca C1 przedstawia analizę
dostępnych technik pomiaru ilościowego pierwiastków śladowych w tkankach mózgu człowieka. Wskazując na
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wady oraz zalety poszczególnych metod takich jak np. spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną
indukcyjnie czy atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
Celem kolejnej pracy (C2) było było stworzenie nowej, dokładniejszej i szybszej metody obiektywnej oceny
odpowiedzi na prowokację skóry pacjenta niacyną oraz zweryfikowanie przydatności narzędzia opracowanego do
różnicowania pacjentów cierpiących na schizofrenię, pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową oraz osoby
zdrowe. Test niacynowy do diagnostyki schizofrenii został zaproponowany w roku 1980 przez Davida Horrobina.
Wyniki testu wykazują osłabioną reakcję części chorych na schizofrenię na niacynę stosowaną doustnie lub
miejscowo, co ma potwierdzać występujące w tej chorobie zaburzenia gospodarki lipidowej. Opracowana metoda
oparta o komputerowy program analizy barw, pozwoliła na skuteczne rozróżnienie poszczególnych grup pomiędzy
sobą, dając tym samym nowe narzędzie diagnostyczne do szybkiej i łatwej analizy odpowiedzi na wykonany test
niacynowy.
Celem pracy (C3) było sprawdzenie przydatności sztucznych sieci neuronowych do głębokiego uczenia się
i modelowania statystycznego w przewidywaniu wytrzymałości cementów kostnych z ubytkami. Analiza zmian
parametrów mechanicznych jest niezwykle istotna w procesie implantacji i szacowania czasu użytkowania
implantów czy też podczas samego projektowania nowoczesnych materiałów. Często jednak przeprowadzenie
dużej ilości testów fizykalnych nie jest możliwe ze względu na wysokie koszty. Rozwiązaniem w tym przypadku
może być zastosowanie modeli predykcyjnych pozwalających na określenie relacji między niektórymi
mierzonymi parametrami i właściwościami przy użyciu pozyskanych wcześniej danych eksperymentalnyc. Istotne
może być również zastosowanie metod takich jak Metoda Elementów Skończonych (FEM) oraz Metoda
Elementów Brzegowych (BEM) lub podejście analityczne. Opracowany w ten sposób model może wskazać
najbardziej obiecujący kierunek badań, pomóc ograniczyć ilość prowadzonych testów fizycznych a w efekcie
znacząco ograniczyć koszty prowadzonych badań. Badania eksperymentalne obejmowały przeprowadzenie testów
wytrzymałości na ściskanie wytworzonych próbek cementów kostnych, aby określić ich właściwości mechaniczne
zależnie od stopnia zanieczyszczenia. Na podstawie uzyskanych wyników badań eksperymentalnych opracowano
modele statystyczne oraz prognozowano zmiany wytrzymałości na ściskanie cementów kostnych wraz ze
wzrostem zanieczyszczenia.
Ostatnie dwie prace (C4, C5) przedstawiają implementację wybranych metod analizy właściwości dynamicznych
oraz mechanicznych struktur złożonych jak stopy z pamięcią kształtu oraz materiały naturalne o złożonym składzie
i strukturze wewnętrznej. Analizy numeryczne oparte o algorytmy recurrence plots oraz metody numeryczne
oparte o zasady mechaniki pękania wykazały wysoką skuteczność w badaniach właściwości mechanicznych
i procesów niszczenia badanych struktur materiałowych.
Analiza naukometryczna:
Łączna punktacja IF: 65,827, w tym po doktoracie: 48,624
Łączna punktacja MNiSW: 2174 pkt. , w tym po doktoracie: 1810 pkt.
Liczba cytowań Scopus: 77
IH Scopus: 6
Liczba cytowań Web of Science: 75
IH Web of Science: 6
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Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi

5.2
a.

Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, Londyn, Wielka Brytania
- współpraca w zakresie opracowania oraz zastosowania nowych metod modelowania nerwu
wzrokowego w oparciu o protokoł Silent 7T MRI. W chwili obecnej wraz z zespołem pracuję również
nad nowym protokołem fMRI (functional magnetic resonance imaging) na 7T MRI który będzie
zaimplementowany do badań u pacjentów ze schizofrenią.

b.

Faculty of Mechanical Engineering, University of Zilina, Żylina, Słowacja – współpraca w zakresie
opracowania nowych metod analizy sygnałów i obrazów medycznych oraz modelowania i obrazowania
tkanek w oparciu o metody głębokiego uczenia, staż naukowy lipiec-sierpień 2019.

c.

Department of Biomedical Engineering, Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja –
współpraca w zakresie modelowania oraz biodruku 3D kości i tkanek oraz nowych metod analizy
sygnałów EEG, pobyt w ramach program Erasmus + dla pracowników listopad 2019.

d.

Department of Structural and Geotechnical Engineering, University of Rome Sapienza, Rzym, Włochy
– współpraca w zakresie implementacji algorytmów recurrence plots do analizy dynamiki ruchów
regularno-chaotycznych w układach nieliniowych

e.

COPPE – Mechanical Engineering, Centre for Nonlinear Mechanics, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, Brazylia - współpraca w zakresie implementacji algorytmów recurrence plots
do analizy dynamiki ruchów regularno-chaotycznych w układach nieliniowych

5.2 Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi
a.

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Uniwersytetu Gdańskiego – współpraca dotycząca
badania zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów psychotycznych.

b.

Katedra Automatyzacji, Politechnika Lubelska w Lublinie – opracowanie nowej metody rozpoznawania
obrazów SKINREMS do szybkiej i łatwej analizy odpowiedzi na wykonany test niacynowy.

c.

ECOTECH, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - przeprowadzenie badań z
wykorzystaniem rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 tesli.

d.

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współpraca z zakresu badań nad dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Leber’a.

e.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG – współpraca z zakresu badań nad modelowaniem numerycznym
w mechanice pękania.

5.3 Współpraca międzyzakładowa w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
a.

Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej – współpraca dotycząca badania biomechaniki stawów
oraz próbek kostnych

b.

Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej (przed zatrudnieniem) – współpraca dotycząca badania zaburzeń
funkcji poznawczych oraz funkcjonalnych sieci neuronalnych u pacjentów psychotycznych

c.

Zakładu Elektroradiologii – współpraca z zakresu zastosowania protokołów MRI do badań nad
dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Leber’a
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d.

Kliniki Okulistyki Ogólnej - współpraca z zakresu badań nad dziedziczną neuropatią nerwu
wzrokowego Leber’a.

e.

Pracownia Wirtualnego Człowieka – współpraca dotycząca nowych metod modelowania tkanek oraz
analiz obrazów medycznych

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących naukę lub sztukę.
W roku akademickim 2013/2014 będąc studentem ostatniego roku studiów magisterskich zostałem zatrudniony w
nowopowstałym Zakładzie Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych
(ITSI) Politechniki Lubelskiej na stanowisku asystenta-stażysty. W ramach moich obowiązków prowadziłem 60h
dydaktycznych na kierunku Inżynierii Biomedycznej. Po ukończeniu stażu oraz studiów zostałem zatrudniony na
stanowisku asystenta w ITSI gdzie w latach 2014 – 2020 prowadziłem dziesięć różnych przedmiotów, zarówno
w formie ćwiczeń, laboratoriów oraz wykładów, na kierunkach Inżynierii Biomedycznej oraz Mechaniki
i Budowy Maszyn. Podczas pracy w Instytucie zaprojektowałem od podstaw dwa przedmioty dla studentów
pierwszego oraz drugiego stopnia Inżynierii Biomedycznej (wraz z wykonaniem sylabusów): Analiza Sygnałów
Biomedycznych; Neurocybernetyka. W ramach pracy organizacyjnej byłem członkiem zespołu ds. wdrażania
zmian na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz dostosowaniu go do wymogów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
(Ustawa 2.0). Dodatkowo, w latach 2014 - 2020 kierowałem zakładowym laboratorium elektroencefalografii
(EEG). W ramach dni otwartych Politechniki Lubelskiej w latach 2018 – 2019 prowadziłem pokazy z analizy
sygnałów EEG dla licealistów zainteresowanych kierunkiem Inżynierii Biomedycznej. W roku 2018 rozpocząłem
pracę na stanowisku asystenta w 1 Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ramach moich obowiązków dydaktycznych w Klinice, prowadziłem
zajęcia z przedmiotu Psychiatria dla studentów V roku kierunku lekarskiego. Brałem również udział w organizacji
egzaminów końcowych z Psychiatria dla studentów V roku kierunku lekarskiego. Dodatkowo prowadziłem
zajęcia z zastosowania wybranych metod neuroobrazwoania w psychiatrii dla członków Koła Naukowego
Psychiatrii działającego w Katedrze Psychiatrii. Od 1.11.2020 r. zostałem zatrudniony na etacie badawczym w
Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej gdzie opiekuję się laboratorium EEG.

7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6, wnioskodawca może podać inne informacje,
ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej
7.1 Nagrody i Wyróżnienia
2019 – Indywidualna Nagroda Naukowa I stopnia Rektora UM w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe.
2020 - Indywidualna Nagroda Naukowa I stopnia Rektora UM w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe.

7.2 Udział w projektach badawczych
2013 – 2016: Wykonawca w projekcie NCN pt. „Wpływ efektów nieliniowych na pozyskiwanie energii z drgań
mechanicznych.” Projekt NCN OPUS 3 nr. 2012/05/B/ST8/00080, data realizacji 2013-2016
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2015 – 2018: Wykonawca w projekcie NCBiR pt. „Studium funkcjonalności i warunków pracy innowacyjnych
układów zespolonych do zabezpieczania wyrobisk górniczych” nr. PBS3/B2/16/2015, Nr ID: 245985
realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
2019 – 2020 Wykonawca w projekcie wewnątrzuczelnianym pt. ‘Zmienność anatomiczna tętnic perforujących
wzgórze w badaniu in vivo przy użyciu angiografii rezonansu magnetycznego o mocy pola 7 Tesli.’ Nr.
MNsd231 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, data realizacji 2019-2020 r.
7.3 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego
„Badanie synchronizacji i organizacji aktywności mózgu pacjentów z rozpoznaniem depresji na podstawie
spoczynkowego sygnałów EEG” Doktorant: lek. Med. Małgorzata Futyma- Jędrzejewska (data otwarcia
przewodu 01.2019 r.)
Promotor: dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz prof. UML

………………………….
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