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Autorka juŻ We wstępie sygna|izuje najwazniejsze tematy, ktore będą
omawiane w rozprawie. Jest to bardzo dobre wprowadzenie czytelnika w
prob|ematykę pracy. Przylacza dane dotyczące epidemio|ogii zaraŻeń wirusem
H|V, wskazując, ze Wprowadzenie Wysoce skutecznej terapii antyretrowirusowej
zapewnia chorym dłuŻsze Życie i wyŻszy jego komfort' Zarówno zakaŻenie jak i

terapia nie są obojętne d|a (neuro)psycho|ogicznego i somatycznego stanu
zdrowia chorej osoby, zaś takie czynniki, jak wiek, wyksztatcenie, substancje
psychoaktywne itd. stanowią czynniki modyfikujące m' in. odpowiedŹ na terapię
przeciwwirusową. Wskazuje to na koniecznośó prowadzenia ana|iz
interdyscyp|inarnych, co zna|azło wyraz w badaniach rea|izowanych w ramach
niniejszej rozprawy i w ramach programu HARMONIA 3 angazujących wie|u
specjaIistów. Ty|ko tak szeroki kontekst pozwaIa okreŚ|iÓ uwarunkowania
(neuro)psychologicznego funkcjonowania chorych z HlV. Tym samym badania
podjęte przez panią Bognę Szymańską, uwzg|ędniające psychospołeczne,
k|iniczne i neurona|ne determinanty funkcjonowania chorych uzupełniają |ukę w
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po|skim piŚmiennictwie naukowym. Szczego|nie mato wiemy o ,,współczesnym''
chorym z H|V. Wydłuzenie Życia, w tym takŻe osób zaraionych wirusem H|V
wskutek stosowania terapii antyretrowirusowej, musi zmienić, zmodyfikowaÓ
wiedzę specja|istow (np. psycho|ogow) co do przebiegu i skutków zaraŻenia z
uwzg|ędnieniem np. wieku. o aktua|ności i randze badań Świadczą 22 strony
literatury cytowanej, wśrÓd ktorej pojawiają się pojedyncze po|skie doniesienia
dotyczące diagnozowania, opieki czy |eczenia osób z H|V oraz z zakresu
diagnozy neu!"opsycho|ogicznej, a|e nie ma współczesnych po|skich
neuropsycho|ogicznych opracowań dotyczących osob z HIV.

Praca ma k|asyczny układ, zaś w aneksie zamieszcza Autorka informacje
dotyczące najwazniejszych e|ementow badań'

omawiając kolejne częŚci rozprawy podkreś|ę ich mocne strony, natomiast
drobne uwagi nie umniejszająwartości pracy - zarówno w aspekcie teoretycznym
jak i praktycznym.

Rozdział 1. ogólna charakterystyka zakażenia HlV

Wtej części rozprawy Autorka przytacza dane epidemio|ogiczne, podkreś|ając
zmiany w zakresie tendencji zakaŻeń' Charakteryzuje mechanizmy infekcji HlV,
koinfekcje HlV, cele i charakter leczenia przeciwwirusowego, w tym najnowsze
wytyczne. Treści tego rozdziału są przedstawione k|arownie i zwięż|e, przez co
mają takŻe ogromną wańoŚÓ dydaktyczną. Uwag krytycznych nie mam.

Rozdział 2. Funkcjonowanie neuropsychologiczne osób zakażonych HlV
przed i po wprowadzeniu HAART

Na uwagę zasługuje bardzo dobrze uporządkowany sposób omawiania
danych oraz uporządkowanie termino|ogiczne. Autorka, z jednej strony akcentuje
zmiany w procedurach leczenia chorych, z drugiej wskazuje na skutki, w tym
efektywnoŚć nowych procedur |eczenia, i ich WpłyW na roŻne domeny
fu nkcjonowan ia poznawczego.

Dane v,tykazują, ze profi| dysfunkcji poznawczych w przebiegu H|V mozna
okreś|ić jako ,,podkorowy'', a|e teŻ - heterogeniczny' Oznacza to, Że wśrod
pacjentów znajdują się osoby bez deficytów poznawczych oraz osoby o roznych
wzorcach trudnoŚci. Dotyczą one: funkcji psychomotorycznych i szybkości
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przetwarzania informacji, uczenia się i pamięci, uwagi i pamięci roboczej, funkcji
wykonawczych, językowych, wzrokowo-przestrzennych' Autorka omawia takŻe
zmiany w funkcjonowaniu emocjona|nym i ich róznorodne uwarunkowania, takŻe
jakoŚĆ Życia chorych z HlV. W podsumowaniu rozdziału przytacza k|asyfikację
HAND dotyczącą stadiow niesprawnoŚci poznawczych w przebiegu H|V.

Rozdział ten jest przyktadem rzete|nego przeglądu piśmiennictwa, bardzo
roz|egłego, w tym najnowszego, i wańo ponownie podkreś|iÓ zwięzłośÓ wywodu.

Uwagi dotyczą ty|ko kilku kwestii sty|istyczno _ gramatycznych:

- str. 18: pamięć perspektywiczna' obecnie raczĄ uŻywa Się terminu:
prospektywna.
-str. 19: przytoczony mode| pamięci roboczej - autorzy: Baddeley iHitch (w
zapisie nazwisk Iiterówki)
-str. 20: 1 akapit: słowo ,,prawidtowe'' ..funkcje wykonawcze jest zbędne'
- str. 23: ostatnie zdanie dotyczące zdoIności wzrokowo-przestrzennych:

etio|ogia tych zaburzeń.'|epiej. mechanizm.
- niezręczności sty|istyczne np. str' 24,,przykładem na to, _ raczej - tego

Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania neuropsycho|ogicznego osób
zakażzonych H|V

Konsekwentnie Autorka ana|izuje związek pomiędzy czynnikami k|inicznymi a
funkcjonowaniem (neuro)psychologicznym chorych' Uwzg|ędnia czynniki
chorobowe specyficzne d|a zakaŻenia H|V tj. stan immuno|ogiczny, wiremię HlV-
1 RNA, |eczenie antyretrowirusowe, adherencję czy|i stopień przestrzegania
za|ecen |ekarskich; następnie czynniki neuropato|ogiczne a więc powiązania
między stanem poznawczym a pato|ogią oUN, wreszcie inne czynniki tj

psychospoteczne, demograficzne, wykształcenie
społecznego. Podkreś|enia Wymaga uwzg|ędnienie
funkcjonowania chorych z HIV+.

Rzeczywiście, zmiany mozgowe towarzyszące H|V są słabo poznane pod
wzg|ędem mechanizmów i specyfiki. Dane wykazują, iŻ szczegó|nie obszary
podkorowe ulegają w przebiegu choroby pato|ogii, co wyjaśnia zastosowanie
terminu ,,pato|ogia podkorowa', jako porządkującego obraz k|iniczny. Taki zabieg

czy poziom wsparcia
tak wielu determinantow
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a Więc próba opisu pato|ogii mozgowej i objawow neuropsycho|ogicznych w
kategoriach wzorca ,,podkorowego, korowego czy mieszanego" (lub innych)
umozliwia uchwycenie specyfiki dysfunkcji np. poznawczych w przebiegu
schorzeń oUN. Autorka wskazuje, Że jednym z wazniejszych czynników
prognostycznych d|a osób HlV+ jest wiek (prob|em omawiany szczegołowo W
rozdzia|e 4). Akcentuje tez epidemio|ogię zakaŻen w grupie MSM oraz kierunki
badań psycho - i neuropsycho|ogicznych tej podgrupy chorych.

Rozdział 4. Nowe wyzwania - starzenie się osób zakaŻonych HlV

Starzenie Się dotyka takŻe osób zakaŻonych wirusem HlV' Zatem obraz
kliniczny moŻe być pochodną obu tych czynników, szczególnie, Że HlV
współwystępuje z innymi schorzeniami nasi|ającymi prob|emy poznawcze.
Kwestie relacji wiek x infekcja x funkcjonowanie poznawcze Autorka omawia
odnosząc się do danych z piśmiennictwa i podkreś|ając niekonk|uzywnośÓ
wynikÓw' CzY mozna mówić zatem o interakcji czy odrębnym wpływie
zmiennych? To pytanie stanie się przedmiotem ana|iz w ramach badań własnych.

Rozdział 5. Problematyka badań własnych

Za ce| badań Autorka przyjmuje a). charakterystykę funkcjonowania
poznawczego, emocjona|nego i jakoŚci Życia osób zaraŹonych H|V |eczonych
Wysoce efektywną terapią antywirusową z uwzg|ędnieniem wieku chorych oraz
b)' wskazanie czynników odpowiedzia|nych za powstawanie ewentua|nych
zaburzen. W hipotezach zauwaŻa, Że wiek moie byó czynnikiem
odpowiedzia|nym za większe nasi|enie trudności w wymienionych sferach, za
większy poziom atrofii mózgowej, następnie, Że WpłyW zakaŻenia HlV i wieku na
funkcjonowanie chorych moŻe mieÓ charakter nieza|eŻny |ub interakcyjny oraz,
Że istnieją za|ezności pomiędzy czynnikami k|inicznymi, neurobio|ogicznymi,
psycho|ogicznymi (emocjonaInymi) i społecznymi a funkcjonowaniem
poznawczym ijakościąŻycia osób z H|V.
Charakteryzuje zmienne i ich wskaŹniki. Do zmiennych nieza|eŻnych za|icza:
medyczne (grupa H|V+), mońometryczne, a takŻe zmienne demograficzne.
Następnie opisuje szerzĄ metodologię imetodykę badań własnych.
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Na podkreś|enie zasługują:
- procedura badań, wieloetapowa, prowadzona z pomocą specja|istow medycyny
i neuroobrazowania, z bardzo dobrym opisem sposobu rekrutacji i kryteriow
doboru osób badanych; całośó wskazuje na umiejętność p|anowania i rea|izacji
badań naukowych w kontekście k|inicznym;
-bardzo duŻa, jak na badania k|iniczne, grupa osob H|V+ uczestniczących w
badaniach; wskazuje to na zaangaŻowanie tak Autorkijak i innych osÓb, a przede
wszystkim - pacjentow;
- staranna charakterystyka osób badanych, gdzie Autorka konsekwentnie
przestrzega sposobu opisu _ osoby HlV-/H|V+ oraz młodsi H|VJH|V+, starsi H|V-
/H|V+. Dobrze, ze Autorka wyjaŚnia roŻną liczbę N w ko|ejnych etapach;
- staranna charakterystyka funkcjonowania psychospołecznego, w tym statusu
materialnego;
- Wyczerpująca charakterystyka stanu k|inicznego grupy H|V+ uwzględniająca m.
in. |iczbę CD4nadir i obecnie, czas truuania choroby, czas tnruania leczenia,
koinfekcje itd. Dane te przedstawia uwzg|ędniając wiek chorych.
-dobra prezentacja charakterystyk podgrup osÓb z HlV+ z uwzględnieniem wieku
np. CD4nadir, wiremii, nastroju itd.

Bardzo szeroki wachlarz technik do oceny funkcji poznawczych! Co wazne, tak
wybrane metody pozwa|Ąą na uzyskiwanie zarówno sumarycznych jaki i

cząstkowych wyników (ktore moina wykorzystać w innych pub|ikacjach), niemniej
Autorka opracowata wskaŹnik ogó|nego funkcjonowania poznawczego (oFP)
oraz wskaŹnikilczynniki funkcji poznawczych. W ten sposÓb, pomimo duzej |iczby
zmiennych wyłoniła grupę zmiennych poznawczych (tabela 10, str.76). Jestto 5
czynnikow tj' uwaga, myś|enie pojęciowe, funkcje językowe, uczenie się i pamięÓ,
sprawnoŚÓ psychomotoryczna. Łatwo zauwaŻyc' ie testy |ub wskaŹniki, ktore
weszły w skład poszczegolnych czynnikow dotyczą nie ty|ko jednego procesu
(np. uwagi), a|e angaŻują |iczne. Na przykład Słownik angazuje w duzej mierze
myś|enie pojęciowe i pamięÓ semantyczną, zaś f|uencja słowna pamięÓ
semantyczną, operacyjną oraz funkcje wykonawcze' Ana|izując da|ej tabe|ę 14
(porÓwnanie H|V- i HlV+ W domenach poznawczych str. 88 i ko|ejne)
zauwaŻamy roŻnice międzygrupowe w dwoch tj. uwaga i zdo|ności językowe;
miary, które weszły w skład tych czynników dotyczą przede wszystkim pamięci i

rN Y.ffi

,fur,p*



'W.iW$tffiffi$

funkcji wykonawczych. Czy deficyty w tych sferach można uznać za wiodące w
HIV+? Ciekawa jestem opiniiAutorki na ten temat.

Rozdział 7. Wyniki

l' Ko|ejnośÓ prezentacji danych została podporządkowana ko|ejności pytań i

hipotez, jest zatem klarowna.
Najpierw Autorka przedstawia i omawia wyniki uzyskane w zadaniach
poznawczych przez osoby H|V+ i H|V-, następnie - zuwzg|ędnieniem wieku.

Mam uwagę ogolną - nie ob|icza się efektu wie|kości d Cohena przy braku
istotnych statystycznie róŻnic uwaga dotyczy wszystkich tabel. Wynik
wskazujący na brak istotnych roŻnic w części wyników osob chorych i zdrowych
(tabe|a 12) uwaŻam za interesujący, i zabrakło mi choÓby komentarza na ten
temat: roŻnic nie ma, a|e czy wyniki Są na podobnym poziomie (średnie) czy
zaryŚowuje się jakaŚ ciekawa cecha/tendencja? Podobnie _ porównania 4 grup
(tabe|a 13) wykazują W większości istnienie roŻnic międzygrupowych, ale jest tam
interesująCa rzecz - zmienna wieku i stan zdrowia w róiny sposób kształtują
wyniki.
Dalsza analiza wykazuje, ie ogolne funkcjonowanie poznawcze osob z HIV
(wskaznik oFP) jest obnizone W stosunku do osob H|V-, ale dotyczy to głównie
domeny uwaga i zdolności językowe' Po uwzg|ędnieniu wieku X grupa (tabe|a 15)
widoczne jest większe zroŻnicowanie wyników i ponownie - czasem przewaŻa
grupa mtodych zdrowych osÓb, czasem młodsi, nieza|eŻnie od przyna|eznoŚci do
grupy uzyskują |epsze wyniki.
Dane dotyczące stanu emocjonaInego zostały dobrze opisane, niemniej
zastanawiam się, jakiemu stenowi (nawet średniej ze stenów) odpowiadają
przeciętne wyniki (surowe?) w STA|-S' Podobną uwagę kieruję pod adresem
tabeli 17.
Te drobne uwagi nie umniejszająwańoŚci opisu. Zabardzo interesujący uwazam
wynik świadczący o braku roŻnic międzygrupowych w zakresie poczucia jakości
Życia (tabe|a 18 i 19). Niezmiernie ciekawa jest uwaga Autorki dotycząca
nasi|enia trudności poznawczych w grupach HlV+ i HlV- z uwzg|ędnieniem wieku'
Mam na myś|i takie nasi|enie deficytów, które pozwala zakwa|ifikować badanych,
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nieza|eŻnie od stanu zdrowia, zarówno do grup z deficytami jak i bez deficytÓw.
Uwazam, ze ten wynik moze stać się przedmiotem odrębnej pub|ikacji.

Kolejna duŻa część ana|iz uwzg|ędnia dane k|iniczne.
Stan mózgu: myś|ę, Że moŻna byto podaó jednostkę miary objętości i ponownie,.i zrezYgnować z podawania d Cohena w sytuacji braku róŻnic. Dane wskazują, Że
roŻnice istotne statystycznie, na niekorzyść H|V+, dotyczą objętości istoty białej
kory mózgu, zarówno W lewej jak i prawej potku|i' Kiedy jednak Autorka
uwzg|ędnia wiek, to zarysowuje się po raz ko|ejny ciekawa cecha: osoby młodsze
cechują się |epszą objętością istoty szarej, a|e gorszą - białej.
Ten sposob ana|izy morfometrycznej wynika zapewne z faktu, Że pato|ogia
mozgowa w przebiegu H|V moie obejmowaÓ |iczne obszary/oko|ice, trudno
zatem skupiać się na wybranych. Z drugiej strony Autorka cytuje badania,
wskazujące na dysfunkcję sieci czołowo-podkorowej czy skroniowo _ |imbicznej
(str. 38). Czy w świet|e uzyskanych danych - mam na myś|i wyniki uzyskane w
zadaniach poznawlzych - moŻna mowić o róinych profi|ach/podtypach deficytow
w tej grupie chorych? Jestem ciekawa opiniiAutorki.
Ze wzg|ędu na wyraŹne powiązanie zmiennych Autorka ana|izuje re|acje
pomiędzy zakaŻeniem, wiekiem i ich interakcje w odniesieniu do czynnikow
poznawczych. WyraŹny jest Wptyw wieku, a w ki|ku sytuacjach interakcja wiek x
H|V wyjaśnia mniejszy niŻ wiek procent wariancji. Wszystkie wyniki Autorka
opisuje klarownie.
Ko|ejne strony to ana|iza za|einości pomiędzy czynnikami k|inicznymi i

poznawczymi w grupie H|V+. Dane przedstawione zwięŹ|e, a|e poniewaz uiyto
rho Spearmana to |epiej by było interpretować wynik jako nie|iniowy. objętość
istoty szarej (ale nie białej) korelowała z wynikami w zadaniach oceniających
uwagę i sporadycznie inne funkcje. Dane z tabeli 25 zawierĄą rezu|taty ana|iz
kore|acyjnych pomiędzy zmiennymi emocjona|nymi i jakością Życia a czynnikami
poznawczymi' opis pod tabelą jest dobry, a|e nie wiem, czy |epiej zmieniÓ szyk
zdania v,tyŻszym wynikom w zadaniach poznawczych [..] towarzyszy niŻszy
poziom |ęku itd' I podobnie - W przypadku kore|acji pomiędzy czynnikami
poznawczymi a społecznym i.
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Rozdział 8. Dyskusja wyników iwnioski

Autorka podsumowuje rezu|taty badań i odnosi je do danych z piŚmiennictwa. W
podsurnowaniu znajduję odpowiedzi na wszystkie pytania, które formułowałam
wcześniej. Autorka zauwaŻa' Że osoby H|V+ uzyskują w wie|u wymiarach
funkcjonowania poznawczego rezultaty zb|iŻone do wyników osób HlV-, co
wskazuje na pozytywne skutki |eczenia Wysoce efektywną terapią
antyretrowirusową. Chorzy cechują się takze podwyzszonym stanem lęku i

obnizeniem nastroju, a|e zarówno deficyty poznawcze jak i trudności
emocjona|ne nie obniŻĄą poczucia jakości Życia chorych. Wiek jest tym
czynnikiem, ktory W inny sposÓb modyfikuje sprawnośÓ poznawczą,
funkcjonowanie emocjonalne i poczucie jakośei Życia _ tj. wspołwystępowanie
tych prob|emów dotyczy głownie osob starszych z H|V+. Wiek ma takze związek
z objętością istoty białej i szarej: zmniejszenie objętości białej istoty cechuje
młodsze osoby H|V+, szarĄ - starsze; zdaniem Autorki moze się to wiązać
zarówno z czynnikami rozwojowymi jak i k|inicznymi.
Wiek i zaraŻenie wirusem H|V addytywnie oddziałują na niektore funkcje
poznaw;ze, natomiast W wie|u domenach funkcjonowania to głownie wiek
wyjaśnia wariancję wynikow. Ponadto, udowodniono Ścisłe re|acje pomiędzy
fu n kcjonowa n iem poznaw czym a czyn n i kam i k| i n icznym i ch a rakteryzującym i H |V
(np. CD4nadir i inne), neurobio|ogicznymi (objętość istoty szarej) oraz poziomem
|ęku i depresji czy poziomem wsparcia społecznego. Zgadzam się z Autorką, Że
pomimo prob|emow poznawczych osoby chore nie mają niiszego niz zdrowe
poczucia jakości Życia, podejmują aktywnoŚÓ zawodową, co moie byĆ
wskaŹn i kiem efektywnej, wie|ospecja I istycznej opieki.

Podsumowanie recenzji

Niewie|e jest po|skich wspołczesnych doniesień dotyczących róznych
psychologicznych aspektów funkcjonowania chorych z HlV+ (np ańykuł
Kossakowska, Zie|azny, Postępy Psychiatrii i Neuro|ogii 2013; 22(3): 177_185;
czy Mojs et al. ANNALES ACADEMIAE MEDICAE.. ROCZNIKI POMORSKIEJ
AKADEM|| MEDYCZNEJ W sZcZEc|N|E 2007,53, 1, 72_77), zaŚ te dotyczące
neuropsycho|ogicznych aspektów to prace/doniesienia z|at2001-2004' Postęp w
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diagnostyce medycznej, w |eczeniu a|e teŻ rozwoj wiedzy W zakresie
neuropsycho|ogii, wreszcie moz|iwoŚć prowadzenia interdyscyplinarnych badań i

przemiany społeczne (np. starzenie się społeczeństw) pozwa|ają podjąć na nowo
prob|em funkcjonowania osób zaraionych wirusem HlV' Rozprawa doktorska
Pani Bogny Szymańskiej nie tylko spełnia forma|ne wymagania stawiane tego.i typu pracom naukowym a|e uzupełnia v,tyraŹną |ukę w zakresie wiedzy na temat
mechanizmow funkcjonowania osób z H|V+.

Na podkreŚ|enie zasługują: rzeteIny przeg|ąd aktuaInego piśmiennictwa,
stanowiący podstawę badań własnych; interdyscypIinarność badań z
uwzg|ędnieniem danych klinicznych i neuroobrazowych; szeroki wachlarz technik
diagnozy (neuro)psychologicznej; klarowna narracja i wnioski. Rozprawa,
niezaleznie od walorów naukowych, jest przykładem bardzo dobrego tekstu
dydaktycznego (np. d|a studentów psycho|ogii, medycyny). Wreszcie, tematyka
rozprawy i uzyskane wyniki mają znaczenie d|a praktyki k|inicznĄ, zaznacza1ąc
wyrażną ro|ę diagnostyki neuropsycho|ogicznej w szeroko rozumianej opiece nad
chorymi z HIV+.

Zważrywszy na moją bardzo pozytywną opinię stwierdzam, żle rozprawa

doktorska spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 z póź. zm). Wnoszę także do Rady

Naukowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego o

wyróżnienie rozprawy doktorskiej Pani Bogny Szymańskiej, co uzasadniam

w osobnym piśmie.

Kię1ownik Zakłaclu
Y",lr
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