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Recenzja rozprawy doktorskiej pt. ,Zmiany przestrzennego orientowania uwagi

wzrokowgej u seniorow, dializowanych pacjentéw z przewlekta niewydolnoscia nerek
i oséb po udarze mozgu: implikacje teoretyczne i kliniczne”, napisanej przez

mgr Aleksandre Mafikowska, pod kierunkiem prof. UG dr hab. Michata Harciarka

Niniejsza rozprawa doktorska jest de facto cyklem powiazanych tematycznie szesciu

artykuléw, uprzednio zrecenzowanych i juz opublikowanych w czasopismach

anglojezycznych ze wspétczynnikiem wptywu (impact factor). W celu podkreSslenia ich

sp6jnosci oraz dla peinosci wywodu, m.in., zarysowania bardziej tta i rozszerzenia

interpretacji uzyskanych przez siebie wynikéw, cykl ten zostat poprzedzony przez

doktorantke Wstepem w jezyku polskim.

W swej recenzji, zaczne od konkluzji: nie mam watpliwosci, ze przedstawiona mi do oceny

rozprawa doktorska speinia warunki okreslone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowychi tytule naukowym oraz stopniachi tytule w zakresie

sztuki wraz z ich uaktualnieniami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Dlatego z petnym

przekonaniem rekomenduje dopuszczenie mgr Aleksandry Mankowskiej do dalszych

etapow przewodu doktorskiego. Jedoczesnie pragne podkresli¢, iz przedstawiony mi do

oceny cykl mozna uzna¢ za osiagniecie znaczace i dlatego wnioskuje
takze

‘

wyréznienie
tej pracy.

Ponizej, précz ogélnego opisu, przedstawig uzasadnienie dla swych konkluzji. Jednak,

poniewaz wszystkie sktadajace sig na ten cykl artykuly zostaly juz zrecenzowane,
w wiekszosci przypadkéw za pewne przez miedzynarodowych ekspertéwz tej dziedziny,

czuje sie zwolniony z koniecznosci przedstawiania bardzo szczegdtowych wywodow. Skupig

sie zatem na meritum, wskazujac na najbardziej nowatorskie aspekty tej pracy.

Dla porzadku, do cyklu stanowiacego rozprawe doktorska mgr Aleksandra Mankowska

zdecydowata sie wtaczyé cztery artykuly pierwszoautorskie oraz dwa inne, gdzie byta

drugim i przedostatnim autorem. W celu rozwiania jakichkolwiek watpliwosci, co do
zasadnosci takiej decyzji nalezy dodaé, iz bedac drugim, z trzech autoréw, miata bardzo

istotny wktad w powstanie jednego z nich, a w kolejnej pracy wykorzystano

przetestowanych przez nia wezeSniej uczestnikéw innego badania jako grupe
kontrolna. Innymi stowy, nie bedzie przesada stwierdzi¢, ze w przypadku kazdego 2 tych

artykutow doktorantka miata powazny, lub bardzo znaczacy wktad, a dzieki wtqczeniu prac

niepierwszoautorskich, caty cykl nabrat jeszcze wiekszej spdjnosci.
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W kolejnosci tematycznej, tj. merytorycznie spdjnego wywodu (przy drobnym

zaburzeniu chronologii, w ktérej byty publikowane), lista uwzglednionych artykulow

wyglada nastepujaco:

1) Mankowska, A., Heilman, K. M., Williamson, J. B., Michatowski, J., & Harciarek, M. (2020).

Age-related changes in the allocation of spatially directed focal attention. Aging,
Neuropsychology, and Cognition (Neuropsychol Dev Cogn B), 27(5), 748-764.
doi:10.1080/13825585.2019.1675581

2) Mankowska, A., Heilman, K. M., Williamson, J. B., & Harciarek, M. (2018). Age-Related

Changes in the Allocation of Vertical Attention. Journal of the International
Neuropsychological Society, 24(10), 1121-1124. doi: 10.1017/S1355617718000620

3) Williamson, J. B., Murphy, A, Lamb, D. G., Schwartz, Z., Szeles, D., Harciarek, M.,
Mankowska, A., Heilman, K. M. (2019). Improved Accuracy on Lateralized Spatial

Judgments in Healthy Aging. Journal of the International Neuropsychological Society,
25(10), 1044-1050. doi:10.1017/S1355617719000900

4) Morris, M., Mankowska, A., & Heilman, K. M. (2020). Upper Vertical Spatial Neglect With
A Right Temporal Lobe Stroke. Cognitive and Behavioral Neurology, 33(1), 63-66.

doi:10.1097/WNN.0000000000000221

5) Marikowska, A., Heilman, K. M., Williamson, J. B., Biedunkiewicz, B., Debska-Slizien, A,
& Harciarek, M. (2017). Leftward Bias of Visual Attention in Patients with End-Stage

Renal Disease Receiving Dialysis: A Neglected Phenomenon. Cognitive and Behavioral

Neurology, 30(4), 176-181. doi:10.1097/WNN.0000000000000142

6) Manikowska, A., Harciarek, M., & Heilman, K. M. (2020). Feeling and Looking Down:

Impact of Depressive Symptoms on the Allocation of Vertical Attention. Cognitive and
Behavioral Neurology, 33(2), 137-144. doi:10.1097 /WNN.0000000000000232

Powyzszy wykaz nie jest jedynie prostym przekopiowaniem materialu
dostarczonego przez doktorantke. Zostat on bowiem w trakcie pisania recenzji
uaktualniony w przypadkach o faktyczne numery tomow i stron (gdyz czesé
artykut6w w momencie sktadania dysertacji byta dopiero przyjeta do druku i/lub jedynie
opublikowania w trybie on-line first). Ponadto, w jednym przypadku odniesienie
literaturowe zostato tez uzupetnione o jednego ze wspdtautoréw, ktéry oryginalnie nie

zostat wymieniony. Ztosliwy recenzent by¢ moze zwrécitby tez uwage na to, ze ostatnie

trzy z tych artykutéw zostaty opublikowane w tym samym czasopismie naukowym.

Jednak z drugiej strony, jest to bardzo solidne czasopismo branzowe, ktére informuje
0 postepach w neurologicznym rozumieniu i mozliwych terapiach zaburzen w dzialaniu

mozgu ludzkiego, kt6re wptywajq na mySlenie, uczenie sie, pamieé, porozumiewanie sie,
jak tez i samo zachowanie, np. kontrole wzrokowo Wyniki badan
neuropsychologicaznych sq tam czesto publikowane i jest to jak najbardziej wtasciwe
forum dla prac dotyczacych zaburzen procesé6w uwagowych.

Jako a zarazem autor do korespondencji, prac opublikowanych
w Journal of the International Neuropsychological Society, gdzie znalaztly sie inne dwa

artykuty doktorantki, moge zarazem potwierdzi¢, ze system recenzji manuskryptéw
w tym czasopismie Cambridge University Press jest bardzo rzetelny i/lub skrupulatny.

Naprawde, bardzo trudno jest tam cos opublikowa¢, dlatego réwniez i tu upatrywatbym
dosé znaczacego osiagniecia w dorobku mgr Mankowskiej.



Moja ostatnia, niewielka uwaga krytyczna dotyczy¢ bedzie drobnych potknie¢

stylistycznych i/lub w pierwszej pracy z listy. Podobne potkniecia zauwazytem
takze we Wprowadzeniu w j. polskim (gdzie takze odnotowatem bledy w samej numeracji

prac; chyba 5 i 6). Problemy te sq jednak na tyle mato znaczace, ze nie bede ich tu

wymieniaé. Zatuje jednak, ze nawet czasopisma o miedzynarodowej renomie coraz

rzadziej oferuja (cho¢by minimalna) korekte jezykowg publikujacym w nich badaczom.
Chodzi tu o wyltapanie drobiazgéw, na ktére autorzy prac przestajq by¢ wrazliwi,

skupiajac sie na porzadnej interpretacji uzyskanych przez siebie wynik6w badan. Nie jest
to zatem zarzut pod adresem samej doktorantki.

Przejde teraz do wymienienia zalet niniejszej dysertacji. Pierwsza z nich byta juz
kilkukrotnie wspomniana. Mianowicie:

1)

2)

Przybrata ona unikalng, jak na warunki polskie, postaé cyklu publikacji. Ponadto,

przynajmniej dwie z tych publikacji doczekaty sie juz niezaleznych cytowan,
a zatem juz zostaty zauwazone i docenione w branzy.

Prace te dotycza dwéch wazkich od strony behawioralnej zaburzen:

~ powszechnie znanego zespotu pomijania horyzontalnego (stronnego, czy tez

nieuwagi stronnej, by wykorzystaé przynajmniej niektére z funkcjonujacych
w j. polskim terminéw), tj. zaburzenia/deficytu uwagi, w ktorym pacjenci pomijaja

(nie zauwazajq) elementéw/fragmentéw znajdujacych sie w lewym
wzrokowym po urazach prawej potkuli; co np. przejawia sie
wodchyleniu prawostronnym miejsca podziatu linii poziomych), oraz jego
subtelnego przeciwieristwa u oséb zdrowych, tj. pseudopomijania, ktore
uwidacznia sie najczesciej w odchyleniu lewostronnym w trakcie podziatu linii

poziomych; jak tez
- mato znanego zespolu_pomijania wertykalnego, pokrewnego deficytu uwagi,

ktéry, u pacjentow po urazach brzusznych (tu: zazwyczaj obustronnych) prowadzi
do pomijania elementow znajdujacych sige w pétpolu czyli uwidacznia sie

w odchyleniu dolnym miejsca podziatu linii pionowej oraz, ponownie, jego

subtelnego przeciwienstwa u osdb zdrowych, tj. pseudopomijania, ktére
uwidacznia sie najczesciej w odchyleniu gérnym w trakcie podziatu linii

wertykalnej (cho¢é przyczyn tego ostatniego zjawiska niekt6rzy badacze dopatruja
sie nadal w przewadze prawej pétkuli).

W przypadku pomijania stronnego, doktorantka rozciagneta badanie jego zasiegu

na pacjentow z niewydolnoscig nerek — co tez stanowi pewne novum.

Wykazata, ze, w zadaniu podziatu linii poziomej, pacjenci tacy majq tendencje do
jeszcze istotnie wiekszych

odchylenlewonizgrupakontrolna. Efekt ten zostat

wyjasniony dysfunkcjami czotowo-podkorowymi i podazajacym
mozliwym lub domySInym odhamowaniem prawego ptata ciemieniowego, ktéry
(specjalizuje sie w uwadze przestrzennej, ale) ,uwolniony” moze prowadzié do

jeszcze wiekszych tendencji do zwracania uwagi w lewo.

Natomiast, w przypadku pomijania wertykalnego, cho¢ zjawisko to jest dosé

subtelne, prace mgr Mankowskiej rzucajqg nowe Swiatto na warunki brzegowe,

w ktérych ono wystepuje. W szczegélnosci, zajela sie ona wptywem emogji oraz

nastroju, tacznie z ich wplywem na (pseudo)pomijanie wertykalne, co zastuguje
na osobny punkt.



3) Potaczenie badania ostatniego z wymienionych deficytéw z liczba symptoméw

depresyjnych, ktore de facto prowadza do redukcji, czy tez obnizenia poziomu
odchylenia gérnegow trakcie podziatu linii pionowej. Wreszcie,

4) Dogtebne interpretacje zaobserwowanych zjawisk. Na dosé powszechnie znang
siatke poje¢ - dominacji prawej pétkuli w kontroli uwagi globalnej oraz lewej

péikuli w kontroli uwagi lokalnej, jak tez i zmian nastepujacych w procesie

starzenia, ktére beda wplywa¢ na alokacje uwagi (tu: model szybszego starzenia

sie prawej pdtkuli; ang. the right hemi-aging theory/model, stad RHAM) -
narzucone zostaja pojecia z teorii, czy tez modelu zmniejszania sie asymetrii

miedzypdétkulowej u oséb starszych (ang. Hemispheric Asymmetry Reduction in
Older Adults - HAROLD). Byé moze lepiej bytoby w tym przypadku mowié

oskonfrontowaniu modelu RHAM oraz HAROLD i sktonienie sie ku temu

ostatniemu.

Jako badacz, ktory przez wiele lat zajmowat sie (przynajmniej czeSciowymi)

dysocjacjami funkcji pomiedzy strumieniem brzusznym i grzbietowym przetwarzania

wzrokowego oraz neuronaukowiec, ktory miat takze sposobnos¢ przeprowadzania analiz
anatomicznych (takze na poziomie komérkowym) tych strumieni oraz ich podpodziatow,
z przyjemnoscia czytatem niektére z odwaznych i, w zasadzie, trafnych rozwazan

magister Mankowskiej (i wspétpracownikéw). Wreszcie, poniewaz przez niemal

dziesie¢ lat, nieco na uboczu gtéwnego nurtu swoich zainteresowanh, zgtebiatem
réwniez i wyktadatem problematyke reprezentacji wzrokowych, w tym rozréznienia na

przetwarzanie allocentryczne vs. egocentryczne w mozgu, mito mi byto zobaczyé¢, ze nie

sq to jedynie pojecia, kt6re po konfrontacji z bardziej wspétczesnymi wynikami, tracq

juz moc eksplanacyjng. Z przedstawionego mi do oceny cyklu publikacji wyraznie

wynika, ze nadal znajdujqg one zastosowanie w wyjasnieniach zachowan pacjentéw oraz
os6b zdrowych, bez wzgledu na to, czy mamy do czynienia z dializowanymi pacjentami

z przewlekig nerek, osobami po udarze czy tez normalnie

starzejacymi sie seniorami.

Na koniec, wypada mi raz jeszcze powtorzy¢ konkluzje: przedstawiona mi do oceny

rozprawa doktorska spetnia warunki okreSlone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca

2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie

sztuki wraz z ich uaktualnieniami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). Z penym przekonaniem

nduj zenij r_Aleksan ikowskiej do dalsz Owprzewodudoktorskiego. Jedoczesnie wniosku i znienie tej pr:
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