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Wyróżni e nie

w Katowicach
"Analiza

pod

Wy l ęgały

201 1 Stopie'; doktora nauk medycznych uzyskany dnia 9.06.2011 roku
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na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

1996

Złożenie

Doj rzałośc i

Egzaminu

ze

śred n ią

5,4
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osiągnięcia

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.):
Cykl 4 prac. których

a}

tytuł osiągnięcia

łączny

Impact Factor wynosi 8,802/ punktacja MNiSW 125

naukowego,

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii oraz

badań

genetycznych w

określeniu

korelacji genotypowo·fenotypowej w wybranych dystrofiach rogówki

bl autorzy,

1.

tytuły

Nowińska

publikacji, rok wydania , nazwa wydawnictwa,

AK,

Wylęgała

E,

Roszkowska AM, Puzzo[o D.

Janiszewska DA, Dobrowolski D
Genotype~phe~otype

j

Aragona

P,

correlation of TGFBI corneal

dystrophies in Polish patients. 2011 ;17:2333-42. Molecular Vision
MNiSW 30
IF 2,205
Wkład

habilitanta· - koncepcja pracy, zaplanowanie badania, wybór metodyki badania ,

w zbieraniu

materi ału

morfologicznych,

wyników

manuskryptu, korespondencja z
szacuję

badań

klinicznych oraz

histopatologicznych,

przygotowanie

do bazy danych pacjentów, przeprowadzen ie i analiza wyników

analiza

badań

redakcją,

genetycznych

oraz

korekta pracy przed zlozeniem do druku . Mój

na 70 %
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2. Nowinska AK , Wylega la E, Teper S, Lyssek-Boron A, Aragona P, Roszkowska AM ,
Micali A , Pisani A , Puzzolo D.

Phenotype~genotype

correlation in patients with

Schnyder corneal dystrophy. 2014 ;33(5):497-503 . Cornea .

I

MNiSW 30
IF 2,042
Wkład

habilitanta* - koncepcja pracy,

współudz iał w

zbieran iu

materiału

współudział

w zaplanowaniu badania , wybór metodyki badania ,
badań

do bazy danych pacjentów, przeprowadzenie i analiza wyników

bada ń

klinicznych, optycznej koherentnej tomografii Ofaz mikroskopii konfokalnej, analiza wyników
genetycznych oraz histopatologicznych, przygotowanie manuskryptu, korespondencja z
pracy przed

złożeniem

do druku. Mój

3. Nowinska AK,

udzi ał

Wylegala

procentowy

sz acuję

redakcj ą,

korekta

na 65 %

E, Teper S, Wróblewska-Czajka

E, Aragona P,

Roszkowska AM , Micali A, Pisani A. Puzzolo O. Phenotype and genotype analysis
in patients with macular corneal dystrophy. 2014;98(11):1514-21. British Journal ol
Ophthalmology
MNiSW 35
IF 2,976
VVKład

naOllitanta' - koncepcja pracy,

współudzia ł

w

płanowan i u

zakresu i metodologii

badań , współudz iał

w zbieraniu materi ału do bazy danych pacjentów, przeprowadzenie i ana liza wyników badań klinicznych oraz

morfologicznych

(OCT,

histopatologicznych,

mikroskopia

konfokalna),

analiza

wyników

przygotowanie manuskryptu , korespondencja z

złożenie m do druku Mój udział procentowy szacuj ę na 6 5

5

%

bada ń

redakcją,

genetycznych

oraz

korekta pracy przed
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4. Nowinska AK, T eper SJ, Janiszewska DA, Lyssek-,Boron Aj Dobrowolski Oj
Koprowski

R, Wylegala

E

Comparative

Study

of Anterior

Eye

Segment

Measurements with Spectral Swept-Source and Time-Doma in Optlcal Coherence
Tomography in Eyes with Corneal Dystrophies BioMed Research International, vol.

2015, Article ID 805367,10 pages, 20 15. doi :l0.1155/2015/805367
MNiSW30
IF 1,579
Wkład

habilitanta· - koncepcja pracy, zaplanowanie badania, ustalenie metodologii
materi ału

w zbieraniu

fotograftczną,

do bazy danych pacjentów, przeprowadzenie badania klinicznego z

przeprowadzenie

badań

szacuję

dokumentacją

OCT, współudz iał w przeprowadzeniu analizy statystycznej,

przygotowanie manuskryptu, korespondencja z
udzial procentowy

badań, współudz i al

redakcją,

korekta pracy przed zlozen iem do druku. Mój

na 75%

* W załączeniu:

- Kopie prac

stanowiącyc h osiągn i ęcie

- Oświadczenia

współautorów

naukowe

o indywidualnym

c) omówienie celu naukowego prac

(Załączn i k

wkładzie

nr 6)

autorskim

osiągniętych

(Załącznik

nr 7)

wyników wraz z omówieniem

ich ewentualnego wykorzystania.

Dystrofie rogówki to grupa pierwotnych , genetycznie uwarunkowanych chorób
narządu

wzroku

chorobam i

nie zWiązanych z wcześniejszym zapalen iem,

układowymi.

przezroczystości

Choroba

wIąże

się

ze

stopniową,

uszkodzeniem lub
postępującą

utratą

rogówki w najbardziej produktywnych dekadach życ ia pacjenta, co

istotnie wpływa na jakość życia , zakładając że 90 % informacji ze świata zewnętrznego
dociera do naszego mózgu przy pomocy narządu wzroku .
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Historyczna, klasyczna klasyfikacja dystrofii oparta

w

obrębie

rogówki

na

podstawie badania

była

klinicznego

na umiejscowieniu zm ian

oraz histopatologicznego,

przeprowadzanego w zaawa nsowanym stadium choroby u pacjentów poddawanych
wyróżniamy

przeszczepowi rogówki. Na podstawie tej klasyfikacj i
rogówk i (ze zm ianami zlokalizowanymi w
dystrofie istoty
lub w

własciwej

obręb i e

nabłonka

dystrofie przednie

lub warstwy Bowmana),

oraz dystrofie tylne rogówki (ze zmianam i w

błon i e

Descemeta

obrębie śródb łon ka ).

Odkrycie w 1992 roku genu B/GH3 (TGFB/; 5q31) przez Johna Skonier
pow i ąza nie

wsp. oraz

mutacji tego genu z róznymi typami dystrofii rogówki w 1997 roku przez

Francis Munier i wsp. ,
Określen i e

I

podłoża

spowodowało

zmianę

w

podejściu

było

genetycznego dystrofii rogówki
podział

patofizjologii tych chorób. Dotychczasowy

do klasyfikacji dystrofii.

przełomem

oparty na lokalizacji anatomicznej oraz
okazał się

cechach morfologicznych ztogów w badaniu histopatologicznym
Stwierdzono,

że

charakterze w

powodują

mutacje jednego genu
różnych

podobne zmiany

w rozumieniu

powstawanie

złogów

n iepełny .

o odmiennym

anatomicznie warstwach rogówki , podczas gdy fenotypowo

mogą

być

różnych

wynikiem mutacji genów zloka lizowanych na

chromosomach. Lata 90. XX wieku

zaowocowały

również

wprowadzeniem nowych,

nieinwazyjnych technik obrazowania rogówki : mikroskopii konfokalnej oraz optycznej
koherentnej tomografii (OCT), co

pozwoliło

na rozwój wiedzy na temat zm ian w

poszczególnych warstw rogówki . Mikroskopia konfokalna jest
pozwalającą

na

analizę

histopatologicznym

tkanek rogówk i z

rozdzielczością

in vivo. OCT jest

te chniką,

techn i ką

obrazowa nia

1 !-lm, nazywana jest badaniem

która

pozwala

na

przekrojowe

zobrazowanie struktur przedniego odcinka oka do poziomu listka barwnikowego
z

różną

rozdz i elczością

i

prędkością

systemu : od 2048 ska nów A na

sekundę

skanowania w
i

rozdzielczości

7

obrębie

zalezności

tęczówki

od zastosowanego

osiowej 18 !-lm w czasowej OCT
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skanów A na

sekundę

i

rozdzielczości

5 IJm w spektralnym OCT z zastosowaniem lasera strojonego (ang . spectral swept source
OCT - SS OCT). Technika
i

początkowo służyła

św i et l nej

została

po raz pielWszy przedstawiona w 1991 roku

do obrazowania struktur tylnego odcinka oka. Zmiana

długości

fali

emitowanej z diody superluminescencyjnej z 830 nm na 1310 nm w 2000 roku ,

umożliwiła analizę

przedniego odcinka oka. PielWszy aparat komercyjny dedykowany do

badania przedniego odcinka oka zastal wp rowadzony w 2005 roku , natomiast aparat
z zastosowaniem laserów strojonych jako
Współczesna

żródła światła

ocr

jest dostępny od 2009 roku.

wiedza na temat dystrofii rogówki opiera

si ę

na klasyfikacji IC3D (The

International Committee for Classification of Corneal Oystrophies: 1 edycja - 2008 oraz
II edycja - 2015 rok)
od stanu wiedzy

szeregującej

dotyczącej

dystrofii od kategorii C1

szczegółowo

zdefiniowane kliniczn ie o poznanym

obejmującej

dystrofie o niepoznanym dotychczas

szczegółowo

pod

wzg l ędem

1.

t:iadanła

populacyjne

obejmującej

podłożu

dystrofie rogówki

genetycznym do kategorii C4

podłożu

genetycznym lub nieopisane

podkreślali , że

w zw i ązku z rozwojem wiedzy

morfologicznym.

Autorzy I edycji klasyfikacji IC30 z 2008 roku
na temat dystrofii, powinny

zależności

poszczególne typy dystrofii do kategorii w

zostać podjęte
maj ące

trzy

główne

na celu

cele

badań

naukowych:

okresienie nowych mutacji

związanych

z określonymi typam i dystrofii.
2. Ana liza korelacj i genotyp-fenotyp.
3. Ana li za patogenezy poszczególnych dystrofii.
Badania prowadzone na oddziale okulistycznym
podjęte

Okręgowego

Szpitala Kolejowego

w 2008 roku pod kierunkiem Profe sora dr. hab. n. med . Edwarda

a kontynuowane w

późniejszych

latach pod moim kierunkiem
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od genu BJGH3fTGFBJ. Do dystrofii

dystrofię błony

Re isa-BOcklersa oraz

dystrofi ę siateczkowatą

-

Zalącznik

podstawnej

dystrofię

nabłonka ,

zależnych

od

dystrofie warstwy

Thiela-Behnkego; dystrofie istoty
dystrofi ę

typu 1 oraz odmiany dystrofii siateczkowatej,

ziarnistą typu 1 oraz typu 2. Wyniki pierwszych badan zaowocowały stworzeniem bazy
stanowiły

danych pacjentów z dystrofiami rogówki zaJeznymi od genu TGFBI oraz
podstawę

do powstania dysertacji doktorskiej mojego autorstwa w 201 1 roku.

Kontynuacja

badań

zależ ny m i

nad dystrofiami rogówki

pod moim kierownictwem

doprowadziła

od genu TGFBl prowadzona

do uzyskania nowych danych na podstawie

badania morfologicznego spektralnej optycznej koherentnej tomografii z zastosowan iem
pozwo l iło

lasera strojonego (SS OCT). Wykorzystanie tego nowego sposobu obrazowania
na

okreś l enie

wpływu

rozwoju

różnych

zmian dystroficznych na

strukturę

w obrazie trójwymiarowym oraz w odnies ieniu do warstwy Bowmana.
współpracy

z naukowcami z Uniwersytetu w Messynie

fenotypowo~genotypową

R555Q,

H626R,

histopatologicznych.

w odniesieniu do dystrofii

R124H

genu

TGFBI
badań

Efektem tych

była

na

ana li zę

od mutacji R124C, R555W,

uwzględnieniem

z

Zawiązanie

(Włochy) poz woliło

za·le żnych

rogówki

wyników

badań

pierwsza praca z cyku publikacji

pt. .. Genotype ~p henotvpe correlation of TGF81 corneal dystrophies in Polish patients"
W publikacji przestawiono

pierwszą,

genotypowo-fenotypowej dla dystrofii
heterogenności

w literaturze

dla pacjentów populacji polskiej
zależnych

od genu TGFBI. Wykazano

ko relacji
obecność

fenotypowej w przypadku mutacji H626R, nie stwierdzanej dotychczas

światowej .

Ponadto, po raz piervvszy przedstawiono pacjentów populacji

polskiej z rzadkim typem dystrofii rogówki z

anal i zę

udokumentowanym

podłożem

dystrof i ą ziarnisto -siate czkowatą

genetycznym

9
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dystroficznych in vivo w obrazie OCT domeny czasowej (TD OCT) i spektralnej (SS OCT)
oraz

analizą

zmian histopatologicznych .

Celem drugiej pracy z cyklu publikacji
genotype

corre l ał i on

osiągnięcia

naukowego, pl. "Phenotype-

in patients with Schnyder corneal dystrophy"

była

ana liza morfologii

rogówk i in vivo przy zastosowaniu mikroskopii konfokalnej oraz optycznej koherentnej
tomog rafi i domeny czasowej i spektralnej, analiza wyników badania histopatologicznego
oraz

określenie

mutacji genu UB/AD1 (1p36.22) w przypadku dystrofi i Schnydera.

pierwsza analiza pacjentów z

dystrofią

Schnydera w populacji polskiej

Była

to

uwzględniająca

badania morfolog ii rogówki in vivo oraz wynik i badania genetycznego. Wynikiem pracy
badawczej

było

stwierdzenie nowej mutacji 1245N genu UBIA D1 ,

z obrazem rog ówki bez

towarzyszącego ,

genu UBIAD1, opisywana w literaturze
W pracy wykazano
prostokątnych

centralnego
światowej

r ówni eż współ istnie n i e

jako występujące

wcześniejszej

zmętnienia . Była

fenotypowo

to ósma mutacja

w przypadku dystrofii Schnydera.

u jednego pacjenta krysta licznych

oraz szpilkowatych w obrazie istoty

podczas gdy autorzy

powiąz anej

właściwej

złogów

w mikroskopii konfoka ln ej,

pub likacji na ten temat rozdzielali te dwa typy

złogów

odrębnie.

Trzecia praca z cyklU publikacji pt; "Phenotype and genotype analysis in patients
'N!th mac!..! ! 3.~ carnca! dyctrcph'.i~ doty'czy ko,elacji genotYPcIINu ~ft:llu l YfJuwb'j w c.iy~ll of,i

plamkowatej. Metodologia pracy
Schnydera i

zawie rała :

była zb li żona

do poprzedniej publikacji na tema t dystrofii

badanie kl iniczne, badanie

mańologii

rogówki in vivo przy

użyciu

optycznej koherentnej tomografii domeny czasowej i spektralnej oraz mikroskopii
konfOkalnej , a

także

badanie histopatologiczne oraz

analizę genetyczną polegającą

była

pienwszym tego rodzaju

światowej.

Na podstawie publikacji

sekwencjonowaniu genu CHST6 (16q22) . Praca badawcza
opracowaniem , nie tylko w literaturze polskiej , ale i
został

opisany obraz zmian morfologii rogówki w OCT
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z występowaniem rozlanych hiperrefleksyjnych

o nieostrych granicach. Na podstawie badania OCT, stwierdzono
grubości

rogówki, która

histopatologicznymi
wcześn iej
nową

ko r espondowa ła

z przeprowadzonymi

innych autorów . Analiza genetyczna

też

zmniejszenie

wc z eśniej

wykazała

złogów

badaniami

trzy opisywane

w literaturze mutacje Y11 OC, M1 L i L200R, jeden polimorfizm R162G, a

mutacje P64L genu CHST6. Mutacje M 1L oraz L200R

były

także

opisywane dla pacjentów

najbl iższy ch

Polsce pop ulacji niemieckiej oraz czeskiej, natomiast mutacja Y11 0C nie była

stwierdzana

w tych

w literaturze

populacjach . Mutacja P64L

światowej,

została

stwierdzona po raz pierwszy

Na podstawie przeprowadzonej analizy korelacji fenotypowo-

genotypowej s twierd z iłam obecność heterogenności genotypowej i brak heterog enności
fenotypowej w dystrofii plamkowatej .

Ostatnia praca z cyklu publikacji pl. " Comparative Study of Anterior Eye Segment
Measurements with

Spectra I Swept-Source and Time-Domain Optica l Coherence

Tomography in Eyes with Corneal Dystrophies" stanowi porównanie pomiędzy wynikam i
morfologicznymi oraz morfometrycznymi

przedniej

rogówki ' i wybranych

pomiędzy optyczną koherentną to mog rafią

parametrów komory

domeny czasowej (TO OCT) oraz

spektralnej z zastosowaniem laserów strojonych (SS aGT).

Grupę badaną stanowiło

96

oczu pa cjentów z dystrofiami wszystkich warstw rogówki: dystrofią błony podstawnej
na bło n ka

(EBMD),

dy strofią ziarnistą

a

dystrofią

Thiel-Behnke (TBCD),

dystrofią

typu 1 (GC01 ) oraz typu 2 (GCD2),

także dystrofią śródbłonkową

Fuchsa (FECD), natomiast

siate c zkowatą

(LCD),

dystrofią p l amkowatą

(MCD),

grup ę kontrolną stanowiło

50

oczu zd rowych pacj entów. Analiza statystyczna wyn ików zawierała porównanie pomiędzy
dwoma systemami aCT, a także porównani e morfolog ii i morfometrii pom ięd zy grupą
badaną

oraz

publikowane

kontrolną

Badania porównawcze

w literaturze, ale

dotyczyły

pom ięd zy

TDOCT a SSOCT

zdrowych oczu lub pacjentów

były wcześniej

ch oruj ących

na

11
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Przeprowadzona pod moim kierunkiem analiza dla oczu ze

(dy strof i ą

rogówki)

badania nie

była p i erwszą

wykazałam

tego typu
różn i c

istotnych

ana li zą

w literaturze

zmętnieniem

światowej.

różne

grubości

pomiaru centralnej
przykładowo

w

dotyczące

wyniki

wszystkich parametrów za

otrzymałam

istotnie

wyjątkiem ręcznego

rogówki (m CCT). Ma to szczególne znaczenie kliniczne ,

planowaniu

fotokeratektomii. Ponadto

Na pOdstawie

w pomiarach parametrów rogówki obu systemów

OCT w grupie kontrolnej, natomiast w przypadku oczu z dystrofiami
statystycznie

rogówki

operacji

przeszczepu

wyka zała m znaczące różnice

rogówki

lub

terapeutycznej

w morfometrii parametrów rogówki

i komory przedniej w przypadku dystrofii rogówki , które nie
w klasyfikacji tC 30. Dla dystrofii TBCO, LCO oraz FECO

były

dotychczas

ujęte

stw ierdziłam zwiększenie

grubosci rogówki, natomiast w przypadku MCD jej zmniejszenie . W pracy wykazano
również, że

przesączan i a (zwężenie kąta )
ważny

obejmujących kąt

w przypadku FECD dochodzi do zmian morfometrycznych

fakt

o

znaczeniu

oraz

klinicznym , który

wewnątrzgaikowych , przykładowo

Podsumowując

komorę przednią (spłyce n i e

Znaczen ie prowadzonych

dotyczący

podczas

operacji

były

bada ń

zaćmy .

analizy morfologicznej oraz genetycznej

chci ałam podkreslić ,

korelacji fenotypowo-genotypowej

uwzględnić

pod czas planowania operacji fakoemulsyfikacji

cykl publikacji

wybranych dystrofii rogówk i,

należy

komory). Jest to bardzo

powyżs ze

ze

opracowania

dotyczące

piel"'Nszymi tego typu opracowaniami w literaturze

dla rozwoju wiedzy na temat dystrofii rogówki jest

n astępujące :

1. Opisanie cech morfologicznych dystrofii rogówki - charakteru
warstw

rogówki

fotog raficznej ,

z

użyciem

optycznej

mikroskopii konfokalnej
rogówki na

strukturę

nieinwazyjnych

tomografii

dost arczyło

metod

koherentnej

obrazowania -

domeny

nowych danych w

morfologii

dokumentacji

czasowej

i spektralnej,

kontekście wpływu

rodzaju dystrofii

rogówki. Dowodem na to stwierdzen ie jest fakt,

12

złogów,

że

klasyfikacja IC3D
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z 2008 roku nie

zawi erała

habilitacyjnego

Za ł ącznik

nr 2

dr n. med. Anna

Now ińska

opisu morfologii rogówki przy utyciu nieinwazyjnej techn iki

optycznej koherentnej tomografii, natomiast w drugiej edycji z 2015 roku taki opis jest
dostępny

dla wybranych dystrofii. Autorzy II edycji klasyfikacj i
powyższego

mojego autorstwa z

cyklu prac:

cytują

"Genotype~phenotype

dwie publikacje

correlation of TGFBI

corneal dystrophies in Polish patients" z 2011 roku oraz bPhenotype and genotype
analysis in patients with macular corneal dystrophy" z 2014 roku.

2.

Ok reś l enie występuj ących

pozwoliło

na

analizę

mutacji genów TGFBI, CHST6 i UBIADl w populacji polskiej

korelacj i genotyp-fenotyp dla wybranych dystrofii rogówki. Na tej

podslawie stwierdzilam nowe mutacje genów CHST6
i

opublikowałam

opisywana

po raz pierwszy w literaturze swiatowej.

wcześniej heterogenność

fenotypowa

(P64L) i UBIADl (1245N)

Została równ i eż

dotycząca

stwierdzona , nie

mutacji H626R genu TGFBf.

3. Opisanie cech morfometrycznych przedniego odcinka oka w dystrofiach rogówki
dostarczyło

nowych danych klinicznych

mających

znaczenie przy wyborze i planowaniu

metody leczenia wybranych dystrofii rogówki.
4. Stworzenie bazy pacjentów o znanym fenotypie i genotypie

wyodrębnienie

leczeniem

W chwili obecnej jestem kierownikiem kolejnego projektu badawczego

będącego

do

badań

na

przyszłym

grupy polskich pacjentów do ewentualnego

włączen i a

pozwoliło

nad

opartym na terapii genowej.

kontynuacj ą badań

nad dystrofiami rogówki SONATA-8 (numer 279846) finansowanego

przez

Centrum

Narodowe

z dystrofiami rogówki
badań

Nauki

pochodzących

morfologii rogówki o dane

(map keratometrycznych rogówki) ,

pl.

Analiza

z populacji polskiej. Projekt

ukształtowania

wcześniej

zakłada

pacjentów
rozszerzenie

przedniej i tylnej powierzchni rogówki

analizę czasową,

rozwoju choroby dla poszczególnych dystrofii oraz
opisywane

feotypowo·genotypowa

co pozwoli na
włączenie

określenie

dynamiki

pacjentów z innymi

niż

rodzajami dystrofii rogówki.
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opubl ikowanych

w

recenzowanych

czasopismach

IF

8 prac oryginalnych opubl ikowanych w recenzowanych czasopismach bez IF
1 opis przypadku opublikowany w czasop i śmie

pos i adaj ącym

IF

3 opisy przypadków opublikowanych w czasopismach bez IF
6 prac
81

poglądowych

streszczeń

Ca łk owity

opublikowanych w czasop ismach bez IF

ze zjazdów

Impact Factor

międzynarodowych

pozostałego

opubl ikowan ia wynosi 26,079 wraz z
Łączna

i krajowych

dorobku naukowego zgodnie z rokiem

uwzględnieniem

dorobku 34,881 .

punktacja MNiSW = 597

Uwzględniaj ąc

cykl publikacji, jestem pierwszym autorem w 7 pracach, drugim

autorem w 11 pracach , pozostałym autorem w 16 pracach.
Jestem

również współautorem

dwutomowej monografii:

Teper S.: Optyczna koherentna tomografia .

Wrocław :

Wyl ęgała

w

w

podręczniku

podręczniku

międzynarodowym

krajowym .

14

Nowińska

A. ,

Górnicki Wydawnictwo Medyczne,

2010. (Seria: Bedeker Okulistyczny). Tom I - 239 s .• Tom II . 185 s., a
rozdziału

E.,

oraz

autorem

tak że współautorem

jednego

rozdz i ału

Autoreferat - w szczęcie postępowania habilitacyjnego Zn lącznik nr 2

Liczba

cytowań

dr n. med. Anna Nowińska

publikacji mojego autorstwa wynosi 116, index Hirscha 5 (Web ol

Science Core Collection).

Tematyka prac badawczych

pozostałego

dorobku naukowego

1. Pato fi zjol og ia genetyczni e uwarun kowanych chorób oka

Od 2006 roku moje zainteresowania badawcze nakierowane
związaną

z

pa tofizjolog i ą

rogówki ,

choroby

zain teresowań są

są

na

genetycznie uwarunkowanych chorób oka, takich jak dystrofie

spichrzeniowe

oraz

wrodzony

tęczówki,

brak

Wynikiem

Na

rozdz i ał

pt."Dystrofie rogówki" w

szczegó l ną uwagę zas ł uguje

plamkowatej,
wynoszącym

tych

dwie prace oryginalne opublikowane w czasopismach z Impact Factor,

jedna praca oryginalna w czasopismie bez IF, jeden opis przypadku, trzy prace
ora z jeden

tema t ykę

któ ra

zostala

praca

podręczniku

dotycząca badań

opublikowana

w

po g lądowe

krajowym "Choroby rogówki ".

nad

strukturą

Ophlhalmology,

rogówki w dystrofii

czasopiśmie

z

IF

6,13 5.

Micali A, Pisani A, Puzzolo D, Now ińs k a A, Wylegala E, Teper S, Czajka E, Roszkowska AM ,
Orzechowska-Wylega la B, Aragona P. Macular corneal dystrophy: in vivo confocal and structural data .
Ophthalmology . 2014; 121(6):1164-73.
MNiSW 50
IF6,135
Aragona P. Wylegala E. Wroblewska-Czajka E, Smedowski A, Now ins ka A, Roszkowska AM, Pisani
A, Micali

A. Puzzolo D C linical. Confocal, and Morpho log ical Investigations on the Cornea in Human

Mucopolysaccharidosis IH-S. Cornea, 2014:33(1) :35-42
MN iSW 30
IF 2,042
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E, Dobrowolski D. Dystrofia polimorficzna tylna - opis przypadku . [posterior

polymorphous cameal dystrophy--case report). Klin Oczna. 2009;111{4-6):153-5.

MNiSW6
Wyl ęgała

E, Nowinska A, Mankowski W Genetyczne aspekty dystrofii siateczkowatej rogówki

Okulistyka 2007;1(1): 54-57.

MN iSW6
Wy l ęgała

E, Mankowski W , Nowinska A, Pawlicka I Objawy rogówkowe w wybranych genetycznie

uwarunkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych . Część I Okulistyka 2007 ;1 (I): 44-47.

MN iSW6
Wylęgała

Objawy rogówkowe w wybranych genetyczn ie

E, Mankowski W , Nowinska A,

uwa runkowanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych . Część 11 Okulistyka 2007;1(1) : 48-50_
MNiSW6
Wyl ęga ła

E, Nowinska A, Mankowski W, Mrozkiewicz-Salomon M. Pawlicka I Obraz zmian

w przednim odcinku oka we wrodzonym braku tęczówk i Okulistyka 2007 ;1(1): 51-53.
MNiSW6
Nowińska

A. Dyslrofie rogówki: Choroby rogówki.

Wrocław:

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 20 15

(Seria: Bedeker Okulistyczny) s. 43-54 .
MN iSW3

2. Optycz: n::

!~ohoron tn ~

Od 2006 roku

tomografia 1-'1 Lt:ulliegu odcinka oka

prowadzę

badania

analizujące

chorób przedniego odcinka oka , takich jak
ocznej, dystrofie rogówki, czy jaskra

(A~

UCT).

zastosowa nie OCT w diagnostyce

odłączenie błony

Descemeta, urazy

zamykającego kąta p rzesączania ,

a

także

gałki

w opiece

pooperacyjnej pacjentów po przeszczepach rogówki lub innych operacjach okulistycznych .
Na

szczeg óln ą uwagę zasługuje rów n ież

tematyka

śródoperacyjn ego

zastosowan ia OCT

opisana w publikacj i z 2013 roku, w której jestem drugim autorem. Zastosowanie kliniczne
OCT

zostało

przedstawione w następujących publikacjach :
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Wyleg ala E, Nowinska AK, Wroblewska-Czajka E, Jan iszewska D. Donor disc attachmenl
assessment wilh intraoperative spectrai opilcal coherence tomography dunng descemet slripping
aulomated endolhelial keratopiasty. Indian J Ophthalmol. 2013;61 (9):511-3 .
MN iSW 15

IF 0 ,9
Milka M,

Wylęgała

E, Dobrowolski D,

Lyssek-Boroń

A.

Now ińska

A, Milka Q . (Antenor Seg ment

Imagin g Using OCT Visante Om ni in Palienls after Poslerior Lamel1ar Keraloplasty Procedure Usi ng
Femlosecond Laserl Obrazowanie przedn iego odcinka oka za

u pacjentów po przeszczepie warstwowym tylnym wykonanym za

pomocą

pomocą

OCT Visante Om ni

lasera femlosekundowego.

Okutistyka 2011 ;3:59-62
MNiSW4
Wy l ęgała

E. Dobrowolski D,

Nawińs ka

A, Tarnawska D. Anterior segment optical coherence

tomography in eye inju ries . Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009;24 7(4):451-5.
MN iSW 27
IF 2,102
Wylegała

E,

Now ińsk a

A. Usefulness of anlerior

segmenł"optical

coherence tomograph y in Descemet

membrane detachment. Eur J Ophthalmol. 2009; 19{5):723-8.
MNiSW 20
IF 0,887
Wylęgała

E, Nowinska A. Obrazowanie przedniego odcinka oka za pomocą spektralnej optycznej

koherentnej tomografii - przypadek kliniczny. Okulistyka 2008;4(1) : 80-84 .
MN iSW6

Poza zastosowaniem klinicznym OCT, prace mojego autorstwa
analizy porównawczej

różnych

z laserem strojonym jako

dotyczą równ ież

systemów OCl: domeny czasowej , spektralnej oraz OCT

źródłem światła ,

a także problematyki automatycznych pomiarów

17
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Koprowski R,

Załącznik

A,

Wylęgała

dr n. med. Anna Nowińska
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obj ęto ś ć, g łębokość

(TIA) oraz odcinki otwarcia

Nowińska

-----

kąta

komory przedniej,

szerokość

(AO O 500, 750).

E, Wróbel Z. A new algorithm and problems in automatic

anlerior eye chamber volume determining . Comput 8iol Med. 2014;52 :144-52

MNiSW 25
IF 1,24

Koprowski

R. Wróbel Z,

Wilczyński

SA, Nowinska A,

Wylęgała

E. Melhods of measuring Ihe

iridocorneal angle in tomograph ic images of Ihe antenor segment of Ihe eye. Biomed Eng Online.

2013; 12( l ) 1-16.
MNiSW25

IF 1,746
N owińska

A .. Wylęgała E, Teper $, Janiszewska D, Mil ka M. (Com parative Study ef Ihe Anterior Eye

Segment Measuremen! Using Time Domain and Spectral Optical Coherence Tomog raphy] Analiza
porównawcza parametrów przedniego odcink.a ok.a z zastosowaniem czasowej oraz spektralnej
optycznej koherentnej tomografii Ok.ulistyka 201 1 ;3:55-57

MNiSW4
Wylegala E, Teper S,

Nowińska

AK, Milka M, Dobrowolski D, Anlerior segment imaging: Fou ri er-

domain oplical coherence lomography versus tlme-domain optical coherence tomography . J Cataract
Refract Surg . 2009;35(8):1410-4.

MN iSW40

IF 2,745
Tarnawska D, Wylęgała E. , N owińsk.a A, Dobrowolski D, Janiszewska D. Obrazowanie rogówki za
pomocą

optycznej koherentnej tomografii - analiza porównawcza czterech apa ra tów OCT. Okulistyka

2009;2 :1 11-113.
MNiSW4
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w zakresie obrazowania oraz analizy

przedniego

odcinka

oka

zaowocowało

powstaniem pierwszego tomu z serii Bedeker Okulistyczny pt. "Optyczna koherentna

tomografia", którego jestem
Sławomirem

współautorem

Teperem. Tom I zawiera 18

piervvszym autorem, a w 5

rozdziałach

wraz z Profesorem Edwardem
rozdziałów ,

z czego w 13

drugim. Jestem

Wy l ęgałą

rozdz i ałach

oraz

jestem

również współautorem rozdziału

międzyna rodowego podręcznika poruszającego problematykę

automatycznego pomiaru

kąta przesączania.

Wylęgała

E.,

N ow i ńsk a

A , Teper S. : Optyczna koherentna tomografia. T. 1,

i badanie przedn iego odcinka oka.

Wrocław :

Wiadomości

ogólne

Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2010, (Seria: Bedeker

Okulistyczny), 239 s.
MNiSW20
Koprowski R , Wrobel Z, Nowinska A,

Wylęgala

E: Aulomatic Measuring of the Iridocorneal Angle

in the Optical Coherence Tomographic Image of the Anterior Segment of the Eye. W : Information
Technolog ies in Biomedicine. Ed E.

Piętka,

J . Kawa. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, (Seria:

Advances in Intelligent and Soft Computing , vol. 69), pp 175-182
MNiSW5

3. Optyczna koheren tna tomografi a tylnego odcinka oka .

Publikacje mojego autorstwa
a w

szczególności

dotyczą

takte obrazowania tylnego odcinka oka,

tarczy nerwu wzrokowego i warstwy

włókien

nerwowych siatkówk i.

W II tomie monografii pt. "Optyczna koherentna tomografia" jestem pierwszym autorem
"Zastosowa nie OCT w diagnostyce i monitorowaniu jaskry" oraz drugim

jednego

rozdziału

autorem

pozostałych

16

Wróblewska-Czajka E,

rozdziałów .

Wy legała

E, Tarnawska D, Nowinska A. Dobrowolski D. Ocena

gr u bości

siatkówki na podstawie badania optycznej koherentnej tomografii po wykonaniu Nd: YAG kapsulotomii
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[Assessment ot reUna! thickness obtajn by optica l coherence tomography after Nd: YAG capsulotomy].
Klin Oczna. 2012;114(3): 194-7.

MNiSW6
Wylęgała

oka oraz

E. ,

Nowińska

w jaskrze.

A " Teper S.: Optyczna koherentna tomografia. T. 2, Badanie tylnego odcinka

Wrocław:

Górn icki Wydawnictwo Medyczne , 2011 , (Seria: Bedeker Oku listyczny),

185 s.
MNiSW20

4. Zwyrodnienie plamki

związane

z wiekiem (ang. age-related macular degeneration

AMD).
Spoś ród

publikacji d otyczących AMD na

uwagę

zasluguje praca z 2010 roku , która

jest cytowana przez ponad 30 autorów innych publikacji. Praca porusza
fa rm akogenomiki w odniesieniu do pacjentów
neowaskularnej formy AMD , w

związku

tracących

z czym ma

duże

tematykę

wzrok na skutek rozwoju

znaczenie kliniczne. praktyczne

i społeczne.
Teper s,

Nowińska

zwi ązanego

A , lyssek-Boroń A, Wylegala E. PosIać neowaskularna zwyrodnienia plamki

z wiekiem - aktualne metody

postępowan ia

w Polsce i w Europie. [Neovascular form of

age-related macular degeneration --CuHent management in Poland and in Europe] . Pol Merkur
lekarski . 2014 Jul;37(217):56·60.
MNiSW 5
Teper SJ ,

Nawińska

A,

Wyl ęgala

E. A69S and R38X ARMS2 and Y402H CFH gene polymorphisms

as risk factors for neovascular age-related macu lar degeneration in Poland - a brief report. Med Sci
Monit. 2012 ;18(2):PR1-3.
MNiSW20
IF 1,358
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nr 2

E.

dr n. med. Anna Nowiilska

łnvołvement

of genetic factors in the response

to a variabte-dosing ranibi:zumab treatment regimen for age-re!ated macu!ar degeneration. Mol Vis.
2010;16 :2598-604 .
MNiSW 30;

!F 2,51 1

5. Jaskra. Pomiar
Część

ciśnienia wewnątrzgałkowego.

prac mojeg o autorstwa

pows tała

przy

współpracy

z naukowcami

Zakładu

Komputerowych Systemów Biomedycznych U niwersytetu Sląskiego - z Pro!. zw. dr hab.
inż .

Zygmuntem Wróblem oraz dr hab.

i nż.

Robertem Koprowsk im. Publikacje

analizy obrazów przedniego odcinka oka w zespole pseudoeksfoliacji,
jaskry wtórnej otwartego

kąta

oraz analizy odpowiedzi

ciś n ie nia wewnątrzgałkowego metodą bezkonta ktową

Koprowski

R.

Wi lczyński

gałk i

dotyczą

będącego odmianą

ocznej podczas pomiaru

tonometrem Corvis.

S, Nowinska A , Lyssek-Boron A, Teper S,

Wylegała

E, Wróbel Z.

Quantitative assessment of responses of the eyeball based on data from the Corvis tonometer.
Comput Biol Med . 2015:58:91-100
MNiSW 25
IF 1,24
Koprowski R, Lyssek-Boron A, Nowinska A, Wylegała E, Kasprzak H, Wrobel Z. Selecled parameters
of the corneal deformation in the Corvis tonometer. Biomed Eng Online. 2014, 3: 13:55.
MNiSW 25
IF 1,427
Koprowski R, Wróbel Z, Nowinska A, Wylegala E. Quantitalive measurement of pseudoexfoliation in
the anterior segment of the eye performed in visible light Biomed Eng Online. 2013;24; 12(1):74.
MNiSW 25
IF 1,24
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6. Chirurgia przedniego od cinka oka.
Jestem lekarzem praktykiem i w
techn ik operacyjnych

związku

z tym

pub l ikuję równ i eż

rogówki w przeszczepie tylnym za

płatka

dotyczące

w okulistyce:

Wylega/a E, Tarnawska D, Dobrowolski D, Janiszewska D,
endotel ium

prace

Now i ń sk a

pomocą

rynny

A. Technika

ześlizgowej

oszczędzająca

Busina {Descemet

stripping endothelial kera topiasty using Busin techniq ue to minimize endothelial celi lass). Klin Oczna.
2009; 111 (7-9):203-6.

MNiSW6
Wylegała

E,

Now ińs ka

odłączeniu błony

A , Dobrowolski D, Wróblewska-Czajka E.

Postępowanie

w pooperacyjnym

Descemeta - opis przypadku [Management in Descemet's membrane detachment

after cataract surgery--case report]. Klin Oczna. 2008;110(1-3):67-70.

MNjSW9

7. Dysfunkcja

gruczołów

Meiboma .

W 2009 roku podczas konferencji ARVO "the Association for Research in Vision
and Ophthalmology"
Meiboma

uczestniczyłam

( . Intern~ti()n::ll Wo rk~hop

w warsztatach

dotyczących

dysfunkcji

gruczołów

on Melboml:ln g!:md:::. Dysf:Jndion") orgalliLuwdnYl.:h

przez "Ocular Surface and Tear Film Society". Podczas sesji panel ekspertów pod
przewodnictwem prof. Davida Sullivana z Uniwersytetu Harva rda, U.S.A
stan wiedzy oraz
postępowaniem

problem a tykę związaną

w dysfunkcji

do prob lematyki dysfunkcji

gruczołów

g r ucz ołów

epidemio l ogią, definicją ,

aktualny

klasyfikacją

Meiboma. Z uwagi na nowatorskie

oraz

podejści e

Meiboma prezentowane podczas warsztatów, które

w ówczesnym okresie byto mato znane
poglądową dotyczącą

z

omawiał

w Polsce,

tego tematu :
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E, Tarnawska D, Janiszewska D. Dobrowolski D. Dysfunkcja

gruczołów

Meiboma. [Meibomian gland dysfunctio n--review] . Klin Oczna. 2012;114(2):147-52
MNiSW6

Kierowanie

międzynarodowymi

krajowymi projektami badawczymi oraz

udział

w takich proj ektach
B i orę udział

w

następujących

projektach badawczych:

1. "Analiza feotypowo-genotypowa pacjentów z dystrofiami rogówki

pochodzących

z populacji polskiej". SONATA-8 (umowa nr 279846) od 2015 roku do nadal, finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki. Przewidziany okres realizacji 36

miesięcy .

Jestem

kierownikiem projektu.
2. "Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych
schorzeń

neurodegeneracyjnych w populacji polskiej" - STRATEGMED1 "Profilaktyka

i leczenie chorób cywilizacyjnych" (umowa nr STRATEGMED1/234261/2/NCBRI2014),
od 2014 roku do nadal,

współfinansowanego

ze

środków

Narodowego Centrum

Badań

i Rozwoju . Jestem wykonawcą projektu ze Śląskieg~ Uniwersytetu Medycznego, członka
konsorcjum naukowego NeuStemGen.
Brałam

lub

biorę udział

w następuj ących badaniach klinicznych:

1. "Tria I of Microplasmin Intravitreal /njection for Non-Surgical Treatment of Focal
Vitreomacular Adhesion", TG -MV 007 Mivi T rust (nr NCT00798317). badanie klinic7np.

w latach 2008-2009, finansowane przez ThromboGenics.

Byłam

koordynatorem badania.

2. uEfficacy and Safety of Ranibizumab in Two "Treat and Extend" Treatment

Algor iłhms

Versus Ranibizumab As Needed in Patients With Macular Edema and Visual Impairment
Secondary to Diabetes Mellitus· , RETAIN (nr NCT01171976) badanie kliniczne w latach
2010-2013, finansowane przez Novartis Pharmaceuticals.

Byłam współbadaczem

(Co-

investigator).
3. "Ophthotech 1002 fovista administered in combination with lucentis® compared to

lucentis® monotherapy in subjects with subfoveal neovascular age-related macular

23

- - - - - - -_Autoreferat -

wszc zęcie postę powania

-- -----

-

Załącznik

habilitacyjnego

nr 2

dr n, med. Anna Nowinska

degeneration" (nr tRB 00067846) badanie kliniczne od 2014 roku do nadal, finansowane
przez Ophthotech Corporation. Jestem

współbadaczem

(Co-investigator).

4. "Evaluation of Safety and Efficacy of rhNGF in Patients With Stage 2 and 3
Neurotrophic Keratitis", REPARO (nr NCT01756456), badanie klin iczne od 2013 roku
do nadal, finansowane przez Oompe Farmaceutici S.p,A. Jestem współbadaczem (Co-

investigator).
5. uA Study Investigating the Efficacy and Satety of Lampalizumab lntravitreallnjections in
Patients W ith Geographlc Atrophy Secondary to Age-Related Macular Degeneration",

CHROMA I SPECTRI (nr NCT02247479, NCT02247531 ), badanie kliniczne od 2014 roku
do

nadal finansowane

przez

Hoffmann-La

Roche . Jestem współbadaczem

(Co-

investiga tor).
6 . "An Epidem iolog ie Study ot Oisease Progression in Patients With Geographic Atrophy

Secondary to Age-Related Macular Degeneration" PROXIMA A I B (nr NCT02479386,
NCT02399072), badanie kliniczne od 2015 roku do nadal, finansowane przez Hoffmann-

La Roche. Jestem

współbada czem

M ię dzynarodow e

i krajowe nagrody za

1.

Wyróżnienie

Rad y Wydziału

(Co-investigator).

działalność

naukowa

rozprawy doktorskiej dn ia 10.11.2011 roku
Lekarskiego

w Katowicach

Sląskiego

uchwałą

nr 11/3/2011 /2012

Uniwersytetu

Medycznego

w Katowicach.
2 . I miejsce podczas konferencji naukowej Eu ropean Association for Vision and Eye
Research in Ophthalmology w 2009 roku

w Portoroz, za

wygłoszenie

pracy: Nowinska A,

Wylegala E. Phenotype-genotype relationsh ip of TGFBI corneal dystrophies among Polish
famil ies. EVER. Portoroz, 30.09.-3.10.2009.
3. Stypendium Ministra Zdrowia w latach 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 za
w nauce.
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w roku akademickim 2000/2001 za

przy Katedrze i

osi'lllnięcia

Patomorfologii w Zabrzu

Zakł adzie

Nowińska

Wydziału

Lekarskiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W y głoszen i e

referat ów

na

międzynarodowych

krajowych

konferenc jach

tematycznych
Wygłos i łam

36 referatów podczas

oku listycznych , jestem autorem 81
kongresach krajowych i
zjazdowe. Tematyka

międzynarodowych

do niesień

zjazdowych.

m i ędzynarodowych prowa dząc

wykł adów związana była głównie

i krajowych konferencji

Uczestn iczył am

ku rsy i

aktywnie w 38

prezentując

z dystrofiami rogówki,

doniesienia

patofizjo l ogią

chorób przedniego i tylnego odcinka oka, obrazowaniem w okulistyce oraz
oku l istyczną.

Za najwazniejsze

chirurgią

uważam :

1. Nowi nska AK ., Wylegala E., Janiszewska D . 12-13.09.2014 . Comparative study of anterior eye
segment measurement with time domain and spectral swept source optical coherence tomog raphy
in eyes with corneal dystrophies. 51~ Eucornea Congress, Londyn.
2. Nowinska AK., Wylegala E., Teper SJ. 13-19.09.2014 In Vivo Corneal Morphology Evaluation After
Phacoemulsification Surgery, XXXII Congress of the European Society of Gataract and Refractive
Surqeons Londvn
3. Nowin ska A ., Wylegala E. 06-08.03.2014 . Profilaktyka zapalenia
podd awanych kera toplastyce. VI
schorzeń

Międzynarodowe

Sympozjum

wnętrza

. Postępy

gaiki ocznej u pacjentów
w diagnostyce i terapii

rogówki". Wisła.

4. Nowinska A., Wylegala E., Janiszewska D., Teper S., Wroblewska-Gzajka E. 5-9.10.2013. In vivo
corneal morphology evaluation after phacoemulsification surgery - peliminary results. XXXI Congress
of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Amsterdam.
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5. Nowinska A., Wylegala E. 7-9.03 .2013. Dystrofia plamkowata rogówki - obraz kliniczny oraz
mutacje genu CHST6. V

Międzynarodowe

Sympozjum

Postępy

w diagnostyce i terapi i

schorze ń

rogówki Wisla .

6. Nowinska A Farmakologiczna wilreklomia - nowe perspektywy leczenia chorób siatkówki. 2829.11 .2013. IV Śląski Meeling Siatkówkowy, Katowice.

7. Nowińska A . Wy l ęgała E., Janiszewska D" Dobrowolski D.. Roszkowska AM. 10-12.03.2011 .
Obraz dystrofii ziarnisto-siateczkowatej w spektralnej optycznej koherentnej tomog rafii z utyciem

laserów strojonych. Sesja plakatowa. III
schorzeń

8.

rogówki.

Nowińska

Międzynarodowe

Sympozjum

Postępy

w diagnostyce i terapii

Wisła

A., Wylegala E., Dobrowolski D, Puzzolo D., Aragona P.,Roszkowska A. 16.-17.09.2011 .

Molecular genetics ot Polish fiamilies with macular and TGFBI corneal dyslrophies . 2nd Eucornea
Congress.
9.

Wiedeń .

Nowińska

A., Wylega la E., Dobrowolski D. Puzzolo D., Aragona P., Roszkowska A. 17.09.-

21.09. 2011 . Differential diagnosis of granular comeal dystrophy type 1 and 2 with swept source optical
coherence lomography. XXIX Congress
Surgeons.

ot Ihe European Society Of Cataracl And Refractive

Wiede ń .

10. Nowinska A. , Wylegala E. o Dobrowolski D., Janiszewska D. 17.09.-21 09 .2011. Comparative
sludy of anterior eye segment measurement with l ime domain and spectral swepl source oplical
coherence
Surgeons.

tomography XXIX Congress ot the European Society Of Cataracl And Refraclive
Wiedeń .

11 . Nowinska A., Wylegala E., Janiszewska D., Dobrowolski D. 7-9.04 .2010. Corneal dystrophy
assesment by ASQCT. World Cornea Congress V I Boston .
12. Nowinska A., Wylegala E , Teper S., Janiszewska D. , Dobrowolski D. 2-6.05.20 10. Intra and
inlerfamilial phenolypic heterogeneity

ot TGFB I corneal dystorophies. Sesja plakatowa. Association for

Research in Vision and ophthalmology (ARVO). Fort lauderdale.
13. Nowi nska A., Janiszewska D., Tarnawska D., Dobrowolski O., Wylegala E. 10-13.06.201 0.
Analiza morfometryczna rogówki po przeszczepie warstwowym tylnym przy

użyciu

optycznej

koherentnej tomografii domeny czasowej i spektralnej . XLIII Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa.
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14. Nowinska A., Janiszewska D., Tarnawska D., Dobrowolski D., Wylegala E. 10-13.06.2010 .
Analiza morfologii rogówki przy
zależnych

użyciu

optycznej koherentnej tomografii w dystrofiach rogówki

od genu TGF8L XLIII Zjazd Okulistów Polskich. Warszawa.

15. Nowinska A ., Wylegala E., Janiszewska D., Dobrowolski D. 5-7.06.2010. RNFL thickness
ana!ysis with Fou rier domain OeT eompared to lime domain OCT. World Ophlhalmology Congress,
Berlin.
16. Nowinska AK .,

Wylęgala

E. 8-11.06.2009 , Oplie nerve measurements and RNFL Ihickness

analysis with Fourier domain OCT compared lo l ime domain OCT. Sesja plakatowa. World Glaucoma
Congress. Boston .
O t rzymałam

za

travel

wygłoszenie powyż szeg o

grant

od

organizatorów

World

Glaucoma

Congress

referatu,

17. Nowinska A., Wylegala E. 30.09.-3.10.2009. Phenolype-genotype ralationship of TGFBI comeal
dystrophies

among

Polish

families.

European

Association

for

Vision

and

Eye

Research

in Ophthalmology. Portoroz .
Otrzymałam
przyznawaną

nagrodę

za

zajęcie

miejsca za

wygłoszenie

powyższej

pracy

przez komitet naukowy EVER.

18. Nowinska A., Wy\ega la E. 30.09.-3.10.2009.Comparision of deep anterior lamellar keratopiasty
resułts

in different TGFBI corneal dystrophies. European Associalion

tor Vision

and Eye Research in

Ophthalmology. Portoroz.
19. Now inska A., Wylegala E., Tarnawska D" Ja niszewska D.. Dobrowolski D. 12.-16.09.2009. IOL
visualization with Fourier domain OCT compared lo time domain OCT. XXVII Congress

ot

the

European Society Of Calaract And Refractive Surgeons. Barcelona .
Ot rzymała m

tra vel grant od organizatorów XXVII Congress of the European Society

Of Cataract And Refractive Surgeons za

wygłoszenie powyższego

referatu,

20. Now inska A., Wylegala E. 4-9.04 . 2008. Wavefronl Aberralion and ils Association with Corneal
Thickness and Corneal ASligmatism in Eves with Keratoconus. Sesja plakatowa podczas American
Society Of Cataract And Refractive Surgeons ASCRS·ASOA Symposium and Congress. Chicago.
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21 . Nowinska A. , Wylegala E. Visa nie Oplical Coherence Tomography in Descemel Membrane

Detachmenl After Calaract Surgery. 4-9.04. 2008. Sesja plakatowa podczas American Society
Of Cataract And Refractive Su rgeons ASCRS-ASOA Symposium and Cangress , Chicago.

22 . Wylegala E., Nowinska A, Dobrowolski D. Tarnawska D. 13-17.09.2008. Surgical repa ir

of Descemet's membrane detachment after cataracl surgery. XXVI Congress of the European Sodety
Of Cataracl And Refractive Surgeons in Berlin.

Raport z

wygłoszonego

przeze mnie

powyższego

referatu

został

opublikowany

przez redaktor Cheryl Guttman w czas opiśmi e Eurotimes, Volume 4 Issue 2: Feb. 2009.
23. Nowinska A" Wylega la E.,

D.Janiszewska. 13-17.09.2008

Dobrowolsk i D"

Ta rnawska Q"

M.Rebkowska·Juraszek "

Refractive oulcome ot Oescemel's stripping and Endothelial

Keratopiasty, Sesja plakatowa podczas XXVI Cong ress of Ihe European Sodety Of Cataracl And
Refractive Su rgeons, Berlin .
Otrzymałam

tra vel grant od organizatorów XXVI Congress of the European Socjety

Of Cataract And Refractive Surgeons za
24 .

N owińska

A"

Wy l ęgała

E., Milka M.,

wygło sz enie powyżs zego
Ma ńkowsk i

referatu .

W. 1-4.10.2008. Anterior segment imaging with

Fourier domain oplical coherence tomography system compared to time domain OCT. European
Association for Vi sion and Eye Research in Ophthalmology Annua l Congress . Portoroz.

Otrzymalam travel grant od organizatorów European Assoc iation for Vision and Eye
Research in Ophthalmology Annual Congress za

Dorobek

dydaktyczny

wygłoszen i e povvyższego

popularyzatorski

oraz

informacja

o

referatu .

współpracy

międzynarodowej

Aktywny

udział

U czest niczyłam

w

międzynarodowych

aktywnie w 38

i krajowych konferencjach naukowych

mi ędzynarodowych
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2015
1. VII M iędzynarodowe Sympozjum Postępy

w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki Wis/a, 05-07.03.2015 .

2014
2. V! Międzyn arod owe Sympozjum Postępy

w diagnostyce i terapi i schorzeń rogówki

Wisła,

06-08 .03 .2014.

3. 5th Eucornea Congress. londyn, 12.09.-13.09 .2014
4. XXXII Congress of the European Society of Catarac! and Refractive Su rgeons. Londyn, 13-19.09.2014.
5. European Association for Vision and Eye Research in Ophlhalmology. Nicea, 1.10.-04.10.2014.
6. V Śląski Meeling Siatkówkowy. Katowice, 27-28.11.2014.

2013
7. V

Międzynarodowe

Sympozjum

Postępy

w diagnostyce i terapii

schorzeń

rogówki. Wisla, 7·9.03.2013.

8. European Association for Vision and Eye Research in Ophthalmology. Nicea , 18-21.09.2013.
9. 4th Eucornea Congress . Amsterdam,

4 ~5 .10 . 2013.

10. XXXI Congress ol the European Society Of Cataract And Refractive Surgeons . Amsterdam, 5-9.10.2013.
11 . IV $Iąski Meeting Siatkówkowy. Katowice, 28-29.11 .2013.

2012
12. IV

M iędzyn arodowe

Sympozjum

w diagnostyce i terapi i

Postępy

schorzeń

rog6'N1<.i. Wis/a, 19-

20 .03.2012.
13. III S ląski Meeting Siatk6wkowy. Katowice, 29-30.11.2012.

2011
14

III

Międzynarodowe

Sympozjum

Postępy

w diagnostyce i terapii schorzen rogOwki. Wis/a, 10-

12.03.2011.
15. 2nd Eucornea congress. Wiedeń, 16.-17.09.2011.
16. XXIX Congress of the European Society Of Cataract And Refractive Surgeons.

Wiedeń,

17.09.-

21.09.201' .
17. European Association for Vision and Eye Research in Ophthalmology. Kreta, 5-8.10.2011
18. II Śląski Meeting Siatkówkowy. Katowice, 24-25.11 .2011 .

2010
19. II Ogólnopolska konferencja

Postępy

w diagnostyce i terapii

.

29

schorze ń

rogówki. Wis/a, 19-20.03.2010 .
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20. Associa tion for Research in Vision and ophlhalmology (ARVO) Cong re s$. Fort Lauderdale, 2-6.05.2010.
21 . XLI II Zjazd okulistów polskich . Warszawa. 10-13.06.2010.
22. World Ophthalmology Congress. Berlin, 5· 7.06.2010.
23. 1s1 Eucornea Congress. Wenecja , 17-19.06.2010.
24. European Association for Visien and Eye Research in Ophthalmology. Kreta, 6-9.10.2010.
25. I S l ąsk i Meeting siatkówkowy. Katowice 2-3.12.201 Q.

2009
26 I Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa

Postępy

w diagnostyce i terapii

schorzeń

rogówki. Katowice,

13-14.0 3.2009.
27 . M i ędzynarodowe Sympozjum Oku listyka - nowe terapie.

Wrocław,

28.-30.05.2009.

28 . World Glaucoma Congress. Bosion, 8-11 ,06.2009. (travel gra nt).
29 . European Association for Vision and Eye Research in ophthalmology. Portoroz, 30.09. -3.10.2009.
30. XXVII Cong ress of the European Socjety Of Cataract And Refractive $urgeons. Barcelona ,
12.-16.09 .2009. (tra vel grant),

2008
31 . World Ophthalmology Congress. Hong Kong , 28.06 -2.07 2008.
32. XXVI Congress of the European Society Of Cataract And Refractive Surgeons. Berlin, 13-17.09.2008.
(tra vel grant) .

33. IX

M iędzynarodowe

Sympozjum sekcji

zaćmy

i chirurgi i refrakcyjnej Polskiego Towarzyst\va

Okulistycznego. Warszawa , 25-27.09.2008.
34 , European Association for Vision and Eye Research Annual Congress. Portoroz, 1-4.10.2008. (travel
gr::::nl) .
35. XI I Sympozjum Sekcji Zapobiegania Slepocie I Rehabilitacj i Słabowidzących IX Sympozjum Sekcji

Ergoflalmologii. Warszawa, 28-29.11 .2008.

2007
36 .

Międzynarodowa

konferencja i kurs

Poslępowa nie

w urazach

gałk i

ocznej. Niepolomice, 30.11.-

2.12.2007 .

2002
37, I Kong res Onkologi i Pol skiej . Gliwice, 11 -1409.2002
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38. 13th European Students Conference for prom ising biomedical scienlists and future doctors. Berlin,
29 .1 0-2 .11.2002.

Udz i ał

w komitetach organizacyjnych

m i ędzynarodowych

krajowych konferencji

naukowych

III , IV, V, VI oraz VII
schorzeń

M iędzynarodowe

rogówki.2012 - 2015 ,

Wisła ,

Sympozjum
czło n ek

Postępy

w diagnostyce i terapii

komitetu organizacyjnego, dodatkowo

w latach 2013 oraz 2015, człone k komitetu naukowego.
l, II, II I, IV oraz V Sląski Meeting Siatkówkowy. 2010-2014, Katowice, członek komitetu
organizacyjnego.
II Ogólnopolska konferencja
Wisła - członek

Udział

w diagnostyce i terapii

schorze ń

rogówki. 2010,

schorze ń

rogówki. 2009,

kom itetu organizacyjnego.

I Ogólnopolska konferencja
Katowice -

P ostę py

członek

P ostępy

w diagnostyce

terapii

komitetu organizacyjnego.

w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

World Jaurnal ot Surqical Procedures, 20 11 -20 15. wydawnictwo' Baishideng Publishing
Group Inc., jestem

Członkostwo

w

członkiem

rady redakcyjnej (Editorial Board).

m ię dzynarodowych

i krajowych organ izacja ch oraz towarzystwach

nau kowych

2007 do nadal Polskie Towarzystwo Okulistycznego; sekcja rogówkowa
2008 do nadal European Association for Vision and Eye Research in Ophthalmology;

sekcja COS - Cornea and ocular

su ńace
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2009 do nadal The Association for Research in Vision in Ophthalmology

Osiągni ęc ia

dydaktyczne i

w zakresie popularyzacji

nauki

1. Kierownik Ćwiczeń na Oddziale Klinicznym Okulistyki na Wydzia le Lekarskim

z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach na kierunkach: Lekarskim,

Lek a rsko ~ Dentystycz n ym

oraz Ratownictwo

Medyczne od roku 201 3 do nadal (stanowisko-adiunkt).
2. Moderator kursu i prowad zenie kursu : Corneal Dystroph ies - from molecular basis
to therapeutic approach w latach 2013, 2014 podczas European Association for Vision

and Eye Research in Ophthalmology Cong ress . Nicea, 18-21.09.2013 oraz 1.10.04.10 .20 14. Tematy

wykładów :

StromaJ corneal dystrophies oraz Genetics of the stroma J

cornea l dystrophies.
3. Moderator kursu i prowadzenie kursu : Genetyka spersonalizowana i
zastosowania w diagnostyce rogówki podczas V

w diagnostyce i terapii

schorzeń

rogówki.

Międzynarodowego

W i sła , 7~9 .0 3 . 2013 .

moż liwośc i

Sympozjum

P ostępy

wykładu:

Dystrofie

Temat

rogówki.

w okulistyce 11-12.06.2015 roku . Temat wykładu : Dystrofie i zwyrodnienia rogówki .
5. Prowadzenie kurs u: Traumatologia podczas VII
Postępy

w diagnostyce i terap ii

scho rzeń

rogówki

Wisła ,

M iędzyna rodowego

Sympozjum

05-07.03.2014. Temat

wykładu :

OCT w urazach przedniego odcinka gaiki ocznej.
6.
V

Prowadzenie

ku rsu:

M i ędzynarodowego

Wisła ,

Diagnostyka obrazowa przedniego odcinka oka podczas

Sympozjum

Postępy

w diagnostyce i terapii

7-9.03. 20 13. Temat wykładu: Mikroskopia konfokalna i lustrzana.
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7.

Prowadzenie

kursu :

V

Międzynarodowego

Za ł ąc znik

w

Jaskra

Sympozjum

Postępy

nr 2

dr n. med. Anna

scho rzeniach

rogówki

w diagnostyce i terapii

Now ińska

podczas

schorzeń

rogówki.

Wis/a , 7-9.03.2013. Temat wykładu: OCT tarczy n.wzrokowego.
8. Prowadzen ie kursu: Diagnostyka rogówki podczas III
Postę py

w diagnostyce i terapii

schorzeń

Międzynarodowego

Sympozjum

rogówki. Wis/a , 10-12.03.2011. Temat

wykładu :

OCT w diagnostyce rogówki.

9.
III

Prowadzenie

kursu :

Międzynarodowego

Wisła ,

Genetyczne

Sympozjum

10-12.03.2011. Temat

aspekty

Postępy

wykładu :

sc horzeń

rogówk i

w diagnostyce i terapii

schorzeń

podczas
rogówki

Diagnostyka genetyczna chorób rog ówki.

10. Prowadzenie kursu ' Opti cal Coherence Tomography Applications In Anterior Segment
Eye Diseases

w latach 20 10, 2011 podczas European Assoc iation for Vision and Eye

Research in Ophtha/mo logy Congress. Kreta , 6-9.10.2010. oraz 5-8.10.2011 . Tematy
wykładów:

Carneal dystroph ies and hereditary anterior eye segment disorders; Carneal

dystroph ies and hereditary anterior eye segment disorders: anterior eye segment photo.

clin ical details, TO OCT, SD OC T and SS OCT seans, diagnosis and conclusion oraz
Ocular injuries.

11 . Prowadzenie kursu: Optical Coherence Tomography in Ante rior Eye Segment
Oisorders podczas 1st Eucornea Congress. Wenecja , 17-19.06.2010. Temat

wykładu :

Carnea l dystrophies.

12. Prowadzenie kursu : Diagnostyka genetycznie uwarunkowanych

schorzeń

rogówki

w diagnostyce; terapii

schorz eń

rogówki.

współczesnej

genetyki

podczas II Ogólnopolsk iej konferencji
W isla , 19-20.03.2010. Tematy

Po stę py

wykładów :

Podstawowe zagadnienia

medycznej i ich wykorzystan ie w praktyce klinicznej oraz Dystrof ie rogówki-klasyfikacja
le3o , rozpoznawanie , metody leczenia.
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naukowych lub akademickich

1. Moorfields Eye Hospital, 19.06.2010-13.08.2010,

staż

w ramach grantu naukowego

European Society ol Ophthalmology (SOE) na oddziale Chorób Rogówki i Zaćmy .
2. Moorfields Eye Hospital, 13.06.2011-8.07.2011 ,

staż

na indywidualne zaproszenie

Dr Juliana D. Steven sa - konsultanta chirurgi i refrakcyjnej.
3. Uniwersytet Universita delia Sv izzera italiana , Lu gano, Switzerland, 9- 13.06.2014,
moduł

szkoleniowy European School l or Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) -

Surgical Retina .

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

Jestem recenzentem w na s tępujących czasopismach:
1. Czasopisma znajdujące się

w bazie Journal Citation Reports ,

posiadające

Impact

Factor:

Medicine (IF 5,723), od 2015 do nadal, 1 recenzja
Biomedical Engeneering online (I F 1,43), od 2014 do nadal, 2 recenzje
Molecular Vis ion (IF 2,245), od 2011 do nadal, 4 recenzje
Indian Journal ol Ophthalmology (IF 0,9), od 2010 roku do nadal, 3 recenzje
2. Czasopisma znajdujące się w bazie Journal Citation Reports , nie posiadające lmpact

Factor:
International Journal ol Ophthalmology, od 2012 roku do nadal, 3 recenzje
Molecular Genetics and Metaboli sm , od 2014 roku do nadal, 1 recenzja
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3. Czasopisma nie

hab ilitacyjncgo

znajdujące s i ę

Za łącznik

nr 2

dr n. med. Anna Nowiriska

w bazie Journal Citation Reports:

British Medical Journ al - Case Reports , od 2014 roku do nadal, 1 recenzja

World Journal ol Ophthalmology, od 2014 roku do nadal, 6 recenzji
Case Reports in Ophthalmological Medicine, od 2015 roku do nadal, 1 recenzja .

w zawodzie lekarza

Działalność

W 2006 roku

uzyskałam

prawo wykonywan ia zawodu lekarza nr 1984027

po złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego z wynik iem 81 ,8% w dniu 08.04.2006
roku. Od 2012 roku jestem
zdrowotnych

specjalistą

pacjentom w ramach

Ko lejowego w Katowicach oraz
Dziecięcej
ŚW .

i

Zespołem

Oddziału

Oddziału

Okulistycznego

Okulistycznego z

świadczeń

Okręgowego

Pododdziałem

Szpitala
Okulistyki

Zabiegowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im.

Barbary w Sosnowcu.

Lekarską.

w dziedzinie okulistyka . Udzielam

Prowadzę również Specja listyczną Indywidualną Praktykę

Specjalizuję się w chirurgii przedniego' odcinka oka, głównie operacjach

fakoemu lsyfikacji
fotokeratektomii
uc ze stnicząc

zaćmy ,

operacjach

terapeutycznej.

w licz nych kursach

Swoje
m i ęd zy

przeszczepów
umiejętności

innymi w

kll r~ip

rogówk i

oraz

zawodowe

stale

zabiegach
rozwijam ,

r:hi r1Jrci i refrakcyjn ej , chirurgii

witreoret inalnej, injekcji doszklistkowych czy wszczep ienia soczewek wewnątrzgałkowych .

Miejscowosć

i data

podpis kandydata
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