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RECENZJA  
Rozprawy doktorskiej mgr Szymona Tamborskiego 

p.t. „Metody spektroskopowe w tomografii optycznej OCT”  
 
 
 

Rozprawa doktorska p. mgr Szymona Tamborskiego p.t. „Metody spektroskopowe w 

tomografii optycznej OCT” stawia sobie za cel opracowanie nowej techniki badań i pomiarów 

własności spektroskopowych obiektów biologicznych, których trójwymiarowe obrazy 

otrzymuje się przy zastosowaniu tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego 

(OCT). Tak sformułowany ogólny cel pracy oznaczał konieczność rozwiązania szeregu 

problemów cząstkowych, na które w pierwszej kolejności składały się: identyfikacja klasy 

problemów dających się rozwiązać przy zastosowaniu proponowanej metody, opracowanie 

nowej metody pomiaru spektroskopowego dającej się zastosować w przyjętym podejściu, jak 

wreszcie problem prawidłowej kalibracji urządzenia detekcyjnego. Ponadto wskazano na brak 

w dotychczasowej literaturze przedmiotu dyskusji granic stosowalności prawa Lamberta-

Beera, który to problem został poddany analizie i podjęto rozważania dotyczące zakresu jego 

stosowalności oraz rodzaju założeń pozwalających na jego stosowanie. 

Rozprawa liczy 148 stron i składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, 

bibliografii i dodatku. Bibliografia zawiera 156 pozycji bibliograficznych, a ich wybór jest 

reprezentatywny dla dziedziny będącej treścią rozprawy.  
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Rozdział pierwszy, zgodnie ze swym tytułem: „Zagadnienie analizy spektroskopowej 

w optycznych technikach obrazowych” zawiera wprowadzenie do tematu rozprawy 

obejmujące dyskusję spektroskopowych właściwości tkanek i przedstawienie 

mikroskopowych metod spektroskopowych. Konieczność zastosowania układu konfokalnego, 

zbierania informacji zawartej w świetle rozproszonym wstecznie i trójwymiarowego 

skanowania w celu akwizycji informacji z całej objętości badanej próbki, a co za tym idzie, 

czasochłonnego przebiegu procesu pomiaru, skłania do szukania nowych rozwiązań i jako 

najbardziej obiecujące zostaje zaproponowane wykorzystanie techniki OCT.  

Dalej zatem autor przedstawia różne techniki OCT, a jego wybór, ze względu na zbyt 

wolny czas pracy tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego w dziedzinie 

czasu (TdOCT), pada na metodę z detekcją w dziedzinie częstości optycznych (FdOCT). Po 

przedstawieniu rozwoju wybranej metody FdOCT autor dokonuje przeglądu źródeł światła 

mogących znaleźć zastosowanie w zaproponowanej technice wraz z dyskusją ich 

przydatności oraz omówieniem zakresów widmowych światła o szczególnym znaczeniu dla 

technik OCT.  

Druga część pierwszego rozdziału poświęcona jest określeniu podstaw teoretycznych 

formowania sygnału spektroskopowego OCT. Punktem wyjścia jest model obiektu składający 

się z pojedynczej rozpraszającej warstwy uogólniony następnie na zbiór wielu warstw 

położonych równolegle wzdłuż osi optycznej. Fala padająca jest dzielona w interferometrze 

Michelsona na falę odniesienia i zbiór fal obiektowych rozproszonych wstecz na 

poszczególnych warstwach modelowego obiektu. Wypadkowe pole będące wynikiem 

interferencji fali odniesienia z falami obiektowymi stanowi sygnał poddawany analizie 

numerycznej mającej na celu wydobycie informacji o obiekcie, tj. o położeniu warstw 

rozpraszających i ich charakterystyce. Transformata Fouriera pola wyjściowego pozwala 

otrzymać końcowy wynik, tj. linię obrazu OCT wzdłuż osi optycznej (tj. „w głąb” obiektu).  

W dalszym ciągu autor rozważa zasadność przyjęcia przybliżeń ułatwiających analizę, 

tj. przybliżenia Borna pierwszego rzędu (czyli przyjęcie, że amplituda fali rozproszonej jest 

pomijalna w porównaniu z amplitudą fali padającej) oraz prawa Lamberta-Beera 

stanowiącego, że natężenie światła maleje ekspotencjalnie przy transmisji przez ośrodek 

pochłaniający promieniowanie.  
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Konkluzją wynikającą z analizy zawartej w pierwszym rozdziale, a przedstawioną w 

jego podsumowaniu jest stwierdzenie przydatności techniki OCT do analiz spektroskopowych 

i konieczność przeprowadzenia analizy granicy jego stosowalności.  

W drugim rozdziale zostaje szczegółowo omówiony sposób analizy spektroskopowej 

sygnału OCT. Wybór autora pada na krótkoczasową transformację Fouriera sygnału (tj. 

innymi słowy transformację iloczynu sygnału i funkcji okna obcinającą tenże). Zgodnie z 

danymi literaturowymi metoda ta w porównaniu z takimi metodami jak transformata falkowa, 

czy transformata Wignera, jest optymalna dla zastosowań pomiarów próbek biologicznych in 

vivo. Rozdział ten zawiera także dyskusję rozdzielczości spektralnej metody, która okazuje się 

zależeć od dwóch czynników: zdolności rozdzielczej spektrometru i przyjętej procedury 

analizy danych. Spektralna zdolność rozdzielcza może być zwiększana kosztem 

rozdzielczości przestrzennej tj. dokładności lokalizacji położenia na osi optycznej ze względu 

na to, że są one związane optyczną zasadą nieoznaczoności. Dodatkowym ograniczeniem jest 

obecność szumu plamkowego w i tak już słabym sygnale pochodzącym z rozproszenia 

wstecznego. Autor w przeprowadzonych przez siebie pomiarach zastosował metodę 

różnicową poprzez wykonanie pomiaru referencyjnego, co miało na celu określenie zakresu 

stosowalności metody. Jednym z wniosków przedstawionych w podsumowaniu do tego 

rozdziału jest wątpliwość co do wiarygodnego pomiaru wolumetrycznego próbki, zwłaszcza 

w rzeczywistych pomiarach in vivo, gdzie pomiar referencyjny nie mógłby być wykonany.   

Trzeci rozdział przedstawia inną możliwość analizy spektroskopowej, niż ta opisana w 

poprzednim rozdziale. Jej podstawą jest spektralno-czasowa optyczna tomografia koherencyjna 

(ang. Spectral and Time domain Optical Coherence Tomography, STdOCT). Na uwagę zasługuje 

dyskusja podobieństwa tej metody do spektroskopii fourierowskiej bliskiej podczerwieni (FTIR). 

Początkowo technika ta była stosowana do określania prędkości przepływu badanych płynów 

przez wykorzystanie efektu Dopplera. Autor podaje analizę teoretyczną zastosowania metody 

STdOCT do pomiarów spektroskopowych, a następnie opisuje eksperyment, w którym został 

zbudowany układ STdOCT. Wprawdzie podobnie jak poprzednio spektralna zdolność 

rozdzielcza i rozdzielczość przestrzenna związane są optyczną zasadą nieoznaczoności, co 

wynika bezpośrednio z fizyki zjawiska, tym niemniej metoda STdOCT oferuje więcej 

możliwości, niż poprzednie rozwiązanie wykorzystujące krótkoczasową transformację Fouriera 

sygnału oraz stanowi nowe i oryginalne rozwiązanie problemu implementacji metod 

spektroskopowych w tomografii optycznej OCT.   
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Czwarty rozdział omawia istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia zagadnienie 

praktyczne, jakim jest wybór metody kalibracji spektrometru (tj. właściwego przypisania 

mierzonej długości fali), począwszy od przeglądu dotychczasowych rozwiązań poprzez 

przedstawienie idei autora, jej analizę teoretyczną, eksperymentalną realizację, aż po 

weryfikację dokładności proponowanej metody. Pomysł autora oparty jest na wyborze 

wielkości liniowo zależnej od liczby falowej k i jako taka w metodzie STdOCT zostaje 

wybrana częstość dopplerowska.  

W podsumowaniu jest jeszcze przedstawiona modyfikacja układu pozwalająca na 

zwiększenie głębi ostrości poprzez zastosowanie wiązki Bessela formowanej przez aksikon, jak 

również krótka dyskusja dotycząca dalszych prac mających na celu rozwój metod 

spektroskopowych w tomografii optycznej OCT.  

Nie mam uwag dotyczących układu pracy, bądź też sposobu potraktowania tematu. Na 

podkreślenie i uznanie zasługują opisy licznych procedur doświadczalnych i szeroki zakres 

prac eksperymentalnych, które były konieczne dla pomyślnej realizacji rozprawy. Podjęcie 

problemu sformułowanego w rozprawie uważam za ważne i mające trudne do przecenienia 

znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Znaczenie teoretyczne polega na twórczym i 

udanym połączeniu technik spektroskopowych z tomografią optyczną z użyciem światła 

częściowo spójnego oraz na wnikliwej dyskusji założeń umożliwiających takie podejście, a w 

szczególności granic stosowalności prawa Lamberta-Beera. Znaczenie praktyczne polega 

natomiast na opracowaniu nowych technik eksperymentalnych pozwalających na 

urzeczywistnienie takiego połączenia. Całość dążeń przedstawionych w rozprawie można 

podsumować jako podejście do otrzymania trójwymiarowego rozkładu danych 

spektroskopowych badanej próbki biologicznej. W mojej opinii tezy pracy zostały 

dowiedzione.  

Co więcej, rozprawa stanowi część szerzej zamierzonych (i dalej kontynuowanych, co 

zostało zaznaczone w podsumowaniu rozprawy) działań mających na celu opracowanie 

skutecznej i działającej metody akwizycji trójwymiarowych danych spektroskopowych 

próbek biologicznych, a ich powodzenie będzie można uznać za początek nowej (i bardzo 

użytecznej) dziedziny optyki stosowanej.  

Wyniki rozprawy zostały przedstawione w sześciu artykułach, z których cztery 

ukazały się w wysoko notowanych czasopismach z tzw. listy 

filadelfijskiej i w dziesięciu komunikatach wygłoszonych na 

międzynarodowych konferencjach naukowych.  
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Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej:  

1. D.M. Bukowska, L. Derzsi, S. Tamborski, M.Szkulmowski, P. Garstecki, M. 

Wojtkowski, "Assessment of the flow velocity of blood cells in a microfluidic device using 

joint spectral and time domain optical coherence tomography," Opt. Express 21, 24025-

24038 (2013).  

2. S. Tamborski, H. Chou Lyu, H. Doleżyczek, M. Malinowska, G. Wilczynski, D. 

Szlag, T. Lasser, M. Wojtkowski, M. Szkulmowski, "Extended-focus optical coherence 

microscopy for high-resolution imaging of the murine brain," Biomed. Opt. Express 7, 

4400-4414 (2016).  

3. M. Szkulmowski, S. Tamborski, M. Wojtkowski, "Spectrometer calibration for 

spectroscopic Fourier domain optical coherence tomography," Biomed. Opt. Express 7, 

5042-5054 (2016).  

4. K. Karnowski, A. Ajduk, B. Wieloch, S. Tamborski, K. Krawiec, M. 

Wojtkowski, M. Szkulmowski, "Optical coherence microscopy as a novel, non-invasive 

method for the 4D live imaging of early mammalian embryos", Scientific Reports, 7, 

Article number: 4165 (2017).  

 

Publikacje w pozostałych czasopismach:  

1. S. Tamborski, D. Bukowska, M. Szkulmowski, A. Szkulmowska, A. 

Kowalczyk, M. Wojtkowski, "Simultaneous analysis of flow velocity and spectroscopic 

properties of scattering media with the use of joint Spectral and Time domain OCT," 

Photonics Lett. Poland 1 (2), 49-51 (2009).  

2. J. Sekulska-Nalewajko, J. Gocłowski, M. Wielanek, E. Gajewska, S. Tamborski, 

"A method for thiarubrine canals extraction in optical coherence tomography images of 

Schkuhria Pinnata roots," Image Processing & Communication, 19, (2-3), 151-160, (2015).  

 

Z kolei na dziesięć publikacji zawartych w tomach materiałów konferencyjnych 

siedem z nich ukazało się w tzw. żółtej serii Proc. Soc. Photo-Opt. 

Instrum. Eng., które również są uwzględniane na stronie Web of 

Knowledge:  
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1. A. Szkulmowska, M. Szkulmowski, D. Szlag, D. Bukowska, S. Tamborski, A. 

Kowalczyk, M. Wojtkowski, "Three-dimensional retinal blood flow analysis using joint 

spectral and time domain optical coherence tomography," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. 

Eng., 7163, 71630Q, (2009).  

2.  I. Grulkowski, M. Szkulmowski, D. Bukowska, S. Tamborski, I. Gorczyńska, 

A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, "True velocity mapping using joint Spectral and Time 

domain Optical Coherence Tomography," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 7550, 
75500G, (2010).  

3. D. Bukowska, A. Szkulmowska, I. Grulkowski, S. Tamborski, M. Szkulmowski, 

R. Leitgeb, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, "Observation of blood optical inhomogeneity 

using joint Spectral and Time domain OCT," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 7554, 
755412, (2010).  

4. D. Bukowska, I. Grulkowski, G. Wilczyński, S. Tamborski, D. Rumiński, J. 

Włodarczyk, D. Szlag, M. Szkulmowski, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, "Volumetric 

doppler imaging of small animal brain using Spectral and Time Domain Optical 

CoherenceTomography," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 7889, 788913, (2011).  

5. M. Szkulmowski, S. Tamborski, M. Wojtkowski, "Wavelength to pixel 

calibration for FdOCT," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 9312, 93123L, (2015).  

6. M. Szkulmowski, S. Tamborski, M. Wojtkowski, "Spectroscopy by joint 

spectral and time domain optical coherence tomography," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. 

Eng.,  9312, 93123P, (2015). 

7. S. Tamborski, H. Lyu, D. Bukowska, H. Doleżyczek, G. Wilczyński, D. Szlag, 

T. Lasser, M. Wojtkowski, M. Szkulmowski, "Imaging of the stroke-related changes in the 

vascular system of the mouse brain with the use of extended focus Optical Coherence 

Microscopy," Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., 9697, 969718, (2016).  
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Pozostałe komunikaty konferencyjne:  

1.  D. Bukowska, M. Szkulmowski, S. Tamborski, D. Szlag, I. Gorczyńska, A. 

Kowalczyk, and M. Wojtkowski, "Observation of flow-dependent blood optical 

inhomogeneity using joint Spectral and Time domain OCT," in Frontiers in Optics 

2011/Laser Science XXVII, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2011), 

paper FTuC3, (Frontiers in Optics 2011/Laser Science XXVII, San Jose, California, United 

States, 16 October - 20 October 2011).  

2. D. Bukowska, I. Grulkowski, S. Tamborski, I. Gorczyńska, M. Szkulmowski, A. 

Kowalczyk, M. Wojtkowski, "Influence of Blood Inhomogeneity on Doppler OCT Signals 

in Retinal Capillary System," Invest. Ophthal. Vis. Science 51, 1052-1052, (2010), (ARVO 

Annual Meeting, 2 May - 6 May 2010, Fort Lauderdale, FL, United States).  

3. S. Tamborski, H. Lyu, H. Doleżyczek, G. Wilczyński, M. Wojtkowski, M. 

Szkulmowski, "Photothrombotic ischemic stroke monitoring with the use of optical 

coherence microscopy," Curr. Topics Biophys. 39, 25, (2016) (XVI Meeting of Polish 

Biophysical Society, 28 czerwca 2016 - 01 lipca 2016, Ryn).  

 

Na uwagę zasługują zwłaszcza najnowsze publikacje doktoranta. Dwie z nich ukazały 

się w 2016 roku w czasopiśmie Biomedical Optics Express, dla którego wartość wskaźnika 

Impact Factor w 2016 roku wyniosła 3.337, a jedna w Scientific Reports wydawanym przez 

Nature Publishing Group, gdzie wspomniany wskaźnik był równy 4.259.  

Ilość cytowań prac p. mgr Szymona Tamborskiego wg bazy Web of Knowledge 

wynosi na dzień dzisiejszy 16, w tym cytowań innych autorów 15, a indeks Hirscha jest 

równy 2. Najczęściej cytowana z prac (D.M. Bukowska, L. Derzsi, S. Tamborski, 

M.Szkulmowski, P. Garstecki, M. Wojtkowski, "Assessment of the flow velocity of blood 

cells in a microfluidic device using joint spectral and time domain optical coherence 

tomography," Opt. Express 21, 24025-24038 (2013)) zebrała już 13 cytowań i to pomimo 

tego, że została opublikowana niedawno, bo w 2013 roku. Z kolei ogólnodostępna baza 

Scholar Google podaje liczbę pozycji równą 17, liczbę wszystkich cytowań równą 27, a 

indeks Hirscha wynosi 3. Wspomniana wyżej najczęściej cytowana praca jest tu wymieniona 

13 razy.  
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Przytoczone wyżej wskaźniki bibliometryczne wskazują na znaczenie wyników 

osiągniętych przez p. mgr Szymona Tamborskiego oraz na zainteresowanie, jakim cieszą się 

one w międzynarodowym środowisku naukowym. Ze względu na to, że recepcja prac 

naukowych i idące w ślad za nią cytowania wymagają co najmniej kilku lat na to, żeby 

znaleźć odzwierciedlenie w bazach danych, to z dużym prawdopodobieństwem można 

przypuścić, że w przyszłości będą one szybko rosły. Należy tu dodać, że doktorant został 

poproszony przez edytorów czasopism Optics Express i Biomedical Optics Express o 

zrecenzowanie przysłanych do oceny artykułów naukowych, co stanowi dodatkowy argument 

na rzecz znaczenia jego pracy. 

Liczba publikacji składających się na rozprawę stanowi wynik zdecydowanie powyżej 

średniej. Podobnie ranga czasopism, w których ukazały się prace doktoranta, świadczy o ich 

wartości. Osiągnięcia i wyniki autora rozprawy bez zastrzeżeń należy uznać za znaczące, co 

znalazło już potwierdzenie w szeregu przyznanych mu nagród i wyróżnień za prezentacje 

konferencyjne czy za działalność naukową. Wziąwszy pod uwagę przytoczone powyżej 

powody uważam, że rozprawa p. mgr Szymona Tamborskiego zasługuje na wyróżnienie.  

W konkluzji stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska p. mgr 

Szymona Tamborskiego p.t. „Metody spektroskopowe w tomografii optycznej OCT” zawiera 

rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego i tym samym spełnia wymogi ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 , z 2015 r. poz. 249.) i na tej podstawie wnoszę o 

dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz o uznanie jej za wyróżniającą.  

 

 

Zbigniew Jaroszewicz  

 


