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1.1. Kontur zagłębienia dołka w oczach po zabiegu 
odwarstwienia siatkówki
Elżbieta Marciniak1, Helena Dudziak2, Agnieszka Stankiewicz3,  
Tomasz Marciniak4, Marcin Stopa5

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska

4 Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska

5 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Ocena konturu zagłębienia dołka (FPC -foveal pit contour) wyznaczonego na podstawie 
trójwymiarowych skanów OCT w monitorowaniu efektów operacyjnego leczenia 
odwarstwienia siatkówki

Materiał i metoda:
Do badania włączono 8 pacjentów z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki obejmującym 
plamkę, u których przeprowadzono zabieg witrektomii uzyskując przyłożenie plamki. 
Wykonano badania SD- OCT (tryb skanowania - 3D Retina, aparat Avanti RTvue, Optovue Inc., 
Fremont, USA) plamki zdrowego i chorego oka 1 dzień, 3 miesiące i 6 miesięcy po zabiegu. 
W celu udokładnienia pomiarów w każdym punkcie kontrolnym, akwizycję trójwymiarowych 
skanów wykonywano czterokrotnie.

Każdy skan siatkówki 3D składa się ze 141 przekrojów (B-skanów) o rozdzielczości 640 x 385 
pikseli. Łącznie dane reprezentują objętość o wymiarach 7x7x2 mm. Parametry FPC zostały 
obliczone za pomocą autorskiego oprogramowania OCTAnnotate w wersji 1.8. Dokonano 
oceny następujących parametrów FPC: promień, powierzchnię, obwód oraz cyrkularność, 
a także grubość siatkówki.

Wyznaczono wartości średnie oraz odchylenie standardowe dla oka zdrowego i oka chorego, 
a także obliczono zmiany wynikające z kolejnych badań kontrolnych.

Wyniki:
W oczach operowanych średnia wartość promienia krzywizny wyniosła 0.82+/-0.06, 
powierzchnia 2.18+/-0.43, obwód 7.88+/-0.43, cyrkularność 0.44+/-0.07. Z kolei w oczach 
towarzyszących

 wartości wynosiły odpowiednio: promień krzywizny 1.07+/-0.06, powierzchni 3.75+/-1.34, 
obwodu 8.14+/-1.27, cyrkularności 0.69+/-0.08.

Wnioski:
Parametry FPC łącznie z trójwymiarową wizualizacją siatkówki umożliwiają ilościową 
i jakościową ocenę stanu klinicznego siatkówki. Konieczne są dalsze badania, aby ustalić 
przydatność parametrów FPC w monitorowaniu leczenia schorzeń siatkówki.
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1.1. Foveal Pit Contour in the eyes after retinal 
detachment surgery
Elżbieta Marciniak, Helena Dudziak, Agnieszka Stankiewicz,  
Tomasz Marciniak, Marcin Stopa

Purpose:
Foveal pit contour estimation based on three-dimensional OCT scans in monitoring the effects 
of the treatment of retinal detachment

Material and method:
Eight eyes of 8 patients with rhegmatogenous retinal detachment were included in the 
study. They underwent vitrectomy with gas tamponade. SD-OCT scans were performed 
in vitrectomized and healthy fellow eyes (scan pattern - 3D Retina, Avanti RTVue, Optovue 
Inc., Fremont, USA) 1 day, 3 months and 6 months after the surgery. In order to refine the 
measurements at each control point, the acquisition of three-dimensional scans was repeated 
four times. Each 3D retinal scan consisted of 141 cross-sections (B-scans) with a resolution of 
640 x 385 pixels. In total, the data represented a volume of 7x7x2 mm. The FPC parameters 
were calculated with the use of the OCTAnnotate v.1.8 software. The following FPC parameters 
were evaluated: radius, area, perimeter, and circularity as well as retinal thickness. The mean 
values and standard deviation for the healthy eye and the operated eye were determined, and 
the changes resulting from successive control points were calculated.

Results:
In the operated eyes, the average value of the radius of curvature was 0.82 +/- 0.06, area 2.18 
+/- 0.43, circumference 7.88 +/- 0.43, circularity 0.44 +/- 0.07.Whereas, in the healthy eyes, the 
values were respectively: radius of curvature 1.07 +/- 0.06, area 3.75 +/- 1.34, circumference 8.14 
+/- 1.27, circularity 0.69 +/- 0.08.

Conclusions:
FPC parameters together with 3D retinal visualization allow for quantitative and qualitative 
assessment of the foveal status. Further research is needed to determine the suitability of FPC 
parameters in monitoring the treatment of retinal disorders.
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1.2. Modele przedkliniczne czerniaka błony naczyniowej
Anna Kozińska1, Katarzyna Jasińska-Konior2, Martyna Elas3,  
Anna Markiewicz4, Bożena Romanowska-Dixon5

1 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

3 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

4  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

5  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Cel:
Zarówno badanie mechanizmów powstawania i rozwoju choroby, jak i testowanie nowych 
strategii terapeutycznych wymaga stworzenia odpowiednich modeli na etapie badań 
przedklinicznych. W przypadku czerniaka błony naczyniowej oka (UM, uveal melanoma) jak 
dotąd nie ma skutecznej terapii poprawiającej stan pacjentów, u których pojawiły się przerzuty 
do odległych narządów.

Potrzebne są nowe modele badawcze, zarówno in vitro, jak i in vivo, ponieważ istniejące 
modele zwierzęce, w tym genetycznie modyfikowane myszy i ortotopowe modele 
heteroprzeszczepów u zwierząt z niedoborem odporności, są niewystarczające 
do modelowania choroby u ludzi i nie gwarantują przeniesienia wyników badań bezpośrednio 
do kliniki. Celem projektu UM Cure 2020 jest stworzenie i charakterystyka nowych 
modeli in vitroi in vivoczerniaka błony naczyniowej gałki ocznej, a w szczególności modeli 
przerzutujących.

Materiał i metoda:
Planowane jest ustabilizowanie modeli czerniaka wyprowadzonych z wykorzystaniem kilku 
różnych podejść badawczych.

Wyniki:
Będą to zarówno trójwymiarowe modele in vitro, lepiej oddające cechy charakterystyczne 
UM, zwłaszcza związanych z migracją i przerzutowaniem, co nie jest możliwe do symulacji 
w warunkach 2D. Nowe modele in vivo, PDX (Patient Derived Xenografts), bazujące 
na heteroprzeszczepach pochodzących bezpośrednio od pacjentów, stanowiące 
odzwierciedlenie guza u pacjenta, przybliżają wiele ważnych genetycznych i histologicznych 
aspektów ludzkiego UM z niezwykłą stabilnością w trakcie ich utrzymania in vivo.

Wnioski:
Modele te stanowią znaczący postęp w badaniach przesiewowych leków i badań nad 
patogenezą UM, wykazując wysoką wartość predykcyjną dla odpowiedzi na leczenie 
pacjentów z UM.UMCure2020 667787
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1.2. Development of next generation preclinical models 
of uveal melanoma
Anna Kozińska, Katarzyna Jasińska-Konior, Martyna Elas,  
Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon

Purpose:
Studying the mechanisms of development and progression of the disease, as well as new 
methods of treatment requires good preclinical models. One of the goals of UMCure2020 
project is establishing and characterization of new in vitro and in vivo models of uveal 
melanoma.

Material and method:
New models, using several approaches will be established.

Results:
3D models in vitro reflect better the tumor microenvironment, especially the migration 
and metastasis properties than 2D cell culture. New in vivo models, PDX (Patient Derived 
Xenografts), based on xenotransplants preserve many histological and genetical features of 
human uveal melanoma.

Conclusions:
Preclinical models presented play a role in testing the effectiveness of new drugs and studying 
the pathogenesis of UM. UMCure2020 667787
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1.3. Ocena dynamiki zmian funkcji bioelektrycznej 
siatkówki po doszklistkowej terapii komórkowej 
w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki
Marta P. Wiącek1, Wojciech Gosławski2, Anna Sobuś3, Miłosz Kawa4,  
Bartłomiej Baumert5, Wojciech Lubiński6, Bogusław Machaliński7,  
Anna Machalińska8

1 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 II Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

3  Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

4 Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5 Oddział Transplantacji Szpiku, Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

6 II Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7 Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

8 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Wieloczynnikowa etiologia, łącząca czynniki genetyczne i środowiskowe, utrudnia 
opracowanie skutecznej terapii przyczynowej zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Celem 
badania było określenie zmian funkcji bioelektrycznej siatkówki po doszklistkowym podaniu 
frakcji liniowo ujemnych komórek szpikowych (Lin-) w obserwacji jednego miesiąca.

Materiał i metoda:
Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki 
w przedziale wiekowym 19-64 lat (średnia wieku 42,27 lat). W oku z bardziej zaawansowaną 
chorobą (30 oczu) wykonano iniekcję doszklistkową własnych, szpikowych komórek Lin- 
pobranych z kolca talerza kości biodrowej. Oko towarzyszące stanowiło grupę kontrolną. 
Przed podaniem komórek Lin-, po 7 dniach i 4 tygodniach wykonywano następujące badania 
elektrofizjolgiczne: elektroretinogram stymulowany wzorcem (PERG), elektroretinogram 
wieloogniskowy (mfERG) i elektroretinogram stymulowany błyskiem (fERG). W badaniu PERG 
oceniono amplitudę fal P50 i N95 [mV] oraz czas kulminacji fali P50 [ms]. W badaniu mfERG 
określono gęstość odpowiedzi siatkówki [V/stopień2] i czas kulminacji fali P1 [ms] w sześciu 
pierścieniach. W badaniu ERG oceniono amplitudę [V] i czas kulminacji [ms] fal a i b, jak 
również czas kulminacji fal q1-q3.

Wyniki:
W badaniu mfERG w kolejnych badaniach wykazano istotny wzrost gęstości odpowiedzi 
bioelektrycznej siatkówki w 1. pierścieniu (odpowiednio 47,5; 61,5; 64,4; p=0,0001), a także 
po 4 tygodniach w 2. pierścieniu w porównaniu ze wcześniejszymi badaniami. Ponadto, 
zaobserwowano skrócenie czasu kulminacji fali P1 we wszystkich pierścieniach w obserwacji 
4 tygodni po podaniu iniekcji komórek Lin-. W badaniu PERG i fERG nie zaobserwowano 
istotnych zmian w analizowanych parametrach.

Wnioski:
W oku poddanym doszklistkowej iniekcji autologicznych komórek szpikowych Lin- wykazano 
znaczącą poprawę funkcji bioelektrycznej siatkówki w regionie dołka w obserwacji 4 
tygodniowej.
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1.3. Dynamics evaluation of bioelectrical function 
of retina after intravitreous administration of bone 
marrow-derived cells population in retinitis pigmentosa
Marta P. Wiącek, Wojciech Gosławski, Anna Sobuś, Miłosz Kawa,  
Bartłomiej Baumert, Wojciech Lubiński, Bogusław Machaliński,  
Anna Machalińska

Purpose:
The causative treatment of retinitis pigmentosa is limited by multifactorial etiology with 
genetic and environmental factors. The purpose of the study was evaluation of bioelectrical 
function changes of retina after intravitreous administration ofbone marrow-derived lineage-
negative (Lin-) cells population in retinitis pigmentosa in one month follow-up.

Material and method:
For the study 30 patients with retinitis pigmentosa were enrolled. The mean age was 42,27 
years (range: 19-64). The intravitreal injection of bone marrow-derived Lin- cells populationin 
the eye with more advanced stage (30 eyes) was performed. The control group was consisted 
of fellow eye. The ophthalmological examination was performed before, 7 days and 1 
month after the injection. The following electrophysiology examinations were performed: 
pattern electroretinogram (PERG), multifocal electroretinogram (mfERG) and full-field 
electroretinogram (ERG). In PERG amplitude of P50 and N95 waves [uV], and culmination 
time of P50 wave [ms] were assessed. In mfERG retinal response density [nV/degree 2] and 
culmination time of P1 wave in six rings [ms] were evaluated. In ERG amplitude [uV] and 
culmination time [ms] of a and b waves, as well as culmination time of q1- q3 waves [ms] were 
assessed.

Results:
In the follow-up time in mfERG a significant improvement in bioelectrical function of retina in 
first ring, respectively (47,5; 61,5; 64,4; p=0,000), and in second ring in 1 month in comparison 
with previous examinations. Decreased culmination time of P1 wave in all rings in observation 
time was noted. No significant changes in PERG and in full-field ERG were observed after the 
injection of Lin- cells population.

Conclusions:
In retinitis pigmentosa in eye withbone marrow-derived lineage-negative (Lin-) cells 
population administered intravitreously the improved bioelectrical function of retina in 
macular area in one month follow-up was observed.
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1.4. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa 
doszklistkowej terapii komórkowej w zwyrodnieniu 
barwnikowym siatkówki
Marta P. Wiącek1, Anna Sobuś2, Miłosz Kawa3, Bartłomiej Baumert4,  
Wojciech Lubiński5, Bogusław Machaliński6, Anna Machalińska7

1 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

3 Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4 Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5 II Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

6 Zakład Patologii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Terapia komórkowa z wykorzystaniem własnych, szpikowych komórek macierzystych 
i progenitorowych jest obiecującą metodą terapii adjuwantowej w zwyrodnieniu 
barwnikowym siatkówki. Celem pracy była ocena stanu klinicznego chorych po podaniu 
doszklistkowym populacji autologicznych komórek negatywnych w zakresie antygenów 
liniowo-swoistych (Lin-).

Materiał i metoda:
Grupę badaną stanowi 30 pacjentów ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki w przedziale 
wiekowym 19-64 lat (średnia wieku 42,27 lat). W oku z bardziej zaawansowaną chorobą (30 
oczu) wykonano iniekcję doszklistkową własnych, szpikowych komórek Lin- pobranych z kolca 
talerza kości biodrowej. Oko towarzyszące stanowiło grupę kontrolną. Badania okulistyczne 
wykonano przed podaniem komórek Lin-, po 7 dniach i 4 tygodniach. Badanie przedmiotowe 
obejmowało: ocenę DBCVA wg tablic Snellena i ETDRS; NBCVA wg tablic Snellena; pomiar IOP, 
ocenę przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej oraz ocenę dna oka. U każdego pacjenta 
wykonano w obu oczach badanie OCT plamki i nerwu II oraz statyczne pole widzenia (PS) 10-2 
i 30-2. Do oceny wystąpienia działań niepożądanych zastosowano kwestionariusz Common 
Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 (CTCAE v4.0).

Wyniki:
Po iniekcji komórek Lin- nie zaobserwowano wystąpienia działań niepożądanych zgodnych 
z kryteriami CTCAE v4.0. DBCVA wg tablic Snellena w badaniu przed podaniem iniekcji, w 7 
dobie oraz 1 miesiąc po zabiegu wynosiły odpowiednio 0,23; 0,26 i 0,28 (p=0,00004), natomiast 
liczba ETDRS wynosiła odpowiednio 12; 13 i 15 (0,000004). NBCVA w oku leczonym przed i po 7 
dniach wyniosła odpowiednio 1,04 i 0,7 (p=0,037). Centralna grubość siatkówki (CRT, [mm]) 
uległa redukcji i wynosiła średnio w kolejnych badaniach 303; 251 i 272 µm (p<0,000001). 
W badaniu PS 30-2 zaobserwowano redukcję PSV (7,1; 6,4;6,7) i MD (26; 27; 25) w obserwacji 4 
tyg, (p=0,0001; p=0,00003).

Wnioski:
Wykazano istotny wzrost DBCVA, zarówno wg tablic Snellena, jak i ETDRS po miesiącu 
od podania komórek Lin-. W 7. dobie stwierdzono znaczącą poprawę NBCVA. Wykazano 
istotną redukcję średniej grubości siatkówki już w 7 dobie, która utrzymywała się w badaniu 
po 4. tyg. W badaniu pola widzenia zaobserwowano wzrost czułości pola widzenia (redukcja 
MD) oraz zmniejszenie zmienności odpowiedzi (redukcja PSV) na przestrzeni 1 miesiąca.
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1.4. Evaluation of safety and effectiveness of an 
autologous bone marrow-derived stem/progenitor cells 
administered intravitreously in retinitis pigmentosa
Marta P. Wiącek, Anna Sobuś, Miłosz Kawa, Bartłomiej Baumert,  
Wojciech Lubiński, Bogusław Machaliński, Anna Machalińska

Purpose:
Stem cells therapy with autologous bone marrow-derived stem/progenitor cell 
transplantationis promising adjuvant therapy in retinitis pigmentosa. The purpose of the study 
was to evaluate the clinical condition after the intravitreous injection of bone marrow-derived 
lineage-negative (Lin-) cells population.

Material and method:
30 patients with retinitis pigmentosa were enrolled for the study. The mean age was 42,27 
years (range: 19-64). The intravitreal injection of bone marrow-derived lineage-negative (Lin-) 
cells populationin the eye with more advanced stage (30 eyes) was performed. The control 
group was consisted of fellow eye. The ophthalmological examination was performed before, 
7 days and 1 month after the injection. The DBCVA measured by Snellen chart and ETDRS; 
NBCVA by Snellen; IOP by Pascal, anterior segment and fundus examination were performed. 
The macular and optic disk OCT examination, 10-2 and 30-2 automated perimetry were 
performed.

Results:
The DBCVA measured on Snellen chart before, 7 days and 1 month after the injection were 
respectively 0.23; 0.26 and 0.28 (p=0.00004), number of ETDRS letters were respectively 12; 13 
and 15 (0.000004). The NBCVA in treated eye before and 7 days were respectively 1.04 and 0.7 
(p=0.037). Central retinal thickness [mm] reduced respectively in following controls 303; 251 and 
272 µm (p<0.000001). In perimetry 30-2 reduction of PSV (7.1; 6.4;6.7) and MD (26; 27; 25) in 4 
weeks observation (p=0.0001; p=0.00003).

Conclusions:
The significant increase of DBCVA in both Snellen and ETDRS measurements in one month 
observation after the Lin- cells. In 7 days observation a significant increase of NBCVA was 
noted. Central retinal thickness was reduced in both 7 day and 1 month observation. In 
automated perimetry increased sensitivity of visual field (MD reduction) and decrease of 
response variance (PSV reduction) in 1 month observation.
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1.5. Uszkodzenia DNA komórek czerniaka błony 
naczyniowej po napromienianiu wiązką protonów
Katarzyna Jasińska-Konior1, Krzysztof Berniak2, Bożena Romanowska-Dixon3, 
Krystyna Urbańska4, Jerzy Dobrucki5, Martyna Elas6

1 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

3  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

4 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

5 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

6 Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Cel:
Istnieją pewne różnice w odpowiedzi biologicznej na promieniowanie wiązka protonów 
w porównaniu do promieniowania fotonowego. Dotyczą one m.in. różnic w naprawach 
popromiennych uszkodzeń DNA, w angiogenezie i potencjale migracyjnym komórek. 
Celem naszych badan była ocena przerwań pojedynczej i podwójnej nici DNA w komórkach 
napromienianych niskimi dawkami wiązki protonów i promieniowaniem X.

Materiał i metoda:
Komórki Mel270 (czerniak błony naczyniowej) i BLM (czerniak skóry) były napromieniane 
dawkami 1-5 Gy promieniowania X (300 kVp Phillips, 1Gy/min) lub wiązka protonów (SOBP, 
60 MeV) z użyciem cyklotronu Proteus C-235. Uszkodzenia DNA oceniano za pomocą 
immunofluorescencyjnego barwienia γ-H2AX, 53BP1 (uszkodzenia podwójnej nici) i XRCC1 
(pojedynczej nici) które wykrywano za pomocą mikroskopu konfokalnego.

Wyniki:
Zaobserwowano zahamowanie wzrostu i powstanie wolniej proliferujacych kolonii. Oba 
rodzaje promieniowania prowadziły do zależnego od dawki wzrostu zawartości DNA 
w ogonie komety w teście kometowym. Liczba uszkodzeń DNA wzrastała wraz z dawką 
promieniowania. Ogniska γ- H2AX były większe niż innych markerów. Wykryto dwie grupy 
ognisk markerów gH2AX and 53BP1: o tej samej lokalizacji oraz przypadkowo skolokalizowane. 
Po promieniowaniu X zauważono dużo więcej ognisk 53BP1.

Wnioski:
Niskie dawki wiązki protonów I promieniowania X prowadzą do odmiennych uszkodzeń DNA. 
UMCure2020 667787
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1.5. Uveal melanoma cell DNA damage after irradiation 
with proton beam
Katarzyna Jasińska-Konior, Krzysztof Berniak, Bożena Romanowska-Dixon, 
Krystyna Urbańska, Jerzy Dobrucki, Martyna Elas

Purpose:
Photon and proton beam irradiation evoke slightly different biological responses. We aimed at 
estimating the single strand and double strand DNA damage in cells irradiated with low doses 
of these two types of radiation.

Material and method:
Mel270 human uveal melanoma cells, derived from a primary tumor, and BLm cutaneous 
melanoma cells were irradiated with 1 – 5 Gy of X ray (300 kVp Phillips, 1Gy/min) or proton beam 
(SOBP, 60 MeV) from Proteus C-235 cyclotron. Cells were analysed for survival using both rate 
of proliferation and clonogenic assay. DNA damage was evaluated using comet assay and 
using immunofluorescence staining of γ-H2AX, 53BP1 (for double strand breaks) and XRCC1 
(for single strand breaks) and detection with confocal microscopy.

Results:
Mel270 and BLM proliferation was inhibited after radiation, generating more slowly 
proliferating colonies. Both types of radiation caused a dose dependent increase of the 
percent of DNA in the tail of the comet. The number of damage foci increased with dose 
of proton beam irradiation. The size of γ-H2AX foci were bigger than other foci. Two distinct 
groups of gH2AX and 53BP1: co-localized and randomly localized were seen. High number of 
53BP1 foci was seen after X-rays.

Conclusions:
Low doses of proton beam irradiation and X rays damage DNA affecting the formation of foci 
indicating single and double strand breaks.UMCure2020 667787
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1.6. Wpływ endotamponady olejowej i gazowej 
na biomechanikę rogówki i pomiar ciśnienia 
wewnątrzgałkowego u pacjentów po zabiegach 
witreo-retinalnych
Zofia Pniakowska1, Piotr Jurowski2

1  Klinika Okulistyki I Rehabilitacji Wzrokowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital 
Weteranów w Łodzi

2  Klinika Okulistyki I Rehabilitacji Wzrokowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital 
Weteranów w Łodzi

Cel:
Ocena wpływu endotamponady olejowej i gazowej na zmiany właściwości biomechanicznych 
rogówki i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po zabiegach witreo-retinalnych.

Materiał i metoda:
Grupę badaną stanowili pacjenci zakwalifikowani do zabiegu witrektomii przez część płaską 
ciała rzęskowego (PPV). Pierwszą grupę badaną stanowili pacjenci zakwalifikowani do zabiegu 
witrektomii z podaniem oleju silikonowego 1000 do komory ciała szklistego. Drugą grupę 
badaną stanowili pacjenci zakwalifikowani do zabiegu witrektomii z podaniem gazu SF6 
do komory ciała szklistego. Trzecią grupę stanowili pacjenci zakwalifikowani do zabiegu 
usunięcia endotamponady olejem silikonowym 1000 trwającej powyżej 6 miesięcy. Pomiaru 
właściwości biomechanicznych rogówki i ciśnienia wewnątrzgałkowego dokonano 1 dzień 
przed i 14 dni po zabiegu. Do wszystkich pomiarów użyto bezkontaktowego analizatora 
biomechaniki rogówki (ORA). Poza pomiarem wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego 
skorelowanego goldmanowsko (IOPg) oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego skompensowanego 
rogówkowo (IOPcc), dokonano również pomiaru właściwości biomechaniki rogówki opisanych 
poprzez histerezę rogówki (CH) oraz współczynnik oporu rogówki (CRF).

Wyniki:
W grupie pacjentów po zabiegu witrektomii z podaniem oleju silikonowego 1000 do komory 
ciała szklistego nie zaobserwowano istotnej zmiany CH, lecz CRF był istotnie obniżony w 14 
dobie po zabiegu. U pacjentów po zabiegu witrektomii z podaniem gazu SF6 do komory ciała 
szklistego zaobserwowano istotnie niższe wartości CH i CRF. W grupie pacjentów po zabiegu 
usunięcia oleju silikonowego z komory ciała szklistego zaobserwowano istotnie niższe wartości 
CH i CRF jak również IOPg po zabiegu. Jednocześnie nie zaobserwowano istotnej zmiany 
IOPcc w pomiarze pooperacyjnym.

Wnioski:
Zabieg witrektomii z endotamponadą olejową lub gazową ma wpływ na zmianę parametrów 
biomechaniki rogówki i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie 
pooperacyjnym. IOPg może być niedoszacowane po zabiegach witrektomii ze względu 
na istotną zmianę parametrów biomechaniki rogówki po tych zabiegach. IOPcc jest niezależne 
od właściwości biomechanicznych rogówki stanowiąc cenny parametr w ocenie rzeczywistego 
ciśnienia wewnątrzgałkowego po zabiegach witreo-retinalnych.
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1.6. The influence of oil and gas endotamponade 
on corneal biomechanics and intraocular pressure 
measurement in patients after vitreoretinal surgery
Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski

Purpose:
Evaluation of the influence of oil and gas endotamponade on changes in corneal 
biomechanical properties and measurement of intraocular pressure in patients after 
vitreoretinal surgery.

Material and method:
The first study group consisted of patients qualified for vitrectomy procedure with silicone oil 
endotamponade. Patients who were qualified for vitrectomy with SF6 gas endotamponade 
constituted the second group. The third study group was composed of patients qualified 
for oil endotamponade removal lasting over 6 months. Measurements of the biomechanical 
properties of the cornea and intraocular pressure were made 1 day before and 14 days after the 
procedure. A non- contact ocular response analyzer (ORA) was used for all measurements. In 
addition to measurement of Gold-Gold Correlated Intraocular pressure (IOPg) and intraocular 
Corneal Compensated Pressure (IOPcc), the properties of corneal biomechanics described by 
corneal hysteresis (CH) and corneal resistance factor (CRF) were also measured.

Results:
In the group of patients after vitrectomy with silicone oil endotamponade no significant CH 
change was observed, but CRF was significantly reduced on the 14th day after the procedure. In 
patients after vitrectomy with SF6 gas endotamponade CH and CRF values were significantly 
reduced when compared to the preoperative values. In the group of patients after the removal 
of silicone oil endotamponade, significantly reduced values of CH and CRF as well as IOPg 
after the procedure were noted. In contrast, there was no significant change in IOPcc in 
postoperative measurement.

Conclusions:
The vitrectomy procedure with endotaponade oil or gas has an effect on changing the 
parameters of corneal biomechanics and intraocular pressure measurement in the early 
postoperative period. IOPg may be underestimated after vitrectomy procedures due 
to a significant change in the parameters of corneal biomechanics after these procedures. 
IOPcc is independent of the biomechanical properties of the cornea, being a valuable 
parameter in assessing the actual intraocular pressure following vitreoretinal procedures.



STRESZCZENIA
Abstracts

14

1.7. Wpływ ułożenia pacjenta po operacji 
witreoretinalnej z endotamponadą na rozwój 
zmętnienia struktur soczewki
Kamila Schwarc1, Joanna Wojciechowska2, Piotr Rakowicz3, Tomasz Walczak4, 
Marcin Stopa5

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UMP

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UMP

3 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UMP

4 Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska

5 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UMP

Cel:
Określenie zależności pomiędzy ułożeniem pacjenta po witrektomii z endotamponadą 
a rozwojem zmętnienia poszczególnych struktur soczewki w procesie nasilania się zaćmy.

Materiał i metoda:
Do grupy badawczej włączono 36 fakijnych osób zakwalifikowanych do zabiegu witrektomii 
z powodu odwarstwienia siatkówki, krwotoku do komory ciała szklistego, otworu w plamce 
oraz błony nasiatkówkowej. Monitorowano stopień zmętniania struktur soczewki własnej 
pacjenta w oparciu o skalę LOCS III (The Lens Opacities Classification System III). Badania 
wykonywano przed witrektomią, miesiąc oraz 3 miesiące po operacji.

Wyniki:
Istnieją różnice pomiędzy podtypem zaćmy jaka powstaje po operacji witreoretinalnej 
w zależności od ułożenia pacjenta. Ułożenie na brzuchu z głową w dół prawdopodobnie jest 
najbardziej optymalną pozycją, gdyż w największym stopniu ogranicza rozwój zaćmy N+C+P 
oraz podtypu N i P. Przy ułożeniu pacjenta, w którym endotamponada jest w kontakcie 
z soczewką, następuje największa progresja zaćmy o charakterze P.

Wnioski:
Rodzaj ułożenia pacjenta po operacji witrektomii z endotamponadą ma wpływ na rozwój 
zaćmy po zabiegu. W zależności od sposobu ułożenia możemy oszacować czy do zmętnienia 
dojdzie w obrębie jądra, kory czy torby tylnej.
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1.7. The impact of patient positioning after vitreoretinal 
surgery with endotamponade on the formation of lens 
opacities
Kamila Schwarc, Joanna Wojciechowska, Piotr Rakowicz, Tomasz Walczak, 
Marcin Stopa

Purpose:

To define relations between patient positioning after vitreoretinal surgery with 
endotamponade and opacities development of particular lens structures in postoperative 
cataract formation.

Material and method:
Thirty-six patients scheduled for the pars plana vitrectomy due to retinal detachment, vitreous 
hemorrhage, macular hole, and epiretinal membrane were included in the study group. The 
grade of opacity of the patient’s lens was analyzed based on the LOCS III scale (The Lens 
Opacities Classification System III). The examinations were performed before vitrectomy, one 
month and three months after the surgery.

Results:
There are differences between the cataract subtype that forms after vitreoretinal surgery 
depending on patient positioning. The prone position with head down is most likely the 
optimal position because it limited the development of combined grade of cataract (N + C + P) 
and the nuclear (N) and posterior subcapsular (P) in the most significant extent. Positioning, in 
witch the endotamponade is in contact with the lens, contributes to the greatest progression 
of posterior subcapsular (P) cataract.

Conclusions:
The type of patient’s position after vitrectomy with endotamponade has an impact on cataract 
development. Depending on positioning, we can estimate whether opacities will occur within 
the nucleus, the cortex or the posterior capsule.
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1.8. Zastosowanie elektroretinografii stymulowanej 
wzorcem w krótkowzroczności
Ewa Grudzińska1, Monika Modrzejewska2

1 II Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 II Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Badanie elektroretinografii stymulowanej wzorcem (PERG) pozwala na ocenę funkcjonowania 
plamki i komórek zwojowych. Postanowiono ocenić wyniki badania PERG u osób 
z krótkowzrocznością osiową, aby zwrócić uwagę na ich prawidłową interpretację u tego typu 
pacjentów.

Materiał i metoda:
Przebadano 60 pacjentów dzieląc ich na grupy ze względu na wielkość wady refrakcji. 
Grupa 1 (wada -3D do -6D), grupa 2 (wada >-6D), grupa kontrolna (wada -1D do +1D). 
U wszystkich pacjentów wykonano pełne badanie okulistyczne zawierające ocenę ostrości 
widzenia, ciśnienia wewnątrzgałkowego, wielkości wady refrakcji, pomiar długości gałki 
ocznej, biomikroskopową ocenę przedniego odcinka, badanie dna oka oraz badanie PERG. 
Wyznaczono amplitudy oraz latencje fal P50 i N95 oraz stosunek amplitud fal N95/P50. Prawe 
oko każdego z uczestników zostało uwzględnione w analizie statystycznej.

Wyniki:
Zauważono istotną różnicę pomiędzy grupami w zakresie amplitud i latencji fal P50 i N95 
(p<0.01). Stosunek amplitudy fal N95/P50 nie wykazał istotnej różnicy pomiędzy grupami. 
Zaobserwowano istotne zmniejszenie amplitud fal P50 i N95 (r=-0.42 p<0.01, r=-0.42 p<0.01) 
i wydłużenie latencji fal P50 i N95 (r=0.64 p<0.01 i r=0.44 p<0.01) korelujące z wydłużeniem 
długości osiowej gałki ocznej. Podobne przeciwne korelacje towarzyszyły wzrostowi wady 
refrakcji.

Wnioski:
Istotne obniżenie amplitud i wydłużenie czasu latencji fal towarzyszy wydłużeniu długości 
osiowej gałki ocznej i wzrostowi wady refrakcji. Prawidłowa interpretacja wyników badań PERG 
wymaga uwzględnienia długości osiowej gałki ocznej.
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1.8. Application of pattern electroretinogram in myopia 
Ewa Grudzińska, Monika Modrzejewska

Purpose:

Pattern electroretinogram (PERG) provides evaluation of macula and ganglion cells 
bioelectrical function. Authors analysed PERG examinations of patients with axial myopia in 
order to point out the correct interpretation of results in this kind of patients.

Material and method:
Group of 60 patients was divided into three groups according to the refractive error. The 
first group (between -3.00D and -6.00D), the second group (<-6.00D) and the control group 
(between - 1.00D to 1.00D). All patients underwent complete ophthalmic examination 
including assessment of visual acuity, intraocular pressure, refractive error, axial length, slit 
lamp examination of anterior segment of the eye, fundus examination and PERG. Amplitudes 
and latencies of P50 and N95 waves were determined as well as ratio N95 to P50 amplitude. 
Only right eye of each participant was included into statistical analysis.

Results:
Authors noticed significant differences in amplitudes and latencies of P50 and N95 waves 
between groups (p<0.01). N95/P50 ratio showed no difference between groups. Significant 
reduction of P50 and N95 amplitudes (r=-0.42 p<0.01, r=-0.42 p<0.01) as well as increase 
of waves latencies (respectively r=0.64 p<0.01 i r=0.44 p<0.01) were noted correlating with 
elongation of axial length. Similar opposite correlations were found along increasing refractive 
error value.

Conclusions:
Significant decrease of amplitudes and prolongation of latencies are accompanied by axial 
length elongation and increase of refractive error. Consideration of the axial length of the 
eyeball in people with myopia appear to be an important element in the correct interpretation 
of PERG results.
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1.9. Zmiany zachodzące w sztucznych soczewkach 
wewnątrzgałkowych po implantacji
Wojciech Dyda1, Marek Rękas2

1 Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny

2 Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny

Cel:
Omówienie zmian zachodzących w soczewkach wewnątrzgałkowych po ich implantacji 
zależnie od rodzaju materiału z którego wykonana jest soczewka.

Materiał i metoda:
zbiory własne oraz przegląd literatury

Wyniki:
Po implantacji może dojść do zmian w materiale soczewki wewnątrzgałkowej. W przypadku 
materiału akrylowego hydrofobowego najczęstszymi zmianami są “glistening” oraz 
“sub-surface nanoglistening”. W przypadku materiałów hydrofilowych może dochodzić 
do odkładania się złogów (głównie soli wapnia) na powierzchni soczewki. Soczewki silikonowe 
mogą ulegać zmianom koloru oraz wchodzić w reakcję z olejem silikonowym. Wpływ tych 
zmian na widzenie jest zależny od ich rodzaju i nasilenia.

Wnioski:
Wybierając soczewkę wewnątrzgałkową dla pacjenta, należy wziąć pod uwagę zmiany 
zachodzące w sztucznych soczewkach wewnątrzgałkowych po implantacji i ich potencjalny 
wpływ na widzenia, szczególnie w przypadku operacji łączonych takich jak chirurgia 
warstwowa tylna rogówki oraz chirurgia witreoretinalna.
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1.9. Changes occuring in intraocular lenses after 
implantation
Wojciech Dyda, Marek Rękas

Purpose:
The purpose of this presentation is to describe changes occurring in intraocular lenses material 
after implantation.

Material and method:
literature review and clinical material

Results:
Changes to intraocular lens material occur after implantation. Acrylic hydrophobic materials 
suffer from glistening and sub-surface nanoglistening. Acrylic hydrophobic materials are 
susceptible to calcium depositions on the surface. Silicone lenses can change colour and react 
with silicone oil.Impact of these changes on visual function varies from none to serious.

Conclusions:
When choosing the intraocular lens for implantation, it is important to take under the 
consideration possible changes to intraocular lens material, especially in combined procedures 
like posterior lamellar keratoplasty and pars plana vitrectomy.
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1.10. Związek polimorfizmów genów czynnika B i H 
układu dopełniacza ze stanem klinicznym retinopatii 
wcześniaczej
Monika Modrzejewska1, Martyna Chrzanowska2,  
Karolina Skonieczna-Żydecka3, Grażyna Adler4, Krzysztof Safranow5,  
Anna Modrzejewska6

1 II Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie

2 I Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie

3 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka PUM w Szczecinie

4 Samodzielna Pracownia Gerontobiologii PUM w Szczecinie

5 Zakład Biochemii PUM w Szczecinie

6 I Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie

Cel:
Określenie związku polimorfizmów genów kodujących czynnik H (CFH rs800292) oraz B 
(CFB rs1048709, rs537160, rs4151657 oraz rs2072633) układu dopełniacza z występowaniem 
ROP (ang. Retinopathy of prematurity – retinopatia wcześniaków) i przebiegiem klinicznym 
schorzenia.

Materiał i metoda:
Do badań włączono 415 przedwcześnie urodzonych dzieci, wśród których u 163 potwierdzono 
retinopatią wcześniaczą. Grupę kontrolną stanowiło 252 wcześniaków bez cech ROP. 
Materiałem do badań był DNA izolowany z erytrocytów krwi obwodowej. Identyfikację 
polimorfizmów pojedynczych nukleotydów genów CFH oraz CFB oparto o metodologię 
Real Time PCR Taq-MAN SNP genotyping assay. Detekcja wariantów polimorficznych została 
wykonana w oparciu o analizę fluorescencji.

Wyniki:
Noworodki włączone do badań rodzone były w 30.6±3.5 tyg. ciąży z masą urodzeniową 
1580.5±616.9 g. Liczba dzieci, u których stwierdzono ROP 1 wynosiła 16 (9.8%), ROP 2 - 15 
(9.2%), ROP 3 - 96 (59.0%), ROP 4 - 2 (1.2%), ROP 5 – 2 (1.2%) oraz AP-ROP - 32 (19.6%). W grupie 
wcześniaków z ROP objaw plus zidentyfikowano u 91 dzieci (55.8%), natomiast u 59 (36.2%) 
niemowląt potwierdzono EFP (ang. Extraretinal fibrovascular proliferation). Rozpowszechnienie 
alleli polimorfizmów 1. rs800292 A>G genu CFH oraz 2. rs2072633 A>G, 3. rs4151657 C>T, 
4. rs1048709 A>G i 5. rs 5371160 A>G genu CFB w grupach kontrolnej i badanej wynosiło 
odpowiednio: 1. A=0.23 vs 0.25, G=0.77 vs 0.75; 2. A=0.29 vs 0.3, G=0.71 vs 0.7; 3. C=0.47 vs 0.45, 
T=0.53 vs 0.55; 4. A=0.17 vs 0.14, G=0.83 vs 0.86; 5. A=0.28 vs 0.25, G=0.72 vs 0.75. Nie stwierdzono 
różnic w częstości występowania genotypów i badanych alleli pomiędzy grupą wcześniaków 
z ROP i grupą kontrolną bez cech retinopatii (p>0.05). Zauważono, że wybrane polimorfizmy 
nie są związane ze stopniem zaawansowania ROP oraz obecnością objawu plus i EFP (p>0.05).

Wnioski:
W badanej grupie wcześniaków stopień zaawansowania klinicznego ROP nie wykazuje 
statystycznie istotnego związku z polimorfizmami badanych genów czynnika H (CFH 
rs800292) oraz B (CFB rs1048709, rs537160, rs4151657 oraz rs2072633) układu dopełniacza.
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1.10. Relationship between B and H gene polymorphisms 
of complement system and clinical status of retinopathy 
of prematurity
Monika Modrzejewska, Martyna Chrzanowska,  
Karolina Skonieczna-Żydecka, Grażyna Adler, Krzysztof Safranow,  
Anna Modrzejewska

Purpose:

Determination of the relationship between gene polymorphism encoding factor H (CFH 
rs800292) and B (CFB rs1048709, rs537160, rs4151657 and rs2072633) of the complement 
system with the incidence of ROP (Retinopathy of prematurity) and clinical course of this 
disease.

Material and method:
415 prematurely born infants were enrolled in this study in which 163 retinopathy of 
prematurity was confirmed. The control group consisted of 252 premature infants without 
ROP. The material for the study was DNA isolated from the peripheral blood erythrocytes. 
Identification of single nucleotide polymorphisms of CFH and CFB genes was based on the 
Real Time PCR method Taq- MAN SNP genotyping assay. Detection of polymorphic variants 
was performed using fluorescence analysis.

Results:
Newborns included in this study were born in 30.6 ± 3.5 GA with birth weight 1580.5±619.9 
g. The number of prematures diagnosed with ROP 1 was 16 (9.8%), ROP 2 - 15 (9.2%), ROP 3 - 
96 (59.0%), ROP 4 - 2 (1.2%), ROP 5 – 2 (1.2%) and AP-ROP - 32 (19.6%). In the group with ROP, 
the plus sign was identified in 91 children (55.8%) while in 59 (36.2%) infants confirmed EFP 
(extraretinal fibrovascular proliferation). The prevalence of allel polymorphisms 1. rs800292 
A>G CFH gene and 2. rs2072633 A>G, 3. rs4151657 C>T, 4. rs1048709 A>G and 5. rs 5371160 A>G 
CFB gene in the control and study groups were respectively: 1. A=0.23 vs 0.25, G=0.77 vs 0.75; 
2. A=0.29 vs 0.3, G=0.71 vs 0.7; 3. C=0.47 vs 0.45, T=0.53 vs 0.55; 4. A=0.17 vs 0.14, G=0.83 vs 0.86; 
5. A=0.28 vs 0.25, G=0.72 vs 0.75. No differences were found in the incidence of genotypes and 
alleles between group of patients with ROP and the control group (p> 0.05). It was noted that 
the selected polymorphisms were not associated with the advanced of ROP and the presence 
of the plus sign with the EFP (p> 0.05).

Conclusions:
In the studied group of prematures the clinical stage of ROP does not show a statistically 
significant relationship with gene polymorphisms of factor H (CFH rs800292) and B (CFB 
rs1048709, rs537160, rs4151657 and rs2072633) of the complement system.
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2.1. Korekcja niedowidzenia spowodowanego wysoką 
krótkowzrocznością przy pomocy tylnokomorowych 
soczewek fakijnych – dwunastomiesięczne obserwacje 
własne
Iwona Grabska-Liberek1, Dawid Wiącek2, Łukasz Kołodziejski3,  
Marta Pietruszyńska4, Aleksandra Opala5

1 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

3 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

4 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

5 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Cel:
Przedstawienie rezultatów wszczepienia tylnokomorowych soczewek fakijnych u dorosłych 
z niedowidzeniem spowodowanym wysoką krótkowzrocznością.

Materiał i metoda:
Prospektywne badanie kliniczne z dwunastomiesięcznym okresem obserwacji. Badaniem 
objętych zostało 10 osób, średnia wieku 32,2 lat (od 24 do 40). Tylnokomorowe soczewki 
fakijne zostały wszczepione do 18 niedowidzących oczu. U 8 pacjentów było to obuoczne 
niedowidzenie, u 2 jednooczne wynikające z anisometropii. Przed operacją została zbadana 
najlepsza skorygowana ostrość wzroku do dali przy użyciu tablic ETDRS. Najlepsza 
nieskorygowana ostrość wzroku po dali była badana pooperacyjnie w 1. i 7. dniu oraz 6. 
i 12. miesiącu po zabiegu. Na kontrolach pooperacyjnych sprawdzano także ciśnienie 
wewnątrzgałkowe, vault, liczbę komórek śródbłonka w centrum oraz ewentualne powikłania 
pooperacyjne.

Wyniki:
Średnia najlepsza skorygowana ostrość wzroku do dali w niedowidzących oczach przed 
operacją wynosiła 25,2 liter (od 15 do 34). Średnia najlepsza nieskorygowana ostrość wzroku 
do dali w 12 miesiącu po operacji wynosiła 31,8 liter. Nieskorygowana ostrość wzroku 
w stosunku do skorygowanej ostrości wzroku przed operacją poprawiała się o średnio 5,8; 6,3; 
6,5 i 6,6 liter odpowiednio w 1., 7. dniu i 6., 12., miesiącu po operacji. Liczba komórek śródbłonka 
rogówki w centrum była niższa o 2,4% w 12. miesiącu po operacji. Nie zaobserwowano 
powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych

Wnioski:
Powyższe obserwacji wskazują, iż implantacja tylnokomorowych soczewek fakijnych może 
być skuteczną metodą pozwalająca na poprawę ostrości wzroku u dorosłych pacjentów 
z niedowidzeniem spowodowanym wysoką krótkowzrocznością. Metoda ta cechuje się także 
dobrym profilem bezpieczeństwa.
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2.1. Phakic posterior chamber intraocular lens for 
correction bilateral and unilateral high myopic 
amblyopia: a 12-month follow up
Iwona Grabska-Liberek, Dawid Wiącek, Łukasz Kołodziejski,  
Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala

Purpose:
The aim of this study is to evaluate the clinical results of implantation the posterior chamber 
implantable collamer lens (spherical and toric models) in adults with high myopic amblyopia.

Material and method:
A single surgeon prospective clinical study. 10 patient aged 32,2 (range 24 to 40) were studied. 
ICL implantation was performed in 18 amblyopic eyes (16 – bilateral amblyopia, 2 – unilateral 
anisometropic amblyopia). The corrected distance visual acuity (CDVA) test using ETDRS 
chart was evaluated preoperatively. Uncorrected distance visual acuity (UDVA) was performed 
postoperatively at 1, 7d, 6, 12mo. Intraocular pressure (IOP), vaulting, corneal endothelial cell 
count and complications were evaluated. Patients completed follow-up at 1, 7d, 6, 12mo after 
surgery.

Results:
The mean CDVA of the amblyopic eye was 25.2 letters (range from 15 to 34) preoperatively 
and UDVA 31.8 letters (range 21 to 46) at 12mo postoperatively. The UDVA at 1, 7d, 6 and 12mo 
postoperatively improved by a mean of 5.8, 6.3, 6.5 and 6.6 letters. Corneal endothelial cell 
count was lower by mean 2.4 % at 12mo. No intraoperative or postoperative complications were 
observed.

Conclusions:
This short-term results indicate that ICL implantation may be considered an effective method 
to improve vision in adult patients with high myopic amblyopia. It also demonstrates a good 
safety profile.
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2.2. Zastosowanie kropli z hydrokortyzonu bez 
konserwantów w leczeniu zmian zapalnych powierzchni 
gałki ocznej o różnej etiologii
Radosław Różycki1, Patrycja Laszewicz2, Dominika Białas3, Marek Rękas4

1 Wojskowy Instytut Medyczny

2 Wojskowy Instytut Medyczny

3 Wojskowy Instytut Medyczny

4 Wojskowy Instytut Medyczny

Cel:
Celem pracy jest analiza krótkoterminowa zastosowania kropli z hydrokortyzonem bez 
konserwantów w leczeniu zmian zapalnych powierzchni gałki ocznej. Ocena bezpieczeństwa, 
skuteczności oraz tolerancji leku.

Materiał i metoda:
Analiza dotyczyła serii przypadków chorych z przewlekłym zapaleniem powierzchni gałki 
ocznej o różnej etiologii. W badaniu uczestniczyło 12 pacjentów (8 kobiet, 4 mężczyzn) 
w średnim wieku 56 lat. U 7 pacjentów rozpoznano zespół suchego oka, 3 zapalenia spojówek 
związane z nadmiernym łzawieniem u 2 zapalenie spojówek o nieustalonej etiologii. Chorzy 
byli poddani badaniu według ustalonego protokołu w zakresie chorób powierzchni gałki 
ocznej. W badaniu przedmiotowym oceniono wskaźnik OSDI, BUT, IOP, test Schirmera, testy 
z barwieniem spojówki oraz dokumentację fotograficzną. W terapii zastosowano krople 
nawilżające oraz krople z hydrokortyzonem w dawce 4xdz do obu oczu przez 3 tygodnie. 
Badania kontrolne przeprowadzono w 3 i 6 tygodniu terapii.

Wyniki:
W ocenie wskaźnika OSDI u wszystkich chorych uzyskano subiektywna poprawę 
w zmniejszeniu odczuwanych objawów z wartości początkowych z 25 pkt do 12,5 pkt. Poprawił 
się wynik BUT z wartości średnich 10,7s do 15, 4s oraz zmniejszyło się barwienie powierzchni 
gałki ocznej w skali SICA z 6 do 2 pkt. Test Schirmera nie zmienił się w porównaniu z badaniami 
przed zastosowaniem leku. W kontroli ciśnienie śródgałkowego w żadnym przypadku nie 
odnotowano podwyższenia wartości powyżej 21mmHg. Wszyscy pacjenci wskazali na dobrą 
tolerancje leku i brak występowania działań niepożądanych.

Wnioski:
Zastosowanie kropli z hydrokortyzonem w terapii zapaleń powierzchni gałki ocznej o różnej 
etiologii jest skutecznym leczeniem przeciwzapalnym. Niska penetracja leku do wnętrza gałki 
ocznej zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych.
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2.2. The use of preservative-free hydrocortisone drops 
in the treatment of inflammatory changes of the ocular 
surface of different etiology
Radosław Różycki, Patrycja Laszewicz, Dominika Białas, Marek Rękas

Purpose:
The aim of the study is short-term analysis of the use of preservatives-free hydrocortisone 
drops in the treatment of inflammatory changes of the ocular surface. Evaluation of efficacy, 
safety and tolerance of the drug.

Material and method:
The case series analysis concerned patients with chronic ocular surface inflammation of 
different etiologies. The study involved 12 patients (8 women, 4 men) in mean age 56 years. 
Seven patients were diagnosed with dry eye syndrome, 3 with conjunctivitis associated with 
excessive tearing and 2 with conjunctivitis of unknown etiology. The patients were examined 
according to established protocol for diseases of the ocular surface. In physical examination 
the OSDI, BUT, IOP, Schirmer test, conjunctival staining and photographic documentation 
were evaluated. In the therapy moisturizing drops and drops with hydrocortisone were used 
with a dose of 4 times in both eyes daily for 3 weeks. The follow-up examinations were carried 
out in the 3rd and 6th week of the therapy.

Results:
In the assessment of the OSDI index subjective improvement of perceived symptoms 
was obtained in all patients, from baseline value 25 points to 12.5 points. The result of BUT 
decreased from mean value 10.7s to 15,4s and the staining of ocular surface in SICA scale 
decreased from 6 to 2 points. The Schirmer tests values did not differ compared to the tests 
before application of the drug. In no case intraocular pressure increase above 21mmHg. The 
tolerability of the drug was good in all patients and there were no adverse effects.

Conclusions:
The use of preservative-free hydrocortisone drops in the treatment of inflammatory changes 
of the ocular surface of different etiology is an effective anti-inflammatory treatment. Low 
penetration of the drug inside the eyeball reduces the risk of side effects.
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2.3. Wszczepy wieloogniskowe Oculentis – ocena 
zadowolenia i niezależności od okularów
Piotr Jaworski1, Marcin Jaworski2

1 Centrum Okulistyki dla Dzieci i Dorosłych Optomed, Chorzów

2 Centrum Okulistyki dla Dzieci i Dorosłych Optomed, Chorzów

Cel:
Ocena zadowolenia, niezależności od okularów i ostrości widzenia pacjentów po operacji 
usunięcia zaćmy z pierwotnym wszczepieniem soczewek wieloogniskowych Oculentis Mplus 
i AcuNex VarioMax.

Materiał i metoda:
Badanie retrospektywne przeprowadzono wśród 59 pacjentów (102 oczu), u których 
wszczepiono soczewki wieloogniskowe sferyczne i toryczne Oculentis Mplus MF20, MF30, 
MT30 oraz AcuNex VarioMax. Operowano 34 kobiety i 25 mężczyzn w wieku od 58 do 75 lat 
(średnia 62). Kryterium wyłączenia były zmiany zwyrodnieniowe plamki, cukrzyca i brak zgody. 
W przypadku stożka rogówki (8 oczu) wszczepiono toryczne soczewki wewnątrzgałkowe. 
Pacjentów kwalifikowano do wszczepienia torycznych soczewek wewnątrzgałkowych przy 
astygmatyzmie prostym większym niż 0,5 D i odwrotnym większym niż 0,25 D, uwzględniając 
różnice wynikające z astygmatyzmu indukowanego. Zabiegi były przeprowadzane przez 
jednego doświadczonego chirurga. Oceniano ostrość widzenia do dali i bliży przed- 
i pooperacyjną. Wśród pacjentów przeprowadzono ankietę dotyczącą niezależności 
funkcjonowania bez okularów, zadowolenia z jakości widzenia do dali i bliży, występowania 
niepożądanych zjawisk optycznych oraz niedogodności podczas prowadzenia samochodu. 
W czasie badań i kontrolnych w podczas ankiety żaden pacjent nie zgłaszał dolegliwości, które 
kwalifikowałaby do usunięcia wszczepionych soczewek.

Wyniki:
95,1 % pacjentów deklarowała niezależność od okularów. 4,9 % deklarowała konieczność 
stosowania okularów do czytania.21,4% pacjentów zgłaszała bez ukierunkowanego pytania 
smużenie, zwłaszcza w nocy, pochodzące od źródeł światła. Zjawisko to u żadnego pacjenta 
nie utrudniało prowadzenia samochodu.Najlepsza nieskorygowana ostrość widzenia (BUCVA) 
wahała się od 0,8 do 1,0, nieskorygowana ostrość widzenia do bliży obuocznie wynosiła 
D0,5. Jedynie u pacjentów ze stożkiem rogówki BUCVA wynosiła pomiędzy 0,4 a 0,8, 
a nieskorygowana ostrość do bliży D1,0-D0,5

Wnioski:
Soczewki grupy Oculentis umożliwiają uzyskania satysfakcjonującej pooperacyjnej 
nieskorygowanej ostrości wzroku do bliży i dali. Uzyskano wysoką niezależność od okularów. 
Występujące zjawiska optyczne nie uniemożliwiały codziennego funkcjonowania, w tym 
prowadzenia pojazdów.
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2.3. Oculentis multifocal implants – assessment of 
satisfaction and independence from wearing glasses
Piotr Jaworski, Marcin Jaworski

Purpose:
To assess satisfaction, independence from wearing glasses and patients visual acuity after 
cataract surgery with primary implantation of Oculentis Mplus and AcuNex VarioMax 
multifocal lenses.

Material and method:
A retrospective study was conducted in 59 patients (102 eyes) into whom Oculentis Mplus 
MF20, MF30, MT30 and AcuNex VarioMax spherical and toric multifocal lenses were implanted. 
34 women and 25 men aged from 58 to 75 years (mean 62) were operated.Exclusion criteria 
were macular degenerations, diabetes and no consent. Among keratoconus patients (8 eyes) 
toric intraocular lenses were implanted. Patients were qualified to toric intraocular lenses 
implantation in case of with-the-rule astigmatism higher than 0.5 D, and against-the-rule 
astigmatism higher than 0.25D, taking into account differences resulting from induced 
astigmatism. The surgeries were performed by one experienced surgeon. Visual acuity for 
distance and near vision before and after surgery were assessed. A survey was conducted 
among patients regarding independence of functioning without glasses, satisfaction with 
the quality of near and distant visual acuity, occurrence of undesirable optical phenomena 
and inconveniences while driving a car. During control visits and survey, no patient reported 
complaints that would qualify him/her for removal of the implanted lenses.

Results:
95.1% of patients declared independence from wearing glasses.4.9% of patients declared 
necessity of using glasses for reading.21.4% of patients reported, without being asked any 
targeted question, streaking down, especially at night, from light sources. However, that 
phenomenon did not impede driving a car in any patient.The best uncorrected visual acuity 
(BUCVA) ranged from 0.8 to 1.0; uncorrected visual acuity for near vision with both eyes was 
D 0.5. Keratoconic patients with BUCVA ranged between 0.4 and 0.8, and uncorrected visual 
acuity for near vision was D1.0-D0.5

Conclusions:
Oculentis lenses allow to get satisfactory postoperative, uncorrected for near and distance 
visual acuity. A high independence from wearing glasses was obtained. Occurring optical 
phenomena did not make it impossible to function on everyday basis, including driving 
vehicles.
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2.4. Biometria OCT (B-OCT) – nowa metoda pomiaru 
wymiarów osiowych gałki ocznej
Bartosz Ł. Sikorski1, Paweł Suchoń2

1 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

2 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

Cel:
Przedstawienie nowej metody pomiaru wymiarów osiowych gałki ocznej, zwanej 
Biometrią OCT (B- OCT), zaimplementowanej w komercyjnie dostępnym urządzeniu OCT 
do obrazowania odcinka tylnego i przedniego (REVO NX, Optopol Technology).

Materiał i metoda:
Do badania włączono 351 oczu. 50 zdrowych oczu wykorzystano do oceny powtarzalności 
i odtwarzalności B-OCT. Do badań porównawczych zakwalifikowano 164 oczy zdrowych osób 
oraz 117 oczy pacjentów z zaćmą. Dodatkowo, do badania włączono 20 oczy z poważnymi 
chorobami plamki jako tzw. trudne przypadki. Wyniki B-OCT wykonanej aparatem REVO 
NX zostały porównane z wynikami z urządzenia bazującego na laserze strojonym IOLMaster 
700 (Carl Zeiss Meditec). Różnice w mierzonych parametrach pomiędzy dwoma biometrami 
określono używając testu t dla prób zależnych. Zgodność zaś oceniono poprzez współczynniki 
korelacji międzyklasowej (ICC) oraz wykresy Blanda-Altmana.

Wyniki:
B-OCT wykonana aparatem REVO NX zapewnia doskonałą odtwarzalność (ICC dla: AXL 
(długość gałki ocznej) = 1.000; CCT (centralna grubość rogówki) = 0.933; ACD (głębokość 
komory przedniej) = 0.933; LT (grubość soczewki) = 0.985) i powtarzalność (ICC dla: AXL=1.000; 
CCT≥0.994; ACD≥0.098; LT≥0.993). Korelacja pomiędzy pomiarami uzyskanymi oboma 
urządzeniami była doskonała (ICC dla: AXL=1.000 zarówno w oczach zdrowych, jak i z zaćmą; dla 
ACD i LT wynosił odpowiednio 0.998 i 0.997 w oczach zdrowych i z zaćmą; z kolei dla CCT 0.989 
i 0.979 odpowiednio w oczach zdrowych i z zaćmą). Średnia różnica wartości AXL w zdrowych 
oczach wynosiła -0.001 mm (SD=0.016), podczas gdy w oczach z zaćmą -0.003 mm (SD=0.022).

Wnioski:
Pomiary AXL, ACD, LT oraz CCT uzyskane za pomocą B-OCT są wiarygodne i zbliżone 
do wyników z IOLMaster 700. B-OCT zapewnia większą precyzję identyfikacji granic 
mierzonych struktur i pozwala na uzyskanie skanu plamki o wysokiej rozdzielczości. B-OCT 
przynosi nową funkcjonalność do technologii OCT i może być zastosowana w różnych 
systemach OCT przeznaczonych do obrazowania tylnego odcinka oka. REVO NX jest obecnie 
jedynym biometrem opartym na technologii spektralnego OCT.



STRESZCZENIA
Abstracts

29

2.4. OCT Biometry (B-OCT) – a new method for 
measuring ocular axial dimensions
Bartosz Ł. Sikorski, Paweł Suchoń

Purpose:
To present a new method of measuring ocular axial dimensions, termed Biometry OCT 
(B-OCT), implemented in the commercially available spectral domain OCT device for posterior 
and anterior segment imaging (REVO NX, Optopol Technology).

Material and method:
A total of 351 eyes were enrolled in the study. 50 healthy eyes were examined to determine the 
repeatability and reproducibility of B-OCT. 164 eyes of healthy subjects and 117 eyes of patients 
with cataract were used for a comparative study. Additionally, 20 eyes with severe macular 
diseases were enrolled as challenging cases. The results of B-OCT REVO NX were compared 
to swept source based IOLMaster 700 (Carl Zeiss Meditec). Differences in measurement 
values between the two biometers were determined using the paired t-test. Agreement was 
assessed through intraclass correlation coefficients (ICC) and Bland-Altman plots.

Results:
B-O CT obtained with REVO NX provides excellent interobserver reproducibility (ICC for: AXL 
(axial length) = 1.000; CCT (central corneal thickness) = 0.933; ACD (anterior chamber depth) = 
0.933; LT (lens thickness) = 0.985) and intraobserver repeatability (ICC for: AXL=1.000; CCT≥0.994; 
ACD≥0.098; LT≥0.993). The correlation between measurements made using both devices was 
outstanding (ICC for: AXL=1.000 in both healthy and cataractous eyes; ACD and LT was 0.998 
and 0.997 in healthy and cataractous eyes, respectively; CCT was 0.989 and 0.979 in healthy 
and cataractous eyes, respectively). The mean AXL measurement difference in healthy eyes 
was -0.001 mm (SD=0.016), as compared to -0.003 mm (SD=0.022) in cataractous eyes.

Conclusions:
The AXL, ACD, LT and CCT measurements obtained by B-OCT are reliable and very close 
to those obtained using IOLMaster 700. B-OCT offered higher precision of boundary 
identification within the measured structures and enabled high resolution macular scan. 
B-OCT brings novel functionality to OCT technology and can be utilised in various OCT 
systems intended for posterior segment imaging. REVO NX is currently the only biometer 
based on spectral domain technology.
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2.5. Keratometria OCT i Topografia OCT – nowe metody 
oceny krzywizn przedniej i tylnej powierzchni rogówki
Bartosz Ł. Sikorski1, Paweł Reisner2

1 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

2 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

Cel:
Przedstawienie nowych metody pomiaru krzywizn przedniej i tylnej powierzchni rogówki, 
zwanych Keratometrią OCT (K-OCT) i Topografią OCT (T-OCT), zaimplementowanych 
w komercyjnie dostępnym urządzeniu OCT do obrazowania tylnego i przedniego odcinka oka 
(REVO NX, Optopol Technology).

Materiał i metoda:
Do badania włączono 59 pacjentów. Wyniki K-OCT i T-OCT wykonanej urządzeniem REVO 
NX zostały porównane z wynikami z IOLMaster 700 (Carl Zeiss Meditec) i Pentakam AXL 
(Oculus). Sporządzono również mapy grubości nabłonka rogówki bazujące na T-OCT. Różnice 
w mierzonych parametrach pomiędzy trzema urządzeniami określono używając testu t dla 
prób zależnych. Zgodność oceniono poprzez współczynniki korelacji międzyklasowej (ICC) oraz 
wykresy Blanda-Altmana.

Wyniki:
Średnie wartości K1 (D) mierzone urządzeniami REVO NX, IOL Master 700 and Pentacam 
AXL wynosiły odpowiednio 43.053, 42.891, 42.771, minimalne K1 (D) 39.700, 39.894, 39.400; 
maksymalne K1 (D) zaś 47.500, 47.203, 46.800. Średnie wartości K2 (D) mierzone urządzeniami 
REVO NX, IOL Master 700 and Pentacam AXL wynosiły odpowiednio 44.155, 43.916, 43.738; 
minimalne K2 (D) 40.800, 40.371, 39.800; maksymalne K2 (D) zaś 48.800, 48.283, 48.000.

Wnioski:
Wartości K1 i K2 uzyskiwane za pomocą K-OCT są wiarygodne i zbliżone do wyników 
z IOLMaster 700 i Pentacam AXL. T-OCT oferuje mapy topograficzne, które odpowiadają 
projekcjom z Pentacamu AXL. Pozwalają jednak dodatkowo uzyskać mapy grubości 
nabłonka rogówki umożliwiając w ten sposób jednoczesną ocenę topografii rogówki i profilu 
grubości nabłonka. Wraz z Biometrią OCT, KOCT pozwoli na kalkulację mocy soczewek 
wewnątrzgałkowych przy użyciu sytemu OCT przeznaczonego do obrazowania odcinka 
tylnego.
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2.5. OCT Keratometry and OCT Topography – new 
methods of measuring anterior and posterior corneal 
curvatures
Bartosz Ł. Sikorski, Paweł Reisner

Purpose:
To present new methods of measuring anterior and posterior corneal curvatures, termed 
OCT Keratometry (K-OCT) and OCT Topography (T-OCT), implemented in the commercially 
available OCT device for posterior and anterior segment imaging (REVO NX, Optopol 
Technology).

Material and method:
59 patients were enrolled in the study. The results of K-OCT and T-OCT REVO NX were 
compared to IOLMaster 700 (Carl Zeiss Meditec) and Pentacam AXL (Oculus). The T-OCT based 
corneal epithelial maps were also created. Differences in measurement values between the 
three devices were determined using the paired t-test. Agreement was assessed through 
intraclass correlation coefficients (ICC) and Bland-Altman plots.

Results:
K1 mean (D) measured by REVO NX, IOL Master 700 and Pentacam AXL was 43.053, 42.891, 
42.771, respectively; K1 min (D) was 39.700, 39.894, 39.400; K1 max (D) 47.500, 47.203, 46.800. 
K2 mean (D) measured by REVO NX, IOL Master 700 and Pentacam AXL was 44.155, 43.916, 
43.738, respectively; K2 min (D) 40.800, 40.371, 39.800; K2 max (D) 48.800, 48.283, 48.000.

Conclusions:
K1 and K2 values obtained using K-OCT are reliable and close to those measured by IOLMaster 
700 and Pentacam AXL. T-OCT provides topographical maps that correspond to Pentacam 
AXL projections. However, it also offers corneal thickness maps enabling simultaneous 
assessment of corneal topography and epithelium thickness profile. Along with Biometry OCT, 
K-OCT will allow for intraocular lens power calculation using regular OCT system intended for 
posterior segment imaging.
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2.6. Wyniki po zabiegach implantacji soczewek 
o konstrukcji difrakcyjno-refrakcyjnej z wykonaniem 
tylnej kapsuloreksis
Ludmiła Popowska1, Tomasz Grędysa1,2

1 Lumed – Centrum chirurgii refrakcyjnej w Opocznie

2 Europejskie Centrum Zdrowego Oka w Warszawie

Cel:
Celem pracy jest pokazanie po operacyjnych wyników korekcji presbiopii. Wyniki ostrości, 
funkcjonalne i czyniki mające wpływ (Hallo, spadek kontrastowości, aureoli)

Materiał i metoda:
Badana grupa 30-tu pacjentów z występującą presbyopia na kontrastowym 
teście -F.A.S.T.Oceniano ostrość wzroku do dali, do bliży, w różnych warunkach 
oświetlenia,u pacjentów po wykonaniu tylnej kapsuloreksis i bez.

Wyniki:
W warunkach mezopowych i skotopowych wykonanie tylnej kapsuloreksis pozwoliło uzyskać 
najniższy współczynnik photopsji. W warunkach photopowych ostrość wzroku do dali i do bliży 
wynosiła 20/40 i 0,5/35 cm odpowiednio u pacjentów po wszczepie soczewki w konstrukcji 
EDOF.

Wnioski:
Wykonanie tylnej kapsuloreksis pozwala osiągnąć idealne warunki dla funkcjonalnego 
widzenia po wszczepie soczewek w konstrukcji dyfrakcyjno-refrakcyjnej.
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2.6. Evaluation of the surgical correction of presbyopia 
after implantation of a lens with diffractive-refractive 
structure, application of the posterior capsulorhexis 
method
Ludmiła Popowska, Tomasz Grędysa

Purpose:
The paper presents postoperative results of presbiopia correction. Evaluation of visual acuity, 
functional outcomes of patients’ sightings (reflections, drop in contrast, fibrotic changes on the 
posterior lens bag as a potential cause of light scattering - glaring - Hallo-effects).

Material and method:
The study group of 30 patients with presbyopia on the contrast test -F.A.S.T.It assessed the 
visual acuity for distance, near vision, in different lighting conditions, in patients after the 
preparation of posterior capsulorexis and without.

Results:
Under mesopic and scotopic conditions, the posterior capsulorexis made it possible to obtain 
the lowest photopsy coefficient. In photopic conditions, the visual acuity for distance and near 
vision was 20/40 and 0.5 / 35 cm, respectively in patients after lens implant in EDOF design.

Conclusions:
The implementation of the posterior capsulorexis allows to achieve ideal conditions for 
functional vision after lens implantation in a diffractive-refractive construction.
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2.7. Wszczepy soczewek Precision Presbyopic. 
Doświadczeni własne
Janusz A. Cieślik1, Tomasz Cieślik2

1 Szpital Okulistyczny „Medilens” Kielce

2 Szpital Okulistyczny „Medilens” Kielce

Cel:
Ocena jakości widzenia do dali i bliży, oraz satysfakcji pacjenta.

Materiał i metoda:

Operowano 20 pacjentów metodą fakoemulsyfikacji. Wszczepiono 26 soczewek, w tym u 6 
pacjentów obuocznie.

Wyniki:
U wszystkich pacjentów uzyskano dobrą i bardzo dobrą ostrość wzroku do dali i bliży. Ocenie 
poddano też występowanie halo i glare.

Wnioski:
Uzyskane wyniki pozwalają na wysoką ocenę soczewki Precision Presbyopic, jako spełniającą 
wymagania dla soczewek grupy premium. Dobra i bardzo dobra ostrość widzenia, zjawisko 
halo i glare praktycznie nie występuje, co ma znaczący wpływ na jakość jazdy nocnej 
samochodem.
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2.7. Precision Presbyopic lens implants in own 
experience
Janusz A. Cieślik, Tomasz Cieślik

Purpose:
Assesment of near and distance quality and patient satisfaction.

Material and method:
The total of 20 patients were treated with phacoemulsification. A total of 26 lenses were 
applied, in case of 6 patients both eyes undergone operation.

Results:
In case of all patients good and very good vision quality for near and distance was achieved. 
The appearance of halo and glare was also evaluated.

Conclusions:
According to study results it was concluded, that IOL Precision Presbyopic fulfill conditions for 
premium IOL’s. The phenomena of halo and glare practically do not occur, and have no impact 
on driving convenience at night.
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2.8. Wczesne objawy zespołu PEX w gałce ocznej 
(Badanie kliniczno-eksperymentalne)
Małgorzata Frankowska-Gierlak1, Shatskikh A.V.2, Kerimova R.S.3

1 Oddział Okulistyki - Centralny Szpital Kliniczny MSW i A w Warszawie

2 Instytut Mikrochirurgii Oka im. S.N. Fiodorowa w Moskwie

3 Narodowe Centrum Okulistyki im. Z. Aliewoj w Baku

Cel:
Morfologiczna i kliniczna weryfikacja wczesnych objawów zespołu PEX

Materiał i metoda:
W ramach badania klinicznego przeanalizowano 192 oczu 96 pacjentów w wieku od 47 do 93 
lat. Grupę 1A stanowiło 96 oczu pacjentów z zaawansowanymi objawami PEX. Grupę 1B 
stanowiło 96 drugich oczu pacjentów grupy 1A bez ogólnie klinicznie przyjętych wczesnych 
symptomów PEX. Grupę kontrolną - 2 stanowiło 30 oczu pacjentów z zaćmą w wieku od 46 
do 85 lat bez klinicznych objawów PEX i bez zmian o charakterze PEX w UBM. W celu 
morfologicznego potwierdzenia wiarygodności wyników badań klinicznych wybrano 16 gałek 
ocznych osób zmarłych z powodu chorób układu krążenia w wieku od 49 do 78 lat.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonych kliniczno-eksperymentalnych badań udało się określić 
wiarygodne porównania potwierdzające zmiany strukturalne wywołane istnieniem zespołu 
PEX, oraz potwierdzić znaczenie UBM w diagnostyce złogów materiału pseudoeksfoliacyjnego 
w gałce ocznej. Ważnym z punktu widzenia badania klinicznego jest fakt, że w badaniu 
UBM w diagnostyce wczesnych objawów PEX zawsze towarzyszą rozproszenie 
barwnika na przedniej powierzchni tęczówki, oraz objaw «koronki» w kącie przesączania. 
Przeprowadzone badanie potwierdza układowy charakter zespołu PEX i zawsze obuoczny 
przebieg.

Wnioski:
1. Kompleksowe badania patomorfologiczne oczu pobranych ze zwłok wiarygodnie wykazują 
wczesne objawy zespołu pseudoeksfoliacji w strukturach gałki ocznej i potwierdzają wysoką 
skuteczność przyżyciowego badania UBM w diagnostyce PEX.

2. Najwcześniejszym zmianom w przebiegu PEX podlegają struktury, zwrócone w stronę 
tylnej komory oka w tym wyrostki rzęskowe, tylna powierzchnia tęczówki, obwódka rzęskowa 
i równik soczewki.

3. Obecne w obrazie UBM początkowe wtrącenia materiału pseudoeksfoliacyjnego (PEM) 
na strukturach tylnej komory, klinicznie przejawiają się obecnością rozproszonego barwnika 
na przedniej powierzchni tęczówki w połączeniu z jego odkładaniem w dolnym kwadrancie 
kąta komory przedniej zewnętrznie od linii Schwalbe.

4. Pacjenci z wczesnymi objawami PEX mają uszkodzoną barierę krew-oko, co morfologicznie 
przejawia się angiopatią tęczówki i ciała rzęskowego.
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2.8. Early Symptoms of PEX in the Eyeball (Clinical and 
Experimental Study)
Małgorzata Frankowska-Gierlak, Shatskikh A.V., Kerimova R.S.

Purpose:
Morphological and clinical verification of early symptoms of PEX syndrome

Material and method:
As part of a clinical trial, 192 eyes of 96 patients aged from 47 to 93 years were analyzed. Group 
1A consisted 96 eyes of patients with advanced PEX symptoms. Group 1B consisted 96 fellow 
eyes of Group 1A patients without generally clinically visible early PEX symptoms. The control 
group - 2 consisted 30 eyes of patients with cataracts aged from 46 to 85 years with no clinical 
symptoms of PEX and no PEX changes in UBM. For morphological confirmation of reliability 
of the results of clinical trials, 16 eyeballs were selected from people who died of cardiovascular 
disease, aged between 49 and 78 years old.

Results:
As a result of the clinical-experimental studies we managed to determine reliable comparisons 
confirming the structural changes caused by the existence of the PEX syndrome and 
confirm the importance of UBM in the diagnosis of deposits of pseudoexfoliation material in 
the eyeball. From point of view of the clinical trial it is important that in the UBM study, the 
diagnosis of early PEX symptoms is always accompanied by the dispersion of the pigment on 
the anterior surface of the iris and the symptom of the „lace” at the angle of perception. The 
study confirms the systemic nature of the PEX syndrome and that binocular course always 
occurs.

Conclusions:
1. Comprehensive pathomorphological examination of the eyes collected from cadavers 
reliably shows early signs of pseudoexfoliation in the eye structures and confirm the high 
efficacy of UBM in the diagnosis of PEX.

2. The earliest changes in the course of PEX are structures facing the posterior chamber of the 
eye, including ciliary processes, posterior iris, the cillary zonule and the equator of the lens.

3. In the UBM image, initial inclusions of the pseudoexfoliative material (PEM) on the structure 
of posterior chamber are present. Clinically they are manifested by the presence of the 
dispersed pigment on the anterior surface of the iris combined with its desposition in the 
lower quadrant of the anterior chamber angle externally from the Shwalbe line.

4. Patients with early PEX symptoms have a damaged blood-eye barrier, which 
morphologically manifests as iris and ciliary body angiopathy.
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2.9. Soczewki o wydłużonej ogniskowej MiniWell 
w chirurgii zaćmy
Jacek P. Szaflik, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Monika Łazicka-Gałecka, 
Grzegorz Sosnowski, Jerzy Szaflik

W prezentacji autorzy przedstawią budowę implantu, wskazania oraz przeciwskazania 
do zastosowania soczewek o wydłużonej głębi ostrości Mini Well Ready, a także zaprezentują 
doświadczenia własne. W okresie od lipca 2018 do kwietnia 2019 w CMO Laser przeprowadzono 
48 operacji niepowikłanej zaćmy starczej. Wszczepiono łącznie 32 soczewki Mini Well 
Ready oraz 16 Mini Well Ready Toric korygujące dodatkowo astygmatyzm. Zabiegi zostały 
przeprowadzone przez trzech operatorów. W prezentacji przedstawione bedą wstępne wyniki 
UNCVA (nieskorygowana ostrość wzroku) do dali oraz do bliży przy użyciu tablic Snellena, 
zależność pacjentów od stosowania korekcji okularowej w życiu codziennym, a także ocena 
stopnia zadowolenia z jakości widzenia. 

Zastosowanie soczewek Mini Well Ready oraz Mini Well Toric Ready w leczeniu chirurgicznym 
zaćmy jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem. Kluczem do sukcesu jest właściwa 
kwalifikacja oraz określenie indywidualnych potrzeb pacjenta. Ze względu na właściwości 
wynikające ze specjalnej budowy implantu, pacjenci po operacji zaćmy są zadowoleni 
z uzyskanej ostrości wzroku, a także - w większości przypadków - mogą funkcjonować bez 
korekcji okularowej. 
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2.9. Extended depth of focus IOLs Mini Well in cataract 
surgeries – own experience
Jacek P. Szaflik, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Monika Łazicka-Gałecka, 
Grzegorz Sosnowski, Jerzy Szaflik

In presentation authors are going to explain the construction of implant. Indications and 
contraindications for surgery will be outlined. Subsequently authors own experience and 
results will be presented. 48 operations of uncomplicated senile cataract were performed in 
CMO Laser between July 2018 and April 2019. 32 Mini Well Ready and 16 Mini Well Ready Toric 
(that corrects astigmatism) were implanted. Surgieries were accomplished by three surgeons. 

Implantation of Mini Well Ready and Mini Well Toric is safe and effective procedure. Detailed 
clinical history taking adressing needs and lifestyle as well as accurate opthalmology 
evaluation are the key factors to achieve patient’s satisfaction. Most patient were spectacle 
independent after the surgery.
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2.10. Ocena skuteczności metody cross linking 
z usunięciem nabłonka rogówki i modyfikacji metody 
z zachowaniem nabłonka rogówki (CFX Megaride) 
w terapii stożka rogówki w obserwacji rocznej
Łukasz Kołodziejski1, Aleksandra Opala2, Dawid Wiącek3,  
Marta Pietruszyńska4, Iwona Grabska-Liberek5

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

4 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

5 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Cel:
Cross linking jest techniką wykorzystującą światło UV A i fotouczulacz ryboflawinę 
do wytworzenia dodatkowych wiązań krzyżowych pomiędzy włóknami kolagenu zrębu 
rogówki. Procedura cross linking jest wykorzystywana w leczeniu postępujących ektazji 
rogówki, głównie stożka rogówki. Ocena skuteczności metody cross linking z usunięciem 
nabłonka rogówki (epi-off) oraz modyfikacji metody z zachowaniem nabłonka rogówki (epi-
on, CFX Megaride) w zahamowaniu progresji stożka rogówki w ciągu jednego roku po zabiegu.

Materiał i metoda:
Retrospektywna ocena wartości nieskorygowanej ostrości wzroku, najlepszej skorygowanej 
ostrości wzroku, minimalnej pachymetrii i maksymalnej keratometrii 1, 3, 6 i 12 miesięcy 
po zabiegu cross linking w porównaniu do wartości sprzed zabiegu. Do badania włączono 
pacjentów poddawanych jednej z wymienionych procedur w latach 2017-2018 w Warszawskim 
Centrum Okulistycznym Libermedic. Leczeniu byli poddawani pacjenci ze stożkiem rogówki, 
bez uprzedniego leczenia chirurgicznego w oku badanym, u których odnotowano progresję 
ektazji.

Wyniki:
Określono wartości nieskorygowanej ostrości wzroku, najlepszej skorygowanej ostrości wzroku, 
minimalnej grubości rogówki i maksymalnej keratometrii w każdej z analizowanch grup przed 
zabiegiem oraz w okresie 1, 3, 6 i 12 miesięcy po operacji oraz występowanie powikłań w okresie 
pooperacyjnym. Odnotowano zahamowanie progresji choroby w obu grupach.

Wnioski:
Cross linking jest szybko rozwijającą się, bezpieczną metodą leczenia schorzeń rogówki. Obie 
modyfikacje metody cross linking, z usunięciem nabłonka rogówki (epi-off) i z zachowaniem 
nabłonka (epi- on) są skuteczne w zahamowaniu progresji stożka rogówki.
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2.10. Assessment of the efficacy of corneal cross-
linking with removal of epithelium, and the method 
modification without removal of epithelium (CFX 
Megaride) in the treatment of the keratoconus in 
oneyear follow-up
Łukasz Kołodziejski, Aleksandra Opala, Dawid Wiącek,  
Marta Pietruszyńska, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Cross-linking is a technique involving UV A light and photosensitizer riboflavin to create 
additional bonds between collagen fibres in the stromal layer of the cornea. The cross-linking 
procedure is used in the treatment of progressive corneal ectasia, mainly keratoconus. 
To assess the efficacy of corneal cross-linking with removal of epithelium (epi-off) and the 
method modification without removal of epithelium (epi-on, CFX Megaride) in inhibiting 
keratoconus progression during 1 year after the surgery.

Material and method:
Retrospective analysis of uncorrected visual acuity, best corrected visual acuity, minimal 
pachymetry and maximum keratometry 1, 3, 6 and 12 months after the cross-linking procedure 
in comparison with the values before the surgery. The patients subjected to one of the above 
procedure at the Ophthalmological Centre Libermedic in Warsaw in 2017-2018 were enrolled 
in the study. The treatment was applied to the patients with keratoconus who were not 
subjected to previous surgical treatment of the affected eye, in whom progression of ectasia 
was observed.

Results:
The values of uncorrected visual acuity, best corrected visual acuity, minimal pachymetry and 
maximum keratometry were determined in each of the analysed groups before the procedure 
and 12 months after the surgery. The occurrence of complications was evaluated. Inhibition of 
the disease progression was observed in both groups.

Conclusions:
Cross-linking is a rapidly developing, safe treatment method of corneal diseases. Both 
modification of the corneal cross-linking method, with (epi-off) and without (epi-on) removal 
of epithelium, are effective in inhibiting the progression of keratoconus.
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2.11. Skuteczna i bezpieczna steroidoterapia 
w chirurgii oka
Monika Łazicka-Gałecka
Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety Medycznego

Wykład sponsorowany przez firmę Bausch Health

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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2.11. 
Monika Łazicka-Gałecka

Lecture sponsored by Bausch Health

Abstract has not been provided.
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2.12. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej 
(ATMPs)
Iwona Grabska-Liberek

Wykład sponsorowany przez firmę Chiesi

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMPs) są to technologie powstałe 
z zastosowaniem genów, komórek lub tkanek ludzkich. Stwarzają one nowe perspektywy 
leczenia schorzeń i uszkodzeń ciała. 

Holoclar to uzyskane w wyniku ekspansji ex vivo autologiczne ludzkie komórki nabłonka 
rogówki, zawierające komórki macierzyste. Jest on stosowany u dorosłych pacjentów 
z niedoborem komórek macierzystych rąbka rogówki o nasileniu od umiarkowanego 
do ciężkiego spowodowanym oparzeniami oka, w tym chemicznymi. Produkt Holoclar jest 
rodzajem leku do zaawansowanego leczenia, zwanym „produktem inżynierii tkankowej” i jest 
lekiem „sierocym”. Składa się on z komórek pobranych z rąbka rogówki pacjenta (z brzegu 
rogówki), które są następnie namnażane w laboratorium w celu naprawy uszkodzonej 
powierzchni rogówki. 

W badaniu retrospektywnym z wykorzystaniem historii dokumentacji medycznej pacjenta 
wykazano skuteczność produktu Holoclar w odbudowywaniu stabilnej powierzchni 
rogówki u pacjentów z niedoborem komórek macierzystych rąbka rogówki o nasileniu 
od umiarkowanego do ciężkiego spowodowanym oparzeniami. Rok po wszczepieniu produktu 
Holoclar u 75 ze 104 badanych pacjentów (72%) zabieg oceniono jako udany w oparciu 
o obecność stabilnej powierzchni rogówki, z brakiem uszkodzeń oraz brakiem lub niewielką 
liczbą wrośniętych naczyń krwionośnych (cecha często występująca w przypadku niedoboru 
komórek macierzystych rąbka rogówki). Wystąpiło również zmniejszenie nasilenia objawów, 
takich jak ból i stan zapalny, oraz poprawa wzroku.



STRESZCZENIA
Abstracts

45

2.12. ATMP (Advanced therapy medicinal products) 
in ophtalmology
Iwona Grabska-Liberek

Lecture sponsored by Chiesi

Advanced therapy medicinal products (ATMPs) are medicines for human use that are based 
on genes, tissues or cells. They offer groundbreaking new opportunities for the treatment of 
disease and injury. 

Holoclar is ex vivo expanded autologous human corneal epithelial cells containing stem cells. It 
is used in adult patients with moderate to severe limbal stem-cell deficiency caused by burns, 
including chemical burns, to the eyes. Holoclar is a type of advanced therapy product called 
a ‘tissue engineered product’ and is designated an „orphan medicine”. It consists of cells taken 
from the patient’s limbus and then grown in a laboratory so that they can be used to repair the 
damaged corneal surface. 

Holoclar was shown to be effective in restoring a stable corneal surface in patients with 
moderate or severe limbal stem-cell deficiency caused by burns in a retrospective study using 
patients’ past medical records. One year after Holoclar implantation, 75 out of 104 patients 
studied (72%) were judged to have had successful implants based on the presence of stable 
corneal surface with no surface defects and little or no ingrown blood vessels (a common 
feature of limbal stem-cell deficiency). There were also reductions in patients’ symptoms, such 
as pain and inflammation, and improvements in vision.
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3.1. Wczesna politerapia jaskry – okiem chirurga
Iwona Grabska-Liberek

Wykład sponsorowany przez firmę Adamed

Planując leczenie jaskry należy postępować zgodnie ze zindywidualizowanym podejściem 
dostosowanym do potrzeb pacjenta.

Monoterapia jest podstawowym sposobem rozpoczynania leczenia jaskry, jednak nie zawsze 
jest optymalnym rozwiązaniem.  

Kiedy docelowe ciśnienie wewnątrzgałkowe nie jest osiągnięte zgodnie z wytycznymi EGS 
dopuszczalne są różne modyfikacje leczenia łącznie ze skierowaniem na zabieg chirurgiczny.

Praca podejmuje temat wskazań klinicznych do rozpoczynania terapii lekami złożonymi na 
wczesnym etapie od rozpoznania choroby i najlepszego doboru spośród dostępnych opcji.
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3.1. Combine therapy as early stage in glaucoma 
treatment from surgeon perspective
Iwona Grabska-Liberek

Lecture sponsored by Adamed

Treatment glaucoma patients based on guidelines reccomend individual approach suitable for 
patient’s needs.

Monotherapy is basic option for starting treatment but not always effective.

When target IOP is not achieved according to the Guidelines of the European Glaucoma 
Society the therapy can be tailored to the individual needs including surgery.

Presentation takes into consideration clinical indication for fixed combination drugs on early 
stage of glaucoma treatment and presents best criteria for selection among available options.
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3.2. 
Richard Abbott

Wykład sponsorowany przez firmę Santen

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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3.2. How to Achieve Maximum Safety and 
Effectiveness in the Prevention and Treatment 
of Ocular Infection
Richard Abbott
Department of Ophthalmology and Proctor Foundation University of California San Francisco

Secretary-General Academia Ophthalmologica Internationalis

Lecture sponsored by Santen

The Ophthalmologist is often confronted with decisions to choose the most effective antibiotic 
that has the least toxicity when treating or preventing ocular infections. By defining the key 
components of the “ideal” antibiotic, we can examine current available topical antibiotics and 
make an evidence-based decision regarding which antibiotic to choose. The rationale for using 
a later-generation Fluoroquinolone in the treatment of bacterial keratitis or the prevention 
of endophthalmitis and the pros and cons of using a brand vs generic product will also be 
discussed. 
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3.3. Czy poprawa pola widzenia w jaskrze jest możliwa?
Joanna Wierzbowska1

1 Klinika Okulistyka CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Cel:
Uszkodzenie pola widzenia jest charakterystycznym objawem jaskry i jego ocena jest 
standardową częścią badania okulistycznego pacjentów z jaskrą. Głównymi celami perymetrii 
są wykrycie nieprawidłowości pola widzenia i długoterminowa ocena celem wykrycia progresji 
zmian. W 1985 r. Spaeth, po raz pierwszy zasugerował, że komórki zwojowe siatkówki, poddane 
procesowi jaskrowej neurodegeneracji mogą, dzięki skutecznemu leczeniu obniżającemu 
ciśnienie wewnątrzgałkowe, odzyskać swoją funkcję, co może skutkować poprawą pola 
widzenia.

Materiał i metoda:
Przegląd literatury, prezentacja przypadków klinicznych

Wyniki:
W prezentacji, w oparciu o wyniki najnowszych badań i przypadki kliniczne, omówione zostaną 
aspekty heterogeniczności populacji komórek zwojowych i specyfiki sekwencji procesu 
neurodestrukcji w neuropatii jaskrowej, które mogą leżeć u podstaw potencjalnej możliwości 
poprawy funkcjonalnej neuronów w niektórych oczach z jaskrą, po zastosowaniu interwencji 
terapeutycznych.

Wnioski:
Czy poprawa pola widzenia w jaskrze jest możliwa? TAK.
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3.3. Is visual field improvement in glaucoma possible?
Joanna Wierzbowska

Purpose:
Visual field damage is a hallmark sign of glaucoma and its assessment is a standard part of 
the ophthalmologic examination of patients with glaucoma. The main purpose of perimetry 
are the detection of visual field abnormalities and long-term evaluation to detect the 
progression of changes. In 1985, Spaeth suggested for the first time that the retinal ganglion 
cells undergoing glaucoma neurodegeneration could, due to effective intraocular pressure 
reduction, regain their function, which could result in improved visual field.

Material and method:
Literature review, presentation of clinical cases

Results:
In the presentation, based on the results of the latest research, some aspects of the 
heterogeneity of the ganglion cell population and the specificity of the sequence of 
neurodestruction process in glaucomatous neuropathy, which may underlie the potential 
for functional improvement of neurons in some eyes with glaucoma after therapeutic 
intervention, will be discussed.

Conclusions:
Is visual field improvement in glaucoma possible? YES
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3.4. Analiza wpływu wybranych czynników 
na efektywność sklerektomii głębokiej nieprzenikającej 
z użyciem mitomycyny C
Agata Stodolska-Nowak1, Agata Brązert2, Iwona Przybylska-Rybczyńska3, 
Krzysztof Załęcki4, Jarosław Kocięcki5

1 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Ocena wpływu wybranych czynników na wielkość spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
zmniejszenie ilości pobieranych leków oraz ilość powikłań wymagających interwencji 
chirurgicznej po zabiegu sklerektomii głębokiej nieprzenikającej z użyciem mitomycyny C.

Materiał i metoda:
Analiza retrospektywna dokumentacji pacjentów Poradni Leczenia Jaskry, którzy w latach 
2016-2018 zostali poddani zabiegowi sklerektomii głębokiej nieprzenikającej z użyciem 
mitomycyny C (SGN). Oceniano czy czynniki takie jak rodzaj jaskry, obecność soczewki własnej 
lub sztucznej, wykonanie zabiegu selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT) w okresie 
poprzedzającym sklerektomię mają wpływ na wielkość efektu hipotensyjnego, ilość powikłań 
pooperacyjnych wymagających interwencji inwazyjnych oraz na stopień redukcji pobieranych 
przez pacjenta leków przeciwjaskrowych 6 miesięcy po operacji.

Wyniki:
Analizie poddano dokumentację 23 pacjentów (28 oczu): 14 kobiet i 9 mężczyzn 
zakwalifikowanych do SGN z podaniem mitomycyny C. Średnia wieku grupy badanej wyniosła 
63,85 lata (28-82). W 18 oczach rozpoznano jaskrę pierwotną otwartego kąta, w 10 jaskrę 
wtórną otwartego kąta w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (PEX). 14 oczu posiadało własną 
soczewkę, 14 było pseudofakijnych. W 16 oczach wykonano zabieg SLT w okresie od 1-24 
miesięcy przed zabiegiem. Okres obserwacji wynosił 6 miesięcy od czasu wykonania SGN. 
Oceniano: wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) w dniu kwalifikacji do SGN, w 1 
dobie po zabiegu oraz podczas kontroli po tygodniu, 1 oraz 6 miesiącach, ilość pobieranych 
leków w dniu kwalifikacji do SGN i 6 miesięcy po zabiegu oraz ilość powikłań wymagających 
interwencji chirurgicznej w okresie 6-miesięcznej obserwacji. W grupie pacjentów z jaskrą 
pierwotną otwartego kąta (JPOK) średni spadek IOP po 6 miesiącach od zabiegu wyniósł 
11,94mmHg (47,21%), średnia ilość pobieranych leków zmalała o 2,76 (78,33%), a ilość powikłań 
wymagająca interwencji chirurgicznej wynosiła 38,89%. W grupie pacjentów z jaskrą wtórną 
w przebiegu PEX średni procentowy spadek IOP po 6 miesiącach od zabiegu wynosił 
16,78mmHg (54,13%), średnia ilość pobieranych leków zmalała o 2,1 (72,41%), a ilość powikłań 
wymagających interwencji chirurgicznych wyniosła 30%. W grupie pacjentów z własną 
soczewką średnia wartość IOP po 6 miesiącach od zabiegu zmalała o 11,36mmHg (44,04%), 
ilość pobieranych leków zmniejszyła się o 2,36 (68,75%), a u 42,86% pacjentów wystąpiły 
powikłania wymagające interwencji chirurgicznej. U pacjentów pseudofakijnych spadek IOP 
wyniósł 15,52(53,13%),średnia ilość pobieranych leków zmalała o 2,5 (77,78%), a powikłania 
wymagające leczenia inwazyjnego wystąpiły u 35,71% chorych. U pacjentów, u których przed 
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kwalifikacją do SGN wykonano zabieg SLT średnia wartość IOP po 6 miesiącach od operacji 
była mniejsza o 13,57 (47,74%), ilość pobieranych leków zmalała o 1,87 (60%), 43,75% pacjentów 
wymagało dodatkowych interwencji chirurgicznych z powodu powikłań po operacji. W grupie 
chorych, którzy nie zostali poddani SLT w okresie przed SGN spadek IOP po 6 miesiącach 
wyniósł 13,17 (50%), ilość leków zmniejszyła się o 3,17 (88,37%), a u 33,33% pacjentów wykonano 
dodatkowe zabiegi terapeutyczne z powodu powikłań po sklerektomii.

Wnioski:
W badanej grupie pacjenci z JPOK osiągnęli gorszy efekt hipotensyjny, niż z jaskrą wtórną 
w przebiegu PEX, ale w przypadku jaskry wtórnej pacjenci wymagali podawania większej ilości 
leków dla podtrzymania efektu, a odsetek powikłań wymagających interwencji był większy. 
W niniejszym badaniu SGN okazała się natomiast bardziej efektywna, a także bezpieczniejsza 
pod kątem powikłań pooperacyjnych u chorych pseudofakijnych oraz u pacjentów, którzy 
wcześniej nie zostali poddani zabiegowi SLT.Z uwagi na małą liczebność grupy badanej 
wskazane jest kontynuowanie badań i weryfikacja wyników po uzyskaniu większej ilości 
danych.
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3.4. Influence of selected factors on the efficiency of 
deep non-penetrating sclerectomy mitomycin C
Agata Stodolska-Nowak, Agata Brązert, Iwona Przybylska-Rybczyńska, 
Krzysztof Załęcki, Jarosław Kocięcki

Purpose:
Evaluation of the influence of selected factors on the intraocular pressure changes, reduction 
of the amount of topical antiglaucoma eyedrops taken, and the number of complications 
requiring surgical intervention after deep non-penetrating sclerectomy with the use of 
mitomycin C.

Material and method:
A retrospective analysis of the documentation of patients treated in the Department of 
Ophtalmology of Poznań University of Medical Sciences, who in the years 2016-2018 underwent 
deep non- penetrating sclerectomy (SGN) with mitomycin C. It was assessed whether factors 
such as glaucoma type, the presence of an artificial lens and selective laser trabeculoplasty 
(SLT) performed in the period preceding the sclerectomy have influenced the hypotensive 
effect, the number of postoperative complications requiring invasive interventions and the 
reduction of amount of antiglaucoma eyedrops taken 6 months observation period.

Results:
The documentation of 23 patients (28 eyes),14 women and 9 men qualified for SGN with 
mitomycin C, was analyzed. The mean age of the study group was 63.85 years (28-82). In 18 
eyes primary open angle glaucoma was diagnosed and 10 eyes had open angle glaucoma 
secondary to pseudoexfoliation syndrome (PEX). 14 eyes had their own lens, 14 were 
pseudophakic. In 16 eyes, SLT was performed between 1-24 months before the procedure. 
The follow-up period was 6 months from the time the SGN was performed. The following 
were assessed: intraocular pressure (IOP) on the day of qualifying for SGN, on the first day 
after surgery and after 1 week, 1 and 6 months, the amount of drugs taken on the day of 
qualification to SGN and 6 months after surgery and the number of complications requiring 
surgical intervention in 6-month observation period. In the group of patients with primary 
open angle glaucoma, the averag IOP drop after 6 months after the procedure was 11.94 
mmHg (47.21%), the average amount of drugs taken decreased by 2.76 (78.33%), and the 
number of complications requiring surgical intervention was 38.89%. In the group of patients 
with glaucoma secondary to PEX, the mean IOP reduction at 6 months after the procedure 
was 16.78 mmHg (54.13%), the average number of drugs taken decreased by 2.1 (72.41%), and 
the number of complications requiring intervention surgery was 30%. In the group of patients 
with their own lens, the mean IOP after 6 months after the surgery decreased by 11.36 mmHg 
(44.04%), the amount of drugs taken decreased by 2.36 (68.75%), and in 42.86% of patients 
there were complications requiring surgical intervention. In pseudophakic patients, the 
decrease in IOP was 15.52 (53.13%), the average amount of drug taken decreased by 2.5 (77.78%), 
and complications requiring invasive treatment occurred in 35.71% of patients. In patients 
who had SLT before SGN, mean IOP after 6 months after surgery was lower by 13.57 (47.74%), 
the amount of drugs taken decreased by 1.87 (60%), 43.75% patients required additional 
surgical interventions due to postoperative complications. In the group of patients who were 
not subjected to SLT in the pre-SGN period, the fall of IOP after 6 months was 13.17 (50%), the 
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number of drugs decreased by 3.17 (88.37%), and 33.33% of patients underwent additional 
therapeutic treatments due to post- sclerectomy complications.

Conclusions:
In the study group, patients with primary open angle glaucoma achieved worse hypotensive 
effect than those with secondary glaucoma, but in the case of secondary glaucoma, 
patients required more drugs to maintain the effect, and the rate of complications requiring 
intervention was greater. In this study, SGN turned out to be more effective, as well as safer 
in terms of postoperative complications in pseudophakic patients and in patients who had 
not been previously treated with SLT. Due to the small size of the study group, it is necessary 
to continue research and verify results after obtaining more data.
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3.5. Korelacja mikroperymetrii i standardowej 
automatycznej perymetrii z gęstością naczyń siatkówki 
w angiografii optycznej koherentnej tomografii 
u pacjentów z jaskrą pierwotnie otwartego kąta
Jakub J. Kałużny1, Przemysław Zabel2, Katarzyna Zabel3, Martyna Kałużna4, 
Aleksander Lamkowski5, Damian Jaworski6

1 Zakład Biologii Układu Wzrokowego, CM, UMK, Bydgoszcz

2 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

3 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

4 Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz

5 Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz

6 Klinika Okulistyczna Oftalmika, Bydgoszcz

Cel:
Porównanie korelacji pomiędzy zaburzeniem funkcji sensorycznej, a uszkodzeniem struktury 
siatkówki u pacjentów z jaskrą pierwotnie otwartego kąta (POAG)

Materiał i metoda:
Do prospektywnego badania włączono 20 osób (34 oczu) z POAG. W celu oceny struktury 
siatkówki wykorzystano OCTA (Angiovue, Optovue; Fremont, CA) i Spektralne OCT (SD-OCT) 
(Avanti, Optovue; Fremont, CA). Zbadano gęstość naczyń w splocie powierzchownym siatkówki 
(SVP), w warstwie radialnej okołotarczowych kapilar (RPC), grubość komórek zwojowych (GCL) 
oraz okołotarczową grubość warstwy włókien nerwowych (pRNFL). Analizę funkcji siatkówki 
przeprowadzono badając czułość przy pomocy mikroperymetrii (MAIA, CenterVue, Italy) oraz 
standardowej automatycznej perymetrii (SAP) (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA)

Wyniki:
Stwierdzono istotne statystycznie korelacje pomiędzy średnią czułością siatkówki uzyskaną 
w badaniu mikroperymetrem, a gęstością naczyń w SVP, RPC, grubością GCL oraz pRNFL 
(korelacja Pearsona, r=0,504-0,625; p<0,05). W SAP istotne statystycznie korelacje występowały 
wyłącznie z grubością pRNFL oraz z gęstością naczyń w warstwie RPC (korelacja Pearsona, 
r=0,501-0,509; p<0,05)

Wnioski:
Najsilniejsza korelacja funkcja-struktura występuje w badaniu czułości siatkówki przy użyciu 
mikroperymetru oraz gęstości naczyń w SVP. Wyniki sugerują, że naczynia odgrywają bardzo 
ważną rolę w patomechanizmie jaskry, a badanie mikroperymetrem oraz OCTA stanową 
użyteczne metody we wczesnej diagnostyce oraz w monitorowaniu POAG
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3.5. Correlation of microperimetry and standard 
automated perimetry with retinal vessels density in 
optical coherence tomography angiography in primary 
open-angle glaucoma
Jakub J. Kałużny, Przemysław Zabel, Katarzyna Zabel, Martyna Kałużna, 
Aleksander Lamkowski, Damian Jaworski

Purpose:
To compare the correlation between sensory function impairment and retinal structure 
damage in patients with primary open-angle glaucoma (POAG)

Material and method:
In this prospective study 20 people (34 eyes) with POAG were enrolled. OCTA (Angiovue, 
Optovue, Fremont, CA) and spectral domain OCT (SD-OCT) (Avanti, Optovée, Fremont, CA) 
were used to assess the retinal structure. The density of vessels in the superficial vascular 
plexus (SVP), layer of radial peripapillary capillaries (RPC), thickness of ganglion cell layer (GCL) 
and peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL) were examined. The analysis of the retinal 
function was performed by examining the sensitivity using microperimetry (MAIA, CenterVue, 
Italy) and standard automated perimetry (SAP) (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA)

Results:
Statistically significant correlations between structure-function were obtained in the 
microperimety and in SVP, RPC, GCL and pRNFL (Pearson’s correlation, r = 0.504-0.625; p 
<0.05). In SAP, statistically significant correlations occurred only with the thickness of pRNFL 
and in the RPC vassels density (Pearson’s correlation, r = 0.501-0.509; p <0.05)

Conclusions:
The strongest function-structure correlation occurs between retinal sensitivity using 
a microperimeter and vessel density in SVP. The results suggest that vessels play a very 
important role in the pathomechanism of glaucoma, and the study with microperimeter and 
OCTA are useful methods in early diagnosis and monitoring of POAG
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3.6. Goniotomia ab interno z zastosowaniem Kahook 
Dual Blade w 6-miesięcznej obserwacji
Bartłomiej Kałużny1, Magda Kaszuba-Modrzejewska2, Anna Majer3,  
Marzena Petrus4

1 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

2 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

3 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

4 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

Cel:
Goniotomia ab interno z zastosowaniem Kahook Dual Blade jest jedną z technik zaliczanych 
do małoinwazyjnej chirurgii jaskry (ang. minimally-invasive glaucoma surgery, MIGS). Celem 
pracy jest przedstawienie wyników goniotomii ab interno w 6–miesięcznej obserwacji.

Materiał i metoda:
Do badań retrospektywnych włączono 25 oczu poddawanych jednoczasowo goniotomii ab 
interno i fakoemulsyfikacji zaćmy z dotorebkowym wszczepem sztucznej soczewki. Wszystkie 
zabiegi wykonał ten sam chirurg z wykorzystaniem jednorazowego ostrza Kahook Dual Blade. 
Otwarcie kanału Schlemma wykonywane było na 100-120°.

Wyniki:
Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe przed operacją wynosiło 22,0±3,69 mmHg, średnia liczba 
leków przeciwjaskrowych była równa 2,46±1,21. W 7 dobie odpowiednie wartości wynosiły 
20,0±5,37 i 1,25±1,25; po 3 miesiącach 17,66±4,33 i 1,00±1,1; po 6 miesiącach 18,24±4,21 i 1,2±1,26. 
U wszystkich pacjentów śródoperacyjnie zaobserwowano niewielkie krwawienie, w 1 dobie 
w 5 oczach (20%) odnotowano rozproszone krwinki w komorze przedniej, w 4 oczach (16%) 
niewielki skrzep krwi. W 6 oczach (24%) w pierwszej dobie wystąpiła zwyżka ciśnienia powyżej 
25 mmHg.

Wnioski:
Goniotomia ab interno wykonywana jednoczasowo z fakoemulsyfikacją zaćmy prowadzi 
do istotnego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego i zmniejszenia ilości niezbędnych leków 
przeciwjaskrowych w 6-miesiącznej obserwacji. Procedura charakteryzuje się dobrym profilem 
bezpieczeństwa.
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3.6. Goniotomy ab interno with the Kahook Dual Blade 
in 6-month follow-up
Bartłomiej Kałużny, Magda Kaszuba-Modrzejewska, Anna Majer,  
Marzena Petrus

Purpose:
Goniotomy ab interno with the Kahook Dual Blade is one of the techniques of minimally-
invasive glaucoma surgery (MIGS). The aim of the paper is to present the results of ab interno 
goniotomy in 6-month follow-up.

Material and method:
This retrospective, observational case series comprised 25 eyes which underwent ab interno 
goniotomy and cataract phacoemulsification with in-the-bag IOL implantation. All surgeries 
were performed by the same surgeon with a single-use Kahook Dual Blade. Schlemm’s canal 
was opened over 100-120°.

Results:
Mean intraocular pressure (IOP) before the surgery was 22.0±3.69 mmHg and mean number of 
glaucoma medications was 2.46±1.21. Seven days after the surgery the respective values were 
20.0±5.37 and 1.25±1.25; three months after 17.66±4.33 and 1.00±1.1; six months after 18.24±4.21 
and 1.2±1.26. Some intraoperative bleeding was observed in all cases. One day after the surgery 
in 5 eyes (20%) accumulation of red blood cells within the anterior chamber was observed and 
in 4 eyes (16%) there was a small blood cloth. In 6 eyes an IOP rise over 25 mmHg was observed 
in early postoperative period.

Conclusions:
Ab interno goniotomy combined with a cataract phacoemulsification leads to a significant 
decrease of IOP and a reduction of glaucoma medications in 6-month follow-up. The 
procedure has a favorable safety profile.
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3.7. Jaskra zapalne – wyzwania terapeutyczne
Anna Kamińska, Monika Łazicka-Gałecka, Tomasz Gałecki,  
Grzegorz Sosnowski, Jacek P. Szaflik

Cel:
Zaprezentowanie problemu jaskry zapalnej oraz możliwości leczenia farmakologicznego 
i chirurgicznego tego schorzenia

Materiał i metody:
Jaskra zapalna to często występujące (dotyczące niemal 20%) powikłanie występujące 
u pacjentów z nawracającym i przewlekłym zapaleniem błony naczyniowej.

Przewlekły wzrost IOP prowadzący do zmian jaskrowych u pacjentów z ZBN może wynikać 
z bezpośrednich zmian zapalnych (utrudniony odpływ w wyniku istnienia zrostów, zapalenia 
beleczkowania czy zamulenia drogi odpływu komórkami zapalnymi) lub pośrednio głównie 
przybierając postać jaskry posterydowej

W prezentacji autorzy przedstawią ogólne zasady I aktualne możliwości leczenia jaskry 
zapalnej, ze szczególnym naciskiem na rolę leczenia zabiegowego. Zaprezentowane zostanie 
również miejsce nowoczesnych zabiegów przeciwjaskrowych w terapii tego schorzenia oraz 
sposoby postępowania pooperacyjnego.
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3.7. Uveitic Glaucoma – therapeutic challenges
Anna Kamińska, Monika Łazicka-Gałecka, Tomasz Gałecki,  
Grzegorz Sosnowski, Jacek P. Szaflik

Purpose:
To present problems of uveitic glaucoma and possibilities of pharmacological and surgical 
treatment.

Methods and material: 
Uveitic glaucoma is a common (nearly 20% of uveitic patients) complication which occur in 
patients afflicted by recurrent and chronic uveitis. Chronic elevation of intraocular pressure 
which develops glaucomatous optic neuropathy can be caused by direct inflammatory 
changes (for example obstruction of aqueous outflow caused by trabecular synechiae, 
inflammation of trabecular meshwork and accumulation of inflammatory elements in the 
intertrabecular spaces) or indirect, mostly as a steroid-induced glaucoma.

In the presentation authors show general principles and actual therapeutic possibilities of 
treatment of uveitc glaucoma patients with a great emphasis on role of surgical treatment. The 
latest glaucoma procedures and methods of postoperative care will be presented.
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3.8. XEN Gel Stent w leczeniu pacjentów z jaskrą 
pierwotną otwartego kąta
Michał Post1, Wojciech Lubiński2, Katarzyna Seredyńska3, Dominik Śliwiak4

1 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

3 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

4 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Cel:
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia XEN Gel Stent u pacjentów z jaskrą pierwotną 
otwartego kąta p.

Materiał i metoda:
XEN Gel Stent wszczepiono w 20 oczach u 17 pacjentów (6 mężczyzn, 11 kobiet) z jaskrą 
pierwotną otwartego kąta. U każdego pacjenta przed implantacją oraz 1, 3, 6, 9, 12 miesięcy 
po wszczepie monitorowano: ciśnienie wewnątrzgałkowe, ilość stosowanych leków 
przeciwjaskrowych, czułość siatkówki (PS 24/2 w/w), elektroretinogram stymulowany wzorcem 
(PERG-ISCEV), ilość powikłań. 

Wyniki:
W rocznej obserwacji średnie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosiło 18% (z 21,56 
do 17,69 mmHg, p<0,001). Ilość stosowanych leków została obniżona z 3,2 do 1,6 (p=0,001). 
Przed implantacją oraz po 12 miesiącach od zabiegu zaobserwowano odpowiednio: PERG 
– stabilny poziom amplitud fal P50 (2,55 µV vs. 2,65 µV, p=0,024), N95 (3,45 µV vs. 3,38 µV, 
p=NS), ilorazu amplitud fal P50/N95 (1,36 vs. 1,26, p=NS); w PS 24/2 średnie odchylenie wynosiło 
(MD) -6,54 dB vs. -8,43 dB, p= 0.001, średnie odchylenie od wzorca (PSD) 6,18 dB vs. 6,91 
dB, p=NS). Przejściowa hipotonia w pierwszym tygodniu była zaobserwowana 90% (18/20 
oczu), krwawienie do komory przedniej w 10% (2/20 oczu). Nakłucie pęcherzyka filtracyjnego 
wykonano w 25% (5/20 oczu). 

Wnioski:
Implantacja XEN Gel Stent pozwala istotnie obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, utrzymać 
funkcję bioelektryczną komórki zwojowej oraz pole widzenia na stabilnym poziomie, przy 
nieznacznej ilości powikłań. 
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3.8. XEN Gel Stent as the treatment of patients with 
primary open angle glaucoma
Michał Post, Wojciech Lubiński, Katarzyna Seredyńska, Dominik Śliwiak

Purpose:
Evaluation of the effectiveness and safety of XEN Gel Stent implants in patients with primary 
open angle glaucoma. 

Material and method:
XEN Gel Stent was implanted in 20 eyes of the 17 patients (6 men, 11 women) with primary 
open angle glaucoma. In each patient before implantation and 1, 3, 6, 9, 12 months after the 
surgery, the following were monitored: intraocular pressure, number of anti-glaucoma drugs, 
static perimetry (PS 24/2 w/w), pattern electroretinogram (PERG-ISCEV), complications level. 

Results:
In the 12 months observation observation, the average reduction of intraocular pressure was 
18% (from 21.56 to 17.69 mmHg, p<0.001). The number of drugs was reduced from 3.2 to 1.6 
(p=0.001). Before and after 12 months of surgery the following were observed: PERG - stable 
level of P50 amplitude (respectively 2.55 μV vs. 2.65 μV, p=0.024), N95 (respectively 3.45 μV vs. 
3.38 μV, p=NS), the amplitude of the P50/N95 wave amplitudes (respectively 1.36 vs. 1.26, p=NS); 
in static perimetry the mean deviation was respectively -6,54 dB vs. -8,43 dB, p = 0.001, pattern 
standard deviation respectively 6.18 dB vs. 6.91 dB, p=NS). Transient hypotension in the first 
week was observed 90% cases (18/20 eyes), bleeding into the anterior chamber in 10% cases 
(2/20 eyes). The needling of the bleb was made in 25% (5/20 eyes). 

Conclusions:
Implantation of XEN Gel Stent allows to significantly reduce intraocular pressure, maintain 
the bioelectrical function of the ganglion cells and the visual field parameters, with low 
complication rate at the same time. 
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3.9. Małoinwazyjna chirurgia jaskry z zastosowaniem 
implantu żelowego XEN
Ewa Mrukwa-Kominek1, Julia Janiszewska-Salamon2, Adrian Smędowski3

1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach

2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach

3 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki SUM w Katowicach

Cel:
Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów minimalnie inwazyjnych 
z użyciem implantu żelowego XEN u pacjentów leczonych z powodu jaskry otwartego kąta 
przesączania

Materiał i metoda:
Analizie retrospektywnej poddano grupę 20 pacjentów (w wieku 63 ± 11 lat) leczonych 
z powodu jaskry otwartego kąta przesączania z ciśnieniem wewnątrzgałkowym 
nieadekwatnym do prawidłowej kontroli jaskry na maksymalnym tolerowanym leczeniu 
miejscowym. Wszyscy pacjenci zostali poddani zabiegowi wszczepienia implantu żelowego 
XEN z podspojówkowym podaniem Mitomycyny C. Przeanalizowano najlepszą skorygowaną 
ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe mierzone aplanacyjnie wg. Goldmanna, ilość 
stosowanych miejscowych leków przeciwjaskrowych przed i po zabiegu. Okres obserwacji 3-6 
miesięcy.

Wyniki:
Ostrość wzroku w pierwszej dobie pooperacyjnej uległa obniżeniu z 0,46 do 0,4 nieistotnemu 
statystycznie. Uzyskano obniżenie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego z 25,2 +/-8,5mmHg 
przed zabiegiem do 10,4 +/- 2,3 mmHg po zabiegu (p<0,05). Ilość stosowanych miejscowych 
leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe uległa redukcji (2.78 do 0.80). W 5 
przypadkach konieczne było przeprowadzenie needlingu w pierwszych dobach po zabiegu. 
Nie obserwowano ani odczynu zapalnego ani obrzęku rogówki

Wnioski:
Minimalnie inwazyjny zabieg przeciwjaskrowy z użyciem implantu żelowego XEN wydaje 
się być skuteczną metodą obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego przy jednocześnie 
wysokim profilu bezpieczeństwa. Jednak okres obserwacji w badaniu jest krótki i do oceny 
długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia z użyciem implantu XEN wymagane 
są dalsze badania
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3.9. Minimally invasive glaucoma surgery with XEN Gel 
Stent implantation
Ewa Mrukwa-Kominek, Julia Janiszewska-Salamon, Adrian Smędowski

Purpose:
The aim of the study was to evaluate the efficacy and safety of minimally invasive glaucoma 
surgery with XEN Gel Stent implantation in patients with open-angle glaucoma

Material and method:
A group of 20 patients (aged 63 ± 11 years) treated for open-angle glaucoma with intraocular 
pressure inadequate for glaucoma control at the maximum tolerated local IOP-lowering 
treatment were taken in a retrospective analysis. All patients underwent XEN Gel Stent 
implantation with conjunctival injection of Mitomycin C. The best corrected visual acuity, 
intraocular pressure measured by Goldmann applanation tonometry and the number of 
topical glaucoma medications before and after the surgery were analyzed Follow-up was 3-6 
months

Results:
In the first postop day BCVA was decreased from 0.46 to 0.4 and was not significant. The 
reduction of intraocular pressure after surgery was achieved from 25,2 +/-8,3 mmHg preop 
to 10.4 +/-2.3 mmHg postop (p<0.05). The number of topical glaucoma medications has been 
reduced (from 2.78 to 0.80). In 5 cases the needling was required in the first days after the 
procedure. No postop inflammation or corneal decompensation were observed.

Conclusions:
The minimally invasive glaucoma surgery with XEN Gel Stent implantation seems to be an 
effective method of lowering the intraocular pressure with a high safety profile. However, the 
follow-up period in the study was not long enough and further studies are required to assess 
the long-term effectiveness and safety of implantation of XEN Gel Stent.
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3.10. Nowe możliwości diagnostyki jaskry pierwotnej 
otwartego kąta za pomocą rezonansu magnetycznego
Marta Misiuk-Hojło1, Alina Piekarek2, Przemysław Podgórski3,  
Mateusz Czarnecki4, Weronika Rydel5, Iwona Helemejko6,  
Anna Turno-Kręcicka7, Anna Zimny8

1 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Okulistyki

2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

3 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Radiologii

4 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Okulistyki

5 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

6 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Okulistyki

7 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Okulistyki

8 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Radiologii

Cel:
Celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości nowoczesnych metod diagnostyki 
jaskry. Badanie oparto o obrazowanie rezonansu magnetycznego oraz optyczną koherentną 
tomografię. Wykorzystano parametry tensora dyfuzji (DTI) w zakresie drogi wzrokowej 
u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta.

Materiał i metoda:
U 16 chorych na jaskrę otwartego kąta (34-84 lat) i 16 osób zdrowych (37-75 lat) wykonano 
badanie mózgowia za pomocą aparatu 1,5T. Bazując na atlasie segmentacji mózgowia 
Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (JHU-MNI SS BPM Type-II V2.1), dla każdego badanego 
wyodrębniono 6 obszarów drogi wzrokowej, w których komputerowo wykonano pomiary 
uśrednionej anizotropii frakcyjnej (FA) i dyfuzyjności (dyfuzyjność całkowita - Trace). Dane 
od pacjentów skorelowano z grubością włókien nerwowych komórek zwojowych siatkówki 
uzyskanych w optycznej tomografii koherencyjnej. Do analizy statystycznej zastosowano test 
t-Studenta i korelacji r Pearsona (p = 0,05).

Wyniki:
W przypadku pasm wzrokowych, odnóg tylnych torebek wewnętrznych, prawej promienistości 
wzrokowej oraz prawego zakrętu skroniowego górnego (część tylna) wartości FA były istotnie 
niższe (p <0,05) u pacjentów z jaskrą w porównaniu z grupą kontrolną. Wartości TRACE były 
istotnie wyższe w grupie chorych w zakresie części zasoczewkowych torebek wewnętrznych, 
odnogi tylnej prawej torebki wewnętrznej i prawej promienistości wzrokowej (p <0,05). 
W zakresie pasm wzrokowych parametry tensora dyfuzji korelowały ze stopniem uszkodzenia 
włókien siatkówki. Takich korelacji nie zaobserwowano w pozostałych badanych obszarach 
drogi wzrokowej.

Wnioski:
Obrazowanie rezonansu magnetycznego, w szczególności tensora dyfuzji (DTI) pozwala 
na wykrycie jaskrowej neurodegeneracji włókien nerwowych w zakresie drogi wzrokowej.
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3.10. New possibilities for the diagnosis of primary open 
angle glaucoma using magnetic resonance
Marta Misiuk-Hojło, Alina Piekarek, Przemysław Podgórski,  
Mateusz Czarnecki, Weronika Rydel, Iwona Helemejko,  
Anna Turno-Kręcicka, Anna Zimny

Purpose:
The aim of this study was quantitative estimation of diffusion tensor parameters (DTI) in the 
area of the visual path in patients with primary open angle glaucoma based on magnetic 
resonance imaging. The aim of this work was to present the possibilities of modern methods 
of glaucoma diagnostics. The study was based on magnetic resonance imaging and optical 
coherence tomography. Diffusion tensor (DTI) parameters were used in the area of visual path 
in patients with primary open angle glaucoma.

Material and method:
In 16 patients with open-angle glaucoma (34-84 years) and 16 healthy subjects (37-75 years), 
cerebral examination was performed using a 1.5T apparatus. Based on the atlas of brain 
segmentation from the Johns Hopkins University (JHU-MNI SS BPM Type-II V2.1), 6 areas 
of the visual path were identified for each patient in which averaged measurements of 
fractional anisotropy (FA) and diffusivity (total diffusivity - Trace)were carried out. Data from 
patients were correlated with the thickness of nerve fibers of retinal ganglion cells obtained in 
optical coherence tomography. The Student’s t-test and Pearson’s r correlation were used for 
statistical analysis (p = 0.05).

Results:
In the case of the optic tracts, the posterior limbs of the internal capsules, right optic radiation 
and the right upper temporal gyrus (posterior part) the FA values were significantly lower (p 
<0.05) in glaucoma patients as compared to the control group. TRACE values were significantly 
higher in the group of patients in the area of the retrolenticular parts of the internal capsules, 
the posterior limb of the right internal capsule and the right optical radius (p <0.05). In the 
range of the optical tracts, the parameters of the diffusion tensor were correlated with the 
degree of damage to the retina fibers. Such correlations were not observed in the other areas 
of the visual path studied.

Conclusions:
Magnetic resonance imaging, in particular diffusion tensor (DTI), allows the detection of 
glaucomatous neurodegeneration of nerve fibers in the area of the visual path.
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3.11. Ocena skuteczności kanaloplastyki – trzyletnia 
obserwacja
Monika Rogowska1, Patrycja Duda2, Ewelina Czapka3,  
Irmina Jankowska-Lech4, Iwona Grabska-Liberek5

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

4 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

5 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Cel:
Celem pracy jest ocena skuteczności kanaloplastyki w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego 
kąta (JPOK) u dorosłych pacjentów.

Materiał i metoda:
Retrospektywna analiza wyników kanaloplastyki oraz kanaloplastyki przeprowadzonej 
z operacją usunięcia zaćmy przez jednego chirurga. 3letniej obserwacji poddano dorosłych 
pacjentów operowanych w Klinice Okulistyki CMKP w Warszawie w latach 2012-2016. 
Oceniano przed- i pooperacyjne wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP), liczbę leków 
przeciwjaskrowych, powikłania, pole widzenia. Grupa była zróżnicowana statystycznie. 
Przewagę stanowiły kobiety.

Wyniki:
Na podstawie analizy danych po operacji kanaloplastyki uzyskano zmniejszenie liczby 
stosowanych leków obniżających IOP i wartości IOP.

Wnioski:
Kanaloplastyka jest bezpieczną procedurą przeciwjaskrową pozwalającą obniżyć IOP i liczbę 
stosowanych leków p/jaskrowych.
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3.11. Evaluation of the efficacy of canaloplasty – 
three-year observation
Monika Rogowska, Patrycja Duda, Ewelina Czapka,  
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
To analyze the efficacy of canaloplasty in the treatment of primary open angle glaucoma 
(POAG) in adult patients.

Material and method:
Retrospective analysis of canaloplasty and canaloplasty combined with cataract surgery 
performed by one surgeon. Three-year observation involves adult patients (with the prevalence 
of women) operated in the Ophthalmology Clinic, Medical Center of Postgraduate Education 
in Warsaw in 2012-2016. In this study the preoperative and postoperative intraocular pressure 
(IOP), number of anti-glaucoma drugs, complications and visual field will be examined.

Results:
IOP and number of glaucoma medications were reduced after canaloplasty.

Conclusions:
Canaloplasty is a safe anti-glaucoma procedure which achieves reduction of IOP and the anti- 
glaucoma drugs.
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3.12. Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych 
łączonych z operacją usunięcia zaćmy: 
fakotrabekulektomii, fakotrabekulektomii z implantem 
Ologen i fakotrabekulektomii z mitomycyną C 
w obserwacji rocznej – materiał własny
Iwona Grabska-Liberek1, Barbara Terelak-Borys2, Irmina Jankowska-Lech3, 
Monika Rogowska4, Piotr Tesla5, Aleksandra Opala6, Ewelina Czapka7,  
Agata Kucharska8

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

4 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

5 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

6 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

7 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

8 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Cel:
Ocena skuteczności operacji przeciwjaskrowych łączonych z operacją usunięcia soczewki 
własnej: fakotrabekulektomii, fakotrabekulektomii z implantem Ologen, fakotrabekulektomii 
z mitomycyną C w obniżaniu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz redukcji ilości 
stosowanych leków miejscowych u pacjentów z jaskrą i współistniejącą zaćmą.

Materiał i metoda:
Retrospektywna analiza wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ilości stosowanych 
leków miejscowych w okresie 1 roku po operacji w porównaniu do wartości sprzed zabiegu. 
Do badania włączono pacjentów operowanych w Klinice Okulistyki CMKP w latach 2012-
2018. Leczeniu operacyjnemu byli poddawani pacjenci z jaskrą i współistniejącą zaćmą, bez 
uprzednich interwencji chirurgicznych w oku badanym, na pełnym przeciwjaskrowym leczeniu 
miejscowym. Analizowano wyniki 60 oczu.

Wyniki:
Określono średnie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w każdej z analizowanych grup 
przed zabiegiem oraz w okresie 12 miesięcy po operacji.

Wnioski:
Fakotrabekulektomia, fakotrabekulektomia z implantem Ologen i fakotrabekulektomia 
z mitomycyną C są skutecznymi metodami obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego i redukcji 
ilości stosowanych leków przeciwjaskrowych u pacjentów z jaskrą i współistniejącą zaćmą.
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3.12. Assessment of efficacy of anti-glaucoma 
procedures combined with cataract removal surgery: 
phacotrabeculectomy, phacotrabeculectomy with 
Ologen implant and phacotrabeculectomy with 
mitomycin C in one-year follow-up – own material
Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, 
Monika Rogowska, Piotr Tesla, Aleksandra Opala, Ewelina Czapka,  
Agata Kucharska

Purpose:
To assess the efficacy of anti-glaucoma surgery combined with removal of the anatomical lens: 
phacotrabeculectomy, phacotrabeculectomy with Ologen implant and phacotrabeculectomy 
with mitomycin C, in reducing the intraocular pressure and in lowering the amount of local 
drugs used in patients with glaucoma and coexistent cataract.

Material and method:
Retrospective analysis of the intraocular pressure and the amount of local drugs used, 1 
year after the surgery in comparison with the values before the surgery. The study included 
patients undergoing surgeries in the Department of Ophthalmology, Centre of Postgraduate 
Medical Education (CMPK) in the years 2012-2018. The surgeries were performed in patients 
with glaucoma and coexistent cataract with no history of previous surgical interventions in 
the study eye, with full local anti-glaucoma treatment. Results obtained from 60 eyes were 
analysed.

Results:
Mean values of intraocular pressure were determined in each of the analysed groups before 
the procedure and 12 months after the surgery.

Conclusions:
Phacotrabeculectomy, phacotrabeculectomy with Ologen implant and phacotrabeculectomy 
with mitomycin C are effective methods of lowering intraocular pressure and reducing the 
amount of local anti-glaucoma drugs in subjects with glaucoma and coexistent cataract.
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3.13. OMNI™ w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego 
kąta – 18-miesięczna obserwacja
Iwona Grabska-Liberek1, Patrycja Duda2, Monika Rogowska3,  
Julita Majszyk-Ionescu4, Agnieszka Skowyra5, Ingrid Kane6

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

4 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

5 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

6 Sight Sciences, Menlo Park, California, USA

Cel:
Analiza bezpieczeństwa i skuteczności procedury OMNI™ w redukcji ciśnienia 
wewnątrzgałkowego (IOP) i stosowanych leków przeciwjaskrowych u pacjentów z jaskrą 
pierwotną otwartego kąta (JPOK).

Materiał i metoda:
Procedura OMNI™ była wykonywana przez jednego chirurga w prospektywnym badaniu 
klinicznym. Opearcję przeszło 15 oczu 13 dorosłych pacjentów z JPOK w stopniu łagodnym lub 
średniozaawansowanym, stosujących nie więcej niż 3 leki przeciwjaskrowe. 7 oczu przeszło 
OMNI™ jako procedurę samodzielną a 8 oczu połączoną z operacją usunięcia zaćmy. Oceniano 
zmiany IOP i pooperacyjne komplikacje. Odnotowano również liczbę leków obniżających IOP 
przed i po operacji. Sukces definiowano jako pooperacyjna redukcja IOP ≥ 20% bez leczenia 
przeciwjaskrowego ("pełny sukces") lub z leczeniem miejscowym ("częściowy sukces").

Wyniki:
Procedurę OMNI™ przeszedł 1 mężczyzna i 12 kobiet, średni wiek 72 lata. Przeoperacyjne 
IOP wynosiło 20,13± 4,44 mmHg (min 13mmHg, max 38 mmHg). Pooperacyjne IOP spadło 
do średnich wartości: 13,90±4,45, 14,27±2,37, 13,82±3,12, 14,00±2,57 and 13,38±3,29, 13,00±1,80 
mmHg kolejno w 1 tygodniu, 1 miesiącu, 3 miesiącu, 6 miesiącu, 1 roku i 18 miesiącu po operacji. 
Liczba stosowanych pooperacyjnie leków przeciwjaskrowych również spadła ze średniej 
wartości 2,60 przedoperacyjnie do 0,07, 0,20, 0,55, 0,64, 1,00 i 1,80 (kolejno w punktach 
kontrolny jak wyżej). Komplikacje były ograniczone do występowania zwyżki IOP (≥ 30 mmHg- 
6 przypadków) krwistka (4 przypadki) i włóknika w komorze przedniej (2 przypadki), które 
ustąpiły w pierwszym tygodniu po operacji.

Wnioski:
OMNI™ jest obiecującą procedurą w leczeniu niezaawansowanej JPOK. Procedura pozwala 
obniżyć IOP i liczbę stosowanych leków przeciwjaskrowych. Wykazuje też dobry profil 
bezpieczeństwa. Główne zalety to: krótka krzywa uczenia chirurga jaskrowego, krótki czas 
trwania zabiegu, brak konieczności stosowania implantu i zakładania szwów, możliwość 
połączenia z operacją usunięcia zaćmy, bez konieczności wykonywania nacięć spojówki 
i twardówki. Dalsze badania są konieczne.
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3.13. OMNI™ in open-angle glaucoma treatment: an 
18-month follow-up
Iwona Grabska-Liberek, Patrycja Duda, Monika Rogowska,  
Julita Majszyk-Ionescu, Agnieszka Skowyra, Ingrid Kane

Purpose:
To analyze the safety and efficacy of the OMNI™ procedure in reducing intraocular pressure 
(IOP) and number of glaucoma drugs in eyes with open-angle glaucoma (OAG).

Material and method:
A single-surgeon prospective clinical study. 15 eyes in mild or moderate stage (and no more 
than 3 antiglaucoma drugs before procedure) of 13 OAG adult patients underwent OMNI™ 
surgery. 7 eyes underwent OMNI™ alone, and 8 eyes underwent OMNI™ combined with 
cataract surgery. Changes in intraocular pressure (IOP) and postoperative complications will 
be examined. Success is defined as post-operative IOP reduction ≥ 20% without glaucoma 
medication ("complete success"), or with topical treatment ("qualified success"). The number of 
medications before and after surgery will be considered.

Results:
1 male and 12 females with a mean age of 72 underwent the OMNI™ procedure. Preoperative 
mean IOP was 20,13 ±4,44 mmHg (min IOP=13 mmHg, max IOP=38 mmHg). Postoperative IOP 
decreased to a mean of 13,90±4,45, 14,27±2,37, 13,82±3,12, 14,00±2,57, 13,38±3,29 and 13,00±1,80 
mmHg at 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year and 18 months, respectively. Given those 
same time increments, the number of anti-glaucoma medications dropped from a mean of 
2,60 preoperatively to 0,07, 0,20, 0,55, 0,64, 1,00 and 1,80, respectively. Complications were 
limited to IOP-spikes (six eyes), hyphema (four eyes) and fibrin in the anterior chamber (two 
cases) that resolved the first week post-op.

Conclusions:
The OMNI™ is a promising approach for the treatment of non-advanced OAG. The procedure 
achieves reduction of IOP and number of glaucoma medications. It also demonstrates a good 
safety profile. The main advantages of the procedure are: short surgical learning curve, time-
efficient, implant-free and sutureless, can be combined with cataract surgery, sparing of the 
conjunctiva and sclera of incisions. Further studies needed.
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3.14. Ocena profilu klinicznego oraz stosowanych 
schematów terapeutycznych u chorych z jaskrą –  
wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polskie 
Towarzystwo Okulistyczne
Iwona Grabska-Liberek1,2, Julita Majszyk-Ionescu1, Agnieszka Skowyra1, 
Monika Rogowska1

1 Oddział Kliniczny Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Cel:
Celem pracy jest poszerzenie wiedzy na temat pacjentów z jaskrą w Polsce- ich danych 
demograficznych, czynników ryzyka wystąpienia jaskry, stosowanych metod diagnostycznych 
oraz sposobu leczenia.

Materiał i metoda:
Badanie obserwacyjne, nieinterwencyjne prowadzone było w 2016-2017 roku. Podczas jego 
realizacji nie wykonywano dodatkowych, niestandardowych procedur medycznych. Badanie 
przeprowadzone zostało w zakresie lecznictwa otwartego przez specjalistów z dziedziny 
okulistyki. Każdy z badaczy został zobowiązany do wypełnienia obserwacji dla 100 pacjentów. 
W ramach badania każdy pacjent miał jedną wizytę. Przeprowadzono opisową analizę 
statystyczną – obliczono odpowiednie parametry (średnie, modalne, kwartyle, mediana), 
zmienność (zakres, wariancja, odchylenie standardowe), asymetrię (skośność) i stężenie dla 
wszystkich parametrów zawartych w kwestionariuszu oraz porównano grupy pacjentów. 
Na podstawie wstępnej analizy statystycznej uzyskanych wyników wybrano odpowiednie testy 
statystyczne w celu zbadania potencjalnych zależności. W przypadku rozkładu normalnego 
wykonano testy parametryczne, w przypadku rozkładu innego niż normalny wykonano 
nieparametryczne testy do obliczeń.

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 3678 pacjentów, a 66% z nich stanowiły kobiety. Najczęściej 
rozpoznawano jaskrę otwartego kąta. Ponad 40% pacjentów miało początkowy stopień 
zaawansowania, a 1/3 średniozaawansowany stopień zaawansowania jaskry. Najczęściej 
występujące czynniki ryzyka wystąpienia jaskry to wiek pacjentów (71%), nadciśnienie tętnicze 
(45%) i dodatni wywiad rodzinny w kierunku jaskry (32,4%). Wsród wcześniej wykonanych 
operacji okulistycznych najczęściej wykonaną była operacja usunięcia zaćmy (21%). Najczęściej 
używaną grupą leków były analogi prostaglandyn. U 68,6% pacjentów kontynuowano 
dotychczasową terapię, a u 17,3% ją zmieniono. Wśród wielu różnych powodów zmiany terapii 
najczęściej wymienianym była zła kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego i zła tolerancja leku.

Wnioski:
Jaskra u pacjentów w Polsce jest najczęściej szybko wykrywana a farmakoterapia jest zgodna 
z wytycznymi. Najczęstszym powodem zmiany leczenia jest niezadowalająca kontrola jaskry 
i zła tolerancja leku. Wciąż jednak pacjenci są za rzadko i prawdopodobnie za późno kierowani 
na leczenie chirurgiczne.
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3.14. Clinical profile of Polish glaucoma patients – 
results of a Polish Ophthalmological Society survey
Iwona Grabska-Liberek, Julita Majszyk-Ionescu, Agnieszka Skowyra,  
Monika Rogowska

Purpose:
The aim of this study is to learn more about glaucoma patients in Poland: their demographic 
profile, risk factors of glaucoma development, diagnostic tools and the way of treatment.

Material and method:
The research program was an observational, non-interventional study. It was conducted in 
2016-2017. During its implementation, no additional, non-standard medical procedures were 
performed. The study was carried out in the field of open treatment (counseling) by specialists 
in the field of ophthalmology. Each researcher obliged to observe 100 patients. As part of the 
study, each patient had one visit. Descriptive statistical analysis was performed - calculation 
of appropriate measurements (mean, modal, quartiles, median), variability (range, variance, 
standard deviation), asymmetry (skewness) and concentration (kurtosis) for all parameters 
included in the questionnaire and comparison of groups of patients. Based on a preliminary 
analysis of the results obtained, appropriate statistical tests were selected to examine potential 
relationships. In the case of normal distribution, parametric tests were performed, in the case 
of non-normal distribution, non-parametric tests were used for the calculations. 

Results:
The number of patients included in the study was 3678 and 66% of them were women. 
Open angle glaucoma was most often recognized. Over 40% of patients had an initial stage 
of glaucoma and 1/3 an intermediate stage. The most common risk factors were age (71%), 
hypertension (45%) and glaucoma in the family (32.4%). Among the previous ophthalmic 
surgeries, the most common cataract surgery was performed (21%). The most commonly used 
group of drugs were prostaglandin analogs. In 68.6% of the patients, the current therapy was 
continued, and 17.3% changed it. Among the many reasons of therapy change most common 
were poor IOP control and a low drug tolerance.

Conclusions:
Glaucoma in Polish patients is detected quickly in most cases and pharmacotherapy is in 
line with the guidelines. The most common reason for changing treatment is unsatisfactory 
glaucoma control and bad tolerance of the drug. However, patients are too rarely and probably 
too late reffered for surgical treatment.
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4.1. Przyczyny zgłoszeń pacjentów poniżej 15 roku życia 
na ostry dyżur okulistyczny
Anna Gotz-Więckowska1, Anna Chmielarz-Czarnocińska2, Aleksandra Borys3, 
Karolina Broda4

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
1. Analiza przyczyn zgłoszeń pacjentów poniżej 15 r.ż. na ostry dyżur okulistyczny. 2. Określenie 
rodzaju udzielanych świadczeń. 3. Wyznaczenie przedziału wiekowego dzieci zgłaszających się 
najczęściej

Materiał i metoda:
Retrospektywną analizą objęto 537 pacjentów do 15. roku życia, którzy zgłosili się na ostry 
dyżur okulistyczny działający przy Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu od listopada 2017 r. do lutego 2019 r.

Wyniki:
Na dyżur zgłosiło się 250 dziewcząt i 287 chłopców w wieku od 10 dnia życia do 15 roku życia 
(średnia wieku 6 lat). Dzieci do 1.r.ż. włącznie stanowiły 13,4% zgłaszających się pacjentów, 
chorzy pomiędzy 1 a 3 r.ż. – 21,8%, 4-7 r.ż. – 28,7%, największą grupę stanowili pacjenci pomiędzy 
8 a 15 r.ż. – 36,1%. Urazy stanowiły przyczynę 71 zgłoszeń (13,2%), z których 5 (0,9%) wymagało 
przyjęcia na oddział okulistyki celem zaopatrzenia chirurgicznego. Chorzy najczęściej zgłaszali 
dolegliwości związane z zaczerwienieniem oka, wydzieliną (głównie ropną), a także ból oka. 
U 218 pacjentów (40,6%) postawiono diagnozę zapalenia spojówek, która stanowiła najczęsciej 
rozpoznawaną chorobę. U 51 chorych (9,5%) zdiagnozowano jęczmień lub gradówkę. Kolejnymi 
najczęstszymi rozpoznaniami były: ciało obce powierzchni oka (8,6%), uraz oka i oczodołu 
(8,6%), zapalenie, erozja lub inne zaburzenia rogówki (7,6%). Dwadzieścioro sześcioro pacjentów 
(4,8%) wymagało hospitalizacji, z czego tylko czworo na oddziale okulistycznym (0,7%). 50,2% 
(270 osób) zgłaszających się na ostry dyżur okulistyczny zostało skierowanych do okulisty 
celem kontroli lub przeprowadzenia planowego badania refrakcji. Trzydzieścioro ośmioro (7%) 
pacjentów skierowano do poradni okulistycznej dla dzieci poniżej 3 roku życia. Czterdzieścioro 
pacjentów (7,5%) wymagało konsultacji innego specjalisty. Najczęściej, bo w 45% przypadków 
(18 pacjentów), była to konsultacja neurologiczna.

Wnioski:
1. Pacjenci poniżej 15 r.ż. zgłaszali się na ostry dyżur okulistyczny najczęściej z przyczyn 
nieurazowych. 2. Dominującym rozpoznaniem było zapalenie spojówek. 3. Pacjenci 
otrzymywali najczęściej poradę ambulatoryjną, a pięcioro z nich wymagało zaopatrzenia 
chirurgicznego.4. Najczęstszym zaleceniem była obligatoryjna kontrola w rejonowej poradni 
okulistycznej.5. Najliczniejszą grupą wśród pacjentów ostrodyżurowych były dzieci w wieku 
od 8 do 15 lat.
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4.1. The reasons for referrals of the patients under the 
age of 15 to the eye emergency department
Anna Gotz-Więckowska, Anna Chmielarz-Czarnocińska, Aleksandra Borys, 
Karolina Broda

Purpose:
1. To analyse the reasons for referrals of the patients under the age of 15 to the eye emergency 
department.2. To determine the type of services provided.3. To define the age range of 
children presenting most frequently to the eye emergency department.

Material and method:
A retrospective study included 537 patients up to the age of 15 who attended the eye 
emergency department of Ophthalmology Clinic of University Clinical Hospital no. 1 in Poznań 
between November 2017 and February 2019.

Results:
250 girls and 287 boys aged from 10 days to 15 years of age (average age -6 years) attended 
the eye emergency department. Children up to 1 year of age constituted 13.4% of patients 
reporting, patients between 1 and 3 years of age. - 21.8%, between 4 and 7 years of age - 28.7%, 
the largest group consisted of the patients between 8 and 15 years of age - 36.1%. Injuries were 
the cause of 71 referrals (13.2%), of which 5 (0.9%) required admission to the ophthalmology 
department for surgical treatment. The patients most frequently complained of the redness 
of the eye, discharge (mainly purulent) and eye pain. The most frequently diagnosed 
condition was conjunctivitis, it was diagnosed in 218 patients (40.6%). In 51 patients (9.5%) 
stye or chalazion occurred. The next most common diagnoses were: foreign body in the eye 
(8.6%), eye and orbital trauma (8.6%), inflammation, erosion or other corneal disorders (7.6%). 
Twenty-six patients (4.8%) required hospitalization, of which only four in the ophthalmic ward 
(0.7%). 50.2% (270 patients) were directed to an ophthalmologist for a check-up or to conduct 
a planned refraction examination. 38 patients (7%) were referred to the ophthalmic clinic 
for children under 3 years of age. Forty patients (7.5%) required the consultation of another 
specialist. Most often, in 45% of cases (18 patients) it was a neurological consultation.

Conclusions:
1. Patients under 15 years of age reported to the eye emergency department most often 
for non- traumatic reasons.2. The principal diagnosis was conjunctivitis.3. Patients usually 
received outpatient counseling; five of them required surgical treatment.4. The most common 
recommendation was mandatory control in the outpatient ophthalmic clinic.5. The most 
numerous group among the patients were the children aged 8 to 15 years.
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4.2. Aktualne wskazania terapeutyczne 
do zastosowania kropli zawierających analog siarczanu 
heparanu (Cacicol®)
Monika Udziela1, Jacek P. Szaflik2

1  Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital 
Okulistyczny w Warszawie

2  Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital 
Okulistyczny w Warszawie

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie aktualnych wskazań do zastosowania miejscowego 
preparatu, zawierającego analog siarczanu heparanu, leku z grupy substancji regeneracyjnych- 
RGTA

Materiał i metoda:
W prezentacji wykorzystano własne doświadczenia kliniczne autorów w leczeniu pacjentów 
Kliniki Okulistyki SPKSO w Warszawie, zgłaszających się z różnymi postaciami nawrotowych 
lub przewlekłych schorzeń degeneracyjnych rogówki.

Wyniki:
Zastosowanie miejscowej terapii RGTA okazało się skuteczne w przypadkach nieinfekcyjnych 
ubytków nabłonka i owrzodzeń rogówki. Stanowi ono alternatywę lub uzupełnienie 
tradycyjnych metod leczniczych.

Wnioski:
Krople z RGTA uruchamiają fizjologiczne procesy regeneracji uszkodzonej powierzchni 
rogówki poprzez wzmocnienie procesów gojenia tkanki. Preparat wykazuje również działanie 
przeciwzapalne i przeciwwirusowe wobec HSV. Terapia miejscowa ubytków nabłonka rogówki 
analogiem siarczanu heparanu może stanowić korzystną alternatywę dla zastosowania 
terapeutycznych soczewek kontaktowych, a w przypadkach poważniejszych może zastąpić 
naszycie błony owodniowej.
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4.2. Updated therapeutic indications for use of 
heparane sulphate analogue eyedrops (Cacicol®)
Monika Udziela1, Jacek P. Szaflik2

Purpose:
Aim of this study is to present the updated indications for use the topical heparane sulphate 
analogue,a medication from Regenerating Agents group - RGTA.

Material and method:
In this presentation we have included authors’ clinical experience in the therapy of 
patientssuffering from different types of recurrent or persistent degenerative corneal 
disorders, admitted to Department of Ophthalmology, SPKSO, Warsaw.

Results:
Topically administered RGTA proved to be effective in management of non-infectious 
corneal epithelial defects and ulcers. It represents an alternative or complement treatment 
to nowadays used traditional therapeutic methods.

Conclusions:
RGTA eye drops promote physiological tissue regeneration processes and augmentation of 
corneal healing. This ophthlamic solution possesses also anti inflammatory and antiviral effects 
against HSV. Topical therapy of corneal epithelial defects with heparane sulphate analogue 
(RGTA) maybe a valuable alternative to bandage contact lens wear. In case of severe corneal 
lesions this medication offers the non-invasive option to replace the amniotic membrane graft.
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4.3. Analiza przypadków raka podstawnokomórkowego 
skóry powiek w obserwacji jednoośrodkowej
Wojciech Adamski1, Jakub Maciejewski2, Iwona Rospond-Kubiak3,  
Anna Gotz-Więckowska4, Jarosław Kocięcki5

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcikowskiego w Poznaniu

3 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
1. Obserwacja jednoośrodkowa grupy pacjentów leczonych z powodu raka podstawno 
komórkowego. 2. Analiza cech klinicznych nowotworu, typu raka, częstości wznów. 3. Ocena 
bezpieczeństwa i wielkości marginesu.

Materiał i metoda:
Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji 544 pacjentów operowanych z powodu 
zmian powiek w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej w latach 2013-2017. Spośród 
tej grupy wyłoniono 110 pacjentów z pełną dokumentacją oraz rozpoznaniem raka 
podstawnokomórkowego potwierdzonym w badaniu histopatologicznym, których włączono 
do badania. W związku z niedostępnością techniki resekcji Mohsa zmiany usuwano 
z marginesem określanym makroskopowo śródoperacyjnie. Z badania wykluczeni zostali 
pacjenci, u których stwierdzano penetrację do oczodołu lub zajęcie kości oraz pacjenci, 
u których pierwotny zabieg odbywał się w innym ośrodku.

Wyniki:
Do badanej grupy włączono 59 kobiet i 51 mężczyzn w średnim wieku 74 lat. U 63 pacjentów 
(57%) zmiana dotyczyła oka prawego, u 47 pacjentów (43%) oka lewego. W przypadku 
86 pacjentów (78%) rak lokalizował się w okolicy powieki dolnej, w 16 przypadkach (15%) 
w okolicy powieki górnej i w 8 przypadkach (7%) w okolicy kąta przyśrodkowego, bez 
preferencji co do zajęcia powieki górnej lub dolnej. Średni czas obserwacji wynosił 14,8 
miesiąca. W całej grupie stwierdzono 46 przypadków raka podstawnokomórkowego w typie 
guzkowym; 12 w typie wrzodziejącym, 10 w typie powierzchownym. W przypadku 42 badanie 
histopatologiczne nie określiło typu raka. W badanej grupie wykazano 10 wznów (9,1%), 
z czego w przypadku 7 pacjentów w preparacie histopatologicznym pierwotnego guza 
stwierdzono brak marginesu zdrowej tkanki. U pozostałych 3 pacjentów ze wznową w badaniu 
histopatologicznym obserwowano wąski margines (od 0,1 do 0,5 mm). Średni okres pojawienia 
się wznowy to 13,8 miesiąca (minimum 7, maksimum 23 miesiące). Zaobserwowano wznowę 
6 raków guzkowych, 2 wrzodziejących i 2 powierzchownych. W grupie pacjentów bez wznowy 
wyodrębniono także 34 przypadki bez marginesu lub z wąskim marginesem (poniżej 1 mm), 
u których w średnim okresie obserwacji 20,4 miesiąca nie stwierdzano wznowy.

Wnioski:
W ośrodkach niedysponujących techniką chirurgiczną Mohsa zmiany powiek podejrzewane 
o rozwój raka podstawnokomórkowego powinny być usuwane z marginesem zdrowej tkanki. 
Obecność bezpiecznego marginesu wydaje się być najważniejszym, choć prawdopodobnie 
nie jedynym czynnikiem warunkującym brak wznowy po leczeniu chirugicznym.
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4.3. Basal cell carcinoma of the eyelid region – a single 
centre analysis
Wojciech Adamski, Jakub Maciejewski, Iwona Rospond-Kubiak,  
Anna Gotz-Więckowska, Jarosław Kocięcki

Purpose:
1. Single centre analysis of patients treated for basal cell carcinoma of the eyelid region 
surgically 2. Defining the characteristics and type of basal cell carcinoma and the incidence of 
recurrence 3. Defining the size and safety of margin

Material and method:
A retrospective analysis of patient data (N=544) that underwent surgery for eyelid lesions in 
the Department of Ophthalmology, Poznan University of Medical Sciences from 2013 to 2017. 
Among those patients a group of 110 cases with full documentation and a diagnosis of basal 
cell carcinoma (BCC) confirmed in histopathology was chosen. Because the centre lacks Mohs 
surgery, the lesions were excised with a safety margin assessed intraoperatively. Patients that 
underwent primary surgery in a different centre were excluded. Lesions penetrating to the 
orbit and affecting the bones were also excluded.

Results:
The studied group consisted of 59 women and 51 men in a mean age of 74. In 63 patients 
(57%) the lesion was located in the right eye, in 47 (43%) of patients it affected the left eye. 86 
lesions (78%) were located in the lower eyelid, 16 cases (15%) involved the upper eyelid and 8 
(7%) cases it was located in the medial canthus with no preference for an upper or lower eyelid. 
The patients were observed for a mean period of 13.8 months. The group consisted of 46 cases 
of follicular BCC, 12 ulcerative BCC and 10 superficial BCC. In 42 cases the histopathology did 
not define the cancer type. 10 recurrences (9.1%) were noted. In 7 of those there was no safety 
margin in the histopathology and in 3 cases it was noted to be very small (0.1 to 0.5 mm). The 
recurrences appeared after mean period of 13.8 months (min 7; max 23 months). Among the 
recurrences 6 were follicular BCC, 2 ulcerative BCC and 2 superficial BCC). Among patients with 
no noted recurrence 34 additional cases were isolated that lacked the margin (0 mm) or had 
a small margin (less than 1 mm). That group did not develop recurrence in a mean observation 
period of 20.4 months.

Conclusions:
In centres lacking Mohs surgery lesions suspected of BCC should be excised with a safety 
margin. Presence of the safety margin appears to be the most important, but probably not 
solitary factor affecting the possibility of reccurence
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4.4. „Cudze chwalicie swego nie znacie”
Katarzyna Lewicka

Cel:
Widzenie to złożony proces, na który składa się nie tylko pełna ostrość wzroku ale również 
widzenie barw, dostrzeganie ruchu i inne "parametry" obrazu. Droga wzrokowa jest ponadto 
połączona z licznymi ośrodkami w obrębie mózgu, które kontrolują akomodację lub ruchy 
oczu. Dzięki niektórym mechanizmom przystosowawczym możemy w pewnym zakresie 
korygować "drobne" niedoskonałości układu optycznego. W swoim wystąpieniu chce 
przedstawić niektóre z tych procesów.
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4.4. You praise something else’s but do not know your 
own
Katarzyna Lewicka

Purpose:
Seeing is a complex process, which consists of corrected visual acuity, but color vision, 
motion perception and other "parameters" of the image are also necessary. The visual path is 
connected with numerous centers within the brain that control for example: accommodation 
or eyes movements. Thanks to some adaptive mechanisms, we can, correct the "minor" 
imperfections of the optical system between certain range. In my speech, I wants to present 
some of these processes.Seeing is a complex process, which co nsists not only of full visual 
acuity but also color vision, motion perception and other "parameters" of the image. The visual 
path is also connected to numerous centers within the brain that control accommodation 
or knob movements. Thanks to some adaptation mechanisms, we can, to a certain extent, 
correct the "minor" imperfections of the optical system. In his speech, he wants to present 
some of these processes.



STRESZCZENIA
Abstracts

84

4.5. Czynniki wpływające na wyniki leczenia 
niedomykalności powiek za pomocą implantów ze złota 
u pacjentów z trwałym porażeniem nerwu twarzowego
Izabela Nowak-Gospodarowicz1, Radosław Różycki2, Marek Rękas3

1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

2 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

3 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Cel:
Wszczepienie implantu ze złota obciążającego powiekę górną jest sprawdzoną metodą 
leczenia niedomykalności powiek i keratopatii ekspozycyjnej w trwałej dysfunkcji nerwu 
twarzowego. Celem pracy była ocena czynników wpływających na wyniki operacji 
wszczepienia implantu ze złota do leczenia niedomykalności powiek u pacjentów z trwałym 
porażeniem nerwu twarzowego.

Materiał i metoda:
Grupa badana liczyła 59 osób: 40 kobiet, 19 mężczyzn w wieku 55,5±17,4 lat leczonych z powodu 
powikłań rogówkowych niedomykalności szpary powiekowej za pomocą implantów ze złota. 
Wielkość niedomykalności powiek mierzono linijką przed i po operacji w mm. Do analizy 
czynników wpływających na stopień keratopatii po zabiegu i pooperacyjną najlepszą 
skorygowaną ostrość wzroku (BCVA) zastosowano uporządkowany wielomianowy model 
logitowy. Analizowano wpływ następujących zmiennych: wieku pacjenta, etiologii i czasu 
trwania porażenia n. VII, wcześniejszych interwencji w zakresie aparatu ochronnego oka 
w wywiadzie, wielkości niedomykalności szpary powiekowej w mm, obecności objawu Bella 
i czucia rogówki, wyniku testu Schirmera.

Wyniki:
Wszczepienie implantu ze złota do powieki górnej skutecznie redukowało niedomykalność 
powiek z 7,1±2,7mm do 0,1±0,5mm po operacji (p<0,001). Wiek pacjenta, obecność objawu 
Bella i czucia rogówki wpływały istotnie statystycznie na ostateczną BCVA (p<0,05). Dobrze 
wyrażony objaw Bella i obecność czucia rogówki wpływały korzystnie na stopień keratopatii 
po operacji (p<0,05). Z kolei tarsorafia w wywiadzie była istotnym negatywnym prognostycznie 
czynnikiem wpływającym na stopień keratopatii po zabiegu (p<0,05). Etiologia i czas trwania 
porażenia n.VII, wielkość niedomykalności szpary powiekowej w mm, wynik testu Schirmera 
nie miały istotnego wpływu na wynik operacji (p>0,1).

Wnioski:
W badanej grupie najlepsze rezultaty osiągane były u ludzi młodych z bardzo dobrym 
objawem Bella i zachowanym czuciem rogówki, u których wszczepienie implantu ze złota 
obciążającego powiekę górną było leczeniem pierwszego rzutu.
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4.5. Predicting factors of outcome in treatment of 
lagophthalmos with the gold weights in patients with 
unresolved facial nerve palsy
Izabela Nowak-Gospodarowicz, Radosław Różycki, Marek Rękas

Purpose:
Loading of the upper eyelid with the gold weights is a well-established procedure for 
the correction of paralytic lagophthalmos. The aim of the study was to evaluate the 
factors affecting the results of the upper eyelid gold weight loading for the treatment of 
lagophthalmos in patients with unresolved facial nerve palsy.

Material and method:
The study group included 59 people: 40 women, 19 men aged 55.5 ± 17.4 years treated for 
corneal complications due to unresolved facial nerve palsy with the gold weights. The size of 
lagophthalmos was measured in mm before and after surgery. The ordered polynomial logit 
model was used to analyze the factors affecting the postoperative keratopathy grade and 
postoperative best-corrected visual acuity (BCVA). The influence of the following variables was 
analyzed: patient's age, etiology and duration of facial nerve palsy, previous interventions in the 
eye protection apparatus, size of lagophthalmos in mm, presence of Bell’s phenomenon and 
corneal sensation, Schirmer test.

Results:
Implantation of the gold weight into the upper eyelid effectively reduced lagophthalmos 
from 7.1 ±2.7 mm to 0.1 ± 0.5 mm after surgery (p <0.001). Patient's age, presence of the Bell’s 
phenomenon and corneal sensation significantly affected the final BCVA (p <0.05). A well-
established Bell’s phenomenon and the presence of corneal sensation had a positive effect 
on the degree of keratopathy after surgery (p <0.05). In turn, the history of tarsorrhaphy was 
a significant negative prognostic factor affecting the keratopathy grade after surgery. Etiology 
and duration of facial nerve palsy, the size of lagophthalmos in mm, the result of the Schirmer’s 
test did not have a significant impact on the outcome of the surgical procedure (p> 0.1).

Conclusions:
In the study group, the best results were achieved in young people with a good Bell’s 
phenomenon and preserved corneal sensation, in which implantation of the gold weight was 
the first-line treatment.
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4.6. Ocena chirurgicznej korekcji podwinięcia powieki 
dolnej dostępu w okolicy kąta bocznego
Mariusz Kęcik

Cel:
Celem pracy jest ocena efektu chirurgicznej korekcji podwiniętej powieki dolnej z krótkiego 
cięcie wokolicy kata bocznego

Materiał i metoda:
Zabieg chirurgiczny wykonano u 17 pacjentów z podwinięciem powieki dolnej.Grupa badawcza 
obejmowała 12 kobiet w wieku 63 do 74 rż oraz 5 mężczyzn w wieku 61 do 69 rz.U pacjentów 
stwierdzono podwinięcie powieki dolnej z wiotkością więzadeł oraz z wiotkościąretraktora. Test 
odciągania powieki wynosił od 0,8 do 1.2 cm natomiast test pociągania u wszystkichpacjentów 
wyniósł powyżej 3 sek.U pacjentów wykonano zabieg operacyjny w znieczuleniu miejscowym 
polegający na kantotomii ikantolizie z wytworzeniem paska bocznego tarczki który doszyto 
do okostnej oczodołu oraz naprzeprowadzeniu dwóch szwów –jeden za mięsień okrężny oka 
natomiast drugi za retraktor iumocowaniu tych szwów do okostnej

Wyniki:
Pacjentów kontrolowano przez rok od zabiegu.Nie stwierdzono ponownego podwinięciaW 
grupie pacjentów nie stwierdzono powikłań w gojeniu ranu skórnej.U 3 pacjentów wystąpiła 
tkliwość przy ucisku w okolicy bocznej oczodołu w miejscu założenia szwówza okostną. 
Ustąpiła samoistnie po okresie 3 tyg

Wnioski:
1. Zabieg plastyki podwiniętej powieki dolnej z krótkiego cięcia w okolicy kąta bocznego 
jestalternatywą do innych metod operacji. 2. W trakcie zabiegu napinane są wszystkie 
struktury powieki których rozluźnienie powodujepodwinięcie powieki. 3. Zabieg operacyjny 
jest przeprowadzany z niewielkiego cięcia. 4. Pełna ocena pacjentów będzie możliwa 
po dłuższej obserwacji
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4.6. Evaluation of entropion correction with lateral 
canthal approach
Mariusz Kęcik

Purpose:
The goal is to assess postoperative results of lower lid entropion repair with a short-incision 
lateralcanthal surgery

Material and method:
The surgery has been performed on 17 patients with lower lid entropion: 12 women between 
63-74yo and 5 men between 61-69 yo.The studied population presented entropion with 
ligament and retractor laxity. The lower lid laxitywas evaluated at 0.8 – 1.2cm and the snap 
back test was over 3s in all patients.The patients underwent entropion repair including 
canthotomy and canthotolysis followed by thecreation of a lateral tarsal strip secured to the 
orbital periosteum. Two sutures that were laterattached to the periosteum were created – first 
attached to the orbicularis muscle and second to theretractor

Results:
In the early postoperative period no wound healing complications were observed and during 
thefollow up of at least 12 months no recurrence of entropion was noted in any of the patients.3 
patients experienced discomfort in the lateral canthal area that subsided without treatment at 
3 weeks.

Conclusions:
1. Lower eyelid entropion repair with a short lateral canthal incison is a good alternative 
to othersurgical approaches.2. The surgery tightens all major structures responsible for laxity 
and entropion. 3. The small incision provides a cosmetic benefit. 4. Further follow up is needed 
to fully assess long term outcomes
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4.7. Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem 
u dorosłych pacjentów z zezem
Dorota Białas-Niedziela1, Anna Jabłońska-Pawlak2, Dariusz Kęcik3

1 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

2 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

3 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Cel:
Analiza jakości życia związanej ze zdrowiem u dorosłych pacjentów z zezem za pomocą 
kwestionariusza jakości życia osób dorosłych z zezem (AS-20).

Materiał i metoda:
Jakość życia związaną ze zdrowiem u pacjentów zezujących oceniano za pomocą 
kwestionariusza jakości życia osób dorosłych z zezem (AS-20). Policzono przedoperacyjne 
wyniki uzyskane z kwestionariusza AS-20 u osób w wieku ≥ 18, zakwalifikowanych do operacji 
zeza w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Następnie wyniki te 
przeanalizowano w odniesieniu do wieku, płci, obecności lub braku dwojenia oraz rodzaju zeza.

Wyniki:
Do badania włączono 60 pacjentów (50% kobiet) w wieku 18-81 (średnia 47) zakwalifikowanych 
do operacyjnego leczenia zeza. Pacjenci, u których nie występowało dwojenie wskazywali 
gorszą jakość życia w części kwestionariusza AS-20 dotyczącej aspektów psychologicznych. 
Natomiast pacjenci z dwojeniem zdecydowanie gorzej oceniali swoją jakość życia w części 
kwestionariusza AS-20 dotyczącej codziennego funkcjonowania. Pacjenci z zezem pionowym 
uzyskali gorsze wyniki niż pacjenci z odchyleniami poziomymi. Zezy nietowarzyszące znacznie 
bardziej pogarszały jakość życia niż zezy towarzyszące, zwłaszcza w aspekcie funkcjonalnym 
kwestionariusza AS-20. Kobiety oceniały gorzej swoją jakość życia niż mężczyźni.

Wnioski:
Pacjenci u których nie występuje dwojenie mają gorszą jakość życia związaną z aspektami 
psychospołecznymi. Natomiast pacjenci z dwojeniem zwracają większą uwagę na aspekty 
funkcjonalne. Zezy pionowe, nietowarzyszące oraz płeć żeńska korelują z gorszą jakością życia 
niż zezy poziome, towarzyszące oraz płeć męska.
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4.7. Health-related quality of life among adult patients 
with strabismus
Dorota Białas-Niedziela, Anna Jabłońska-Pawlak, Dariusz Kęcik

Purpose:
Evaluation of health-related quality of life among adult patients with strabismus using Adult 
Strabismus Quality of Life Questionnaire (AS-20).

Material and method:
Health-related quality of life among adult patients with strabismus was assessed using Adult 
Strabismus Quality of Life Questionnaire (AS-20).Preoperative AS-20 scores were calculated 
among patients (≥ 18 years of age) undergoing strabismus surgery in Infant Jesus Teaching 
Hospital. Relationship between sex, age, presence or absence of diplopia, type of strabismus 
wereanalysed.

Results:
60 patients (50% women) in age 18-81 (mean age 47 years) before strabismus surgery were 
included to the study.Nondiplopic patients showed lower scores on the AS-20 psychological 
subscale. Diplopic patients showed lower scores on the AS-20 functional subscale. Patients 
with vertical deviation had worse scores than patients with horizontal deviation. Patients 
with incomitant strabismus had worse scores than ones with comitant squint, especially in 
functional subscale.Women had worse scores than men.

Conclusions:
Nondiplopic patients have more psychosocial concerns than those with diplopia. However 
Diplopic patients have more functional troubles. Vertical deviation, incomitant strabismus and 
female sex correlate with worse quality of life than horizontal deviation, comitant strabismus 
and male sex.
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4.8. Ocena powierzchownej i głębokiej warstwy naczyń 
w łagodnych zmianach rozrostowych spojówki i mięska 
łzowego za pomocą angiografii OCT odcinka przedniego
Iwona Rospond-Kubiak1, Celina Helak-Łapaj2, Magdalena Kozłowska3, 
Wojciech Adamski4, Jarosław Kocięcki5, Andrzej Marszałek6, Marcin Stopa7

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

3 Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

4 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

5 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

6 Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

7 Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Cel:
Ocena powierzchownej i głębokiej warstwy naczyń w łagodnych zmianach rozrostowych 
spojówki i mięska łzowego za pomocą angiografii OCT odcinka przedniego

Materiał i metoda:
Badaniem prospektywnym objęto grupę kolejnych pacjentów kierowanych do Poradni 
Onkologii Okulistycznej Kliniki Okulistycznej UMP między sierpniem 2017 i wrześniem 2018 
z powodu różnch zmian rozrostowych spojówki. Wszyscy pacjenci byli poddani dokładnemu 
badaniu klinicznemu według standardowego protokołu z wykonaniem zdjęć barwnych. 
Dodatkowo, w celu oceny powierzchownego i głębokiego unaczynienia zmian spojówki 
wykonywano angiografię OCT (AngioVue OCTA, Optovue, Inc., Fremont, CA) przy użyciu 
adaptera od odcinka przedniego z zastosowaniem algorytmu SSADA.

Wyniki:
Do grupy badanej włączono 39 pacjentów, 25 mężczyzn i 14 kobiet w średnim wieku 
47 lat. 5 (12,8%) osób wyłączono z grupy badanej ze względu na brak interpretowalnych 
obrazów OCTA.Spośród pozostałych przypadków, 20 (51,3 %) zmian było ubarwionych,a13 
(33,3 %) - amelanotycznych. Średnia gęstość głębokiej warstwy naczyniowej w zmianach 
melanocytarnych wynosiła 1,30 +/- 0,2 (zakres: 0,15-1,63), średnia gęstość warstwy 
powierzchownej - 1,56 +/- 0,17 (zakres: 0,9-2,1). Średnie gęstości warstwy głębokiej 
i powierzchownej w przypadku zmian amelanotycznych były wyższe i wynosiły odpowiednio 
1,61 (zakres: 1,1-1,97) i 1,43 (zakres: 1,02 – 1,9). 14 zmian usunięto chirurgicznie, z czego badaniem 
histopatologicznym stwierdzono obecność 12 znamion spojówki, 1 – brodawczaka i 1 
naczyniaka.

Wnioski:
Za pomocą angiografii OCT odcinka przedniego można uwidocznić gęstość naczyń 
w zmianach spojówki gałkowej, choć w guzkach o większej grubości lub silniej ubarwionych 
obrazy mogą być trudne do interpretacji. Zmiany mięska łzowego zdecydowanie trudniej 
zobrazować przy użyciu OCTA. Znaczenie kliniczne gęstości warstwy powierzchownej 
i głębokiej wymaga dalszych badań.
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4.8. Assessment of superficial and deep vasculature in 
benign conjunctival and caruncle lesions with anterior 
segment OCTA
Iwona Rospond-Kubiak, Celina Helak-Łapaj, Magdalena Kozłowska, 
Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki, Andrzej Marszałek, Marcin Stopa

Purpose:
to evaluate the superficial and deep vasculature in benign conjunctival and caruncle lesions

Material and method:
This prospective study included a consecutive series of patients referred to the Ocular 
Oncology Service in Poznan, Poland, between August 2017 and September 2018 with benign 
pigmented and non-pigmented conjunctival lesions. All patients were examined clinically with 
the standardprotocol including color photographs. Additionally,AngioVue OCTA (Optovue, Inc., 
Fremont, CA) with the anterior segment lens adapter was used to assess superficial and deep 
vasculature of the nevi (SSADA algorithm based firmware). If appropriate, the lesions were 
excisedwith dry no-touch technique.

Results:
There were 39 patients, 25 men and 14 women with the meanage of 47 years. Five (12,8 %) 
patientswere excludeddue to non-interpretable data. Among analyzed cases, 20 (51,3 %) lesions 
were pigmented,and13 (33,3 %) were non-pigmented. Mean deep vessel density in pigmented 
lesions was 1,30+/- 0,2 (range: 0,15-1,63), mean superficial vessel density - 1,56 +/- 0,17 (range: 0,9-
2,1). Mean deep vascular and superficial vessel density in non-pigmented lesions were higher 
and reached 1,61 (range: 1,1-1,97) and 1,43 (range: 1,02 – 1,9), respectively. 14 lesions were surgically 
removed, among them12 were conjunctival nevi, 1 – papilloma and 1 haemangioma.

Conclusions:
OCT angiography was able to detect vascular density in bulbar conjunctivallesions although 
images of highly pigmented or thick lesionsmight be difficultto interpret. Furthermore,the 
carunclelesions are more difficult for the OCTA assessment. The clinical significance of the 
superficial and deep capillary plexus vessel density requires further investigation.
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4.9. Ocena skuteczności leczenia operacyjnego 
skrzydlika pierwotnego i nawrotowego 
z zastosowaniem przeszczepu autologicznego spojówki 
gałkowej – doświadczenia własne
Aleksandra Kowalska-Ćwik1, Dorota Białas-Niedziela2, Dariusz Kęcik3

1 I Katedra i Klinika Okulistyki WUM

2 I Katedra i Klinika Okulistyki WUM

3 I Katedra i Klinika Okulistyki WUM

Cel:
Analiza efektów pooperacyjnych u pacjentów ze skrzydlikiem pierwotnym i nawrotowym 
poddanych zabiegowi usunięcia skrzydlika z zastosowaniem przeszczepu własnej spojówki 
gałkowej.

Materiał i metoda:
Wykonano 52 zabiegi u 49 pacjentów ze skrzydlikiem pierwotnym (33 mężczyzn, 16 kobiet) 
oraz 15 zabiegów u pacjentów ze skrzydlikiem nawrotowym (6 mężczyzn, 9 kobiet). Czas 
obserwacji wynosił 12 miesięcy. Oceniano liczbę nawrotów skrzydlika, osiągnięty efekt 
kosmetyczny, występowanie blizn w spojówce, naczyń w rąbku rogówki oraz obecność 
przymgleń w rogówce.

Wyniki:
Wyniki w grupie pacjentów ze skrzydlikiem pierwotnym wykazały w znacznie przeważającej 
liczbie przypadków prawidłowe gojenie, dobry efekt kosmetyczny a przede wszystkim brak 
nawrotów. Jedynie w pojedynczych przypadkach zaobserwowaliśmy wznowę skrzydlika, 
widoczne naczynia w rąbku oraz przymglenia w rogówce. W grupie pacjentów ze skrzydlikiem 
nawrotowym w około 1/3 przypadków wystąpiły wrastające naczynia w rąbku oraz 2 przypadki 
kolejnej wznowy skrzydlika.

Wnioski:
Usunięcie skrzydlika z zastosowaniem przeszczepu autologicznego spojówki jest skuteczną 
metodą leczenia która przyczynia się minimalizacji ryzyka jego nawrotów.



STRESZCZENIA
Abstracts

93

4.9. Analysis of primary and recurrent pterygium 
surgical treatment using conjunctival autograft – own 
research
Aleksandra Kowalska-Ćwik, Dorota Białas-Niedziela, Dariusz Kęcik

Purpose:
Analysis of postoperative results in patients with primary and recurrent pterygium following 
excision surgery using conjunctival autograft.

Material and method:
There were performed 52 procedures on 49 patients with primary pterygium (33 men and 
16 women) and 15 procedures with recurrent form (6 men, 9 women). Observation period 
amounted to 12 months. We examined :recurrences, cosmetic results, conjunctival scars, 
vessels in limbus and corneal opacity

Results:
The results in the group of patients with primary pterygium in most cases showed positive 
cosmetic effect and lack of recurrence. Only in individual cases we observed recurrence of 
pterygium, vessels in limbus and corneal opacity. In the second group of patients we noticed 
about 1/3 cases vessels in limbus and 2 cases of another recurrence of pterygium.

Conclusions:
The removal of the pterygium using conjunctival autograft is an effective treatment method 
that minimizes the risk of its recurrence.
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4.10. Ocena wyników funkcjonalnych i kosmetycznych 
rekonstrukcji dużych pełnościennych ubytków powieki 
dolnej płatem tarczkowo – spojówkowym Hughesa oraz 
wolnym przeszczepem skóry
Dominika Białas, Radosław Różycki, Marek Rękas1

1 Klinika Okulistyki CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Kierownik: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Cel:
Analiza kliniczna wyników funkcjonalnych i kosmetycznych rekonstrukcji dużych, 
pełnościennych ubytków powieki dolnej za pomocą płata Hughes̀ a oraz wolnego przeszczepu 
skóry pełnej grubości w grupie pacjentów leczonych z powodu nowotworów powiek dolnych 
w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2015 - 2018.

Materiał i metoda:
Grupę badaną stanowiło 19 pacjentów – 11 kobiet (57,9 %) i 8 mężczyzn (42,1 %), w wieku od 54 
do 92 lat. Badaniem objęto pacjentów z dużymi, przekraczającymi 50% długości brzegu 
wolnego, ubytkami powieki dolnej, powstałymi w wyniku usunięcia zmian nowotworowych. 
Pacjenci przebyli rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych zmodyfikowaną metodą 
Hughes̀ a oraz wolnym przeszczepem skóry pełnej grubości. Protokół oceny przedoperacyjnej 
uwzględniał szczegółowe badanie aparatu ochronnego oka oraz pełne badanie okulistyczne. 
Wszyscy pacjenci poddawani byli badaniom kontrolnym w 7 dobie, 3 tygodniu, 1, 3, 6 i 12 
miesiącu po zabiegu, a następnie w ciągu kolejnych lat w odstępach 6-miesięcznych. Podczas 
wizyt kontrolnych oceniano skuteczność leczenia onkologicznego, funkcjonalny i estetyczny 
wynik rekonstrukcji oraz powikłania. Okres obserwacji analizowanych chorych wynosił od 6 
miesięcy do 4 lat.

Wyniki:
Wszyscy pacjenci przebyli niepowikłane operacje. U wszystkich chorych uzyskano radykalne 
usunięcie zmian nowotworowych. W 16 przypadkach zastosowano klasyczną technikę 
Hughes̀ a do rekonstrukcji ubytku resekcyjnego w kolejnych 2 procedurę maxymalną 
Hughes̀ a a w 1 klasyczną metodę poszerzoną o rekonstrukcję 1 więzadła powiekowego. 
We wszystkich przypadkach blaszkę przednią rekonstruowano wolnym przeszczepem skóry 
pełnej grubości. Zgodnie z przyjętymi kryteriami w 13 przypadkach uzyskano bardzo dobry 
a w kolejnych 6 dobry wynik kosmetyczny. Wyniki funkcjonalne oceniono jako bardzo dobre 
u 17 pacjentów, u pozostałych 2 jako dobre. W żadnym przypadku nie obserwowano wznowy 
procesu nowotworowego w okresie obserwacji.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują, iż zmodyfikowana procedura Hughes̀ a jest użyteczną techniką 
naprawy dużych, pełnościennych ubytków powieki dolnej, pozwalającą uzyskać prawidłową 
funkcję oraz satysfakcjonujący wynik kosmetyczny w przypadkach rekonstrukcji ubytków 
obejmujących od 50 do 100% poziomej długości jej brzegu wolnego. Jest to procedura 
bezpieczna i skuteczna, pozwalająca zapobiec potrzebie stosowania szerszych technik 
chirurgicznej naprawy maksymalnych ubytków powieki dolnej.
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4.10. Evaluation of cosmetic and functional results of 
reconstruction of lower eyelid large, full-thickness 
defects with tarsoconjunctival Hughes flap and free 
skin graft
Dominika Białas, Radosław Różycki, Marek Rękas

Purpose:
Clinical analysis of cosmetic and functional results of reconstruction of large full-thickness 
lower eyelid defects with the Hughes tarsoconjunctival flap and free skin graft in the group of 
patients treated for lower eyelid carcinoma at the Ophthalmology Department of the Military 
Institute of Medicine in Warsaw from January 2015 to May 2018.

Material and method:
The study group consisted of 19 patients - 11 women (57.9%) and 8 men (42.1%), aged from 
54 to 92 years. The study included patients with large, over 50% of the length of the free 
margin, post- surgical defects of the lower eyelid, resulting from the removal of neoplastic 
lesions. Patients underwent surgical reconstructions of post-surgical defects using the 
Hughes tarsoconjunctival flap and full thickness skin graft obtained from the upper eyelid, 
postauricular or supraclavicular area. The preoperative assessment protocol included 
a detailed examination of the accessory structures of the eye and a full eye examination. All 
patients underwent follow-up examinations on the 7th day, 3 weeks, 1, 3, 6 and 12 months after 
the procedure, and then during the following years at 6-month intervals. During the control 
tests, the effectiveness of oncological treatment, functional and aesthetic result of eyelid 
reconstruction and complications were evaluated. The observation period of the analyzed 
patients ranged from 6 months to 4 years.

Results:
All patients underwent uncomplicated operations. All patients underwent a radical removal 
of neoplastic lesions. In 16 cases, the classic Hughes technique was used to reconstruct the 
resection defect, in the next two Hughes maximal procedure was used and in one case the 
classic method and the reconstruction of the 1 eyelid ligament were used. In all cases, the 
anterior lamella was reconstructed with a free full thickness skin graft. According to the 
adopted criteria, in 13 cases a very good result was obtained and in the next 6 a good cosmetic 
result was obtained. Functional results were rated as very good in 17 patients and in the 
remaining 2 as good. In no case was there any recurrence of the neoplastic process during the 
observation period.

Conclusions:
The results obtained indicate that the modified Hughes procedure is a useful technique for 
repairing large, full-thickness defects of the lower eyelid. The method allows to obtain the 
proper function of the eyelid and a satisfying cosmetic result in the case of reconstruction 
of defects covering 50 to 100% of the horizontal length of the free eyelid margin. It is a safe 
and effective procedure that can prevent the need for wider techniques for surgical repair of 
maximum lesions of the lower eyelid.
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4.11. Wyniki przesiewowych badań refrakcji dzieci 
szkolnych w wieku 6-14 lat
Piotr Kanclerz1, Katarzyna Przewłócka2

1 Hygeia Clinic

2 Hygeia Clinic

Cel:
Celem pracy była ocena wady refrakcji polskich dzieci szkolnych w wieku 6-14 lat.

Materiał i metoda:
Badanie zostało wykonane w latach 2017-2018 w szkołach podstawowych wybranych 
województw przez firmę Augen-Med. W badaniu wzięły udział dzieci obszarów 
wielkomiejskich, małych miast oraz wsi. Refrackję oceniano stacjonarnym autorefraktometrem 
Unicos URK-700 bez porażenia akomodacji.

Wyniki:
Przebadano 1041 dzieci w województwach mazowieckim, małopolskim i pomorskim. 
Krótkowzroczność stwierdzono u 9,2% dzieci w wieku 6 lat, 9,4% dzieci w wieku 7 lat, 12,7% 
dzieci w wieku 8 lat, 24,0% dzieci w wieku 9 lat, 22,8% dzieci w wieku 10 lat, 30,2% dzieci 
w wieku 11 lat, 31,9% dzieci w wieku 12 lat, 42,2% w wieku 13 lat oraz 40,0% dzieci w wieku 14 lat. 
Oceniono również odsetek dzieci z nadwzrocznością, astygmatyzmem, różnowzrocznością 
oraz noszących na stałe okulary.

Wnioski:
Badanie to wykazało wyższy odsetek dzieci z krótkowzrocznością niż w dotychczasowych 
publikacjach, chociaż istotnym ograniczeniem pracy jest ocena refrakcji w stanie bez porażenia 
akomodacji.
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4.11. Results of refractive error screening of Polish 
schoolchildren aged 6 to 14 years
Piotr Kanclerz, Katarzyna Przewłócka

Purpose:
The aim of the study was to assess the refractive error of Polish schoolchildren aged 6-14 years.

Material and method:
The study was conducted in the years 2017-2018 in primary schools in chosenvoivodeships 
of Poland. Children from urban, semirural and rural areas were examined. Refraction was 
obtained with a stationary autorefractor (Unicos URK-700) without cycloplegia.

Results:
1041 children were examined in the mazowiecki, małopolski and pomorski voivodeships. 
Myopia was found in 9.2% of children aged 6 years, 9.4% of children aged 7 years, 12.7% of 
children aged 8 years, 24.0% of children aged 9 years, 22.8% of children aged 10 years, 30.2% of 
children aged 11 years, 31.9% of children aged 12 years, 42.2% of children aged 13 years i 40.0% of 
children aged 14 years. The rates of hyperopia, astigmatism, anisometropia and percentage of 
children wearing glasses were also assessed.

Conclusions:
Our investigation reported a higher rate of myopia than in the preceeding studies. However, 
a significant limitation of this work is the fact that refraction was assessed without cycloplegia. 
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4.12. Dokonania polskiej okulistyki o charakterze 
międzynarodowym
Andrzej Grzybowski1

1 Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Cel:
Analiza najważniejszych polskich dokonań w okulistyce o charakterze międzynarodowym.

Materiał i metoda:
Krytyczny przegląd dostepnego piśmiennictwa oraz wyniki badań własnych.

Wyniki:
Wkład polskiej okulistyki do nauki międzynarodowej datuje się od prac Witela w 13 wieku. 
Następnie w wieku 19, szczególne osiągnięcia prezentowali Ksawery Gałezowski, Wincenty 
Fukała oraz Bolesław Wicherkiewicz, a w wieku 20 - ojciec Wacław Szuniewicz - pionier 
chirurgii refrakcyjnej oraz Tadeusz Krwawicz - twórca krio-ekstrakcji zaćmy.

Wnioski:
Polska nauka i okulistyka przyczyniły się znacząco do rozwoju optyki, chirurgi zaćmy i chirurgii 
refrakcyjnej, róznego rodzaju oftalmoskopów oraz wczesnego zainteresowania badaniem 
tarczy nerwu wzrokowego w chorobach centralnego układu nerwowego (cerebroskopia).
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4.12. Polish contributions to international 
ophthalmology
Andrzej Grzybowski

Purpose:
Analysis of Polish major contributions to international ophthalmology.

Material and method:
Critical analysis of available literature and results of own research.

Results:
The Polish contributions to international ophthalmology date back to The Polish contributions 
to international ophthalmology dates back to Vitello in the 13th century. Then, in the 19th 
century prominent achievements were developed by Ksawery Galezowski, Wincenty Fukala, 
and Boleslaw Wicherkiewicz, and in the 20th century - father Waclaw Szuniewicz - pioneer of 
refractive surgery, and Tadeusz Krwawicz - creator of cataract cryo-extraction.

Conclusions:
Polish research and ophthalmology contributed significantly to the development of Optics, 
cataract and refractive surgery, different types of ophthalmoscopes, and early interest in optic 
disc analysis in central nervous system disorders (cerebroscopy).
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5.1. 
Richard L. Abbott

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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5.1. Myopia and High Myopia: A Global Public Health 
Epidemic Potential Interventions
Richard L. Abbott
Department of Ophthalmology and Proctor Foundation University of California San Francisco

Myopia is the most common ocular abnormality in the world. It is predicted to become one 
of the next major epidemics globally. With myopia projected to affect almost 50% of the 
world population by 2050, it is feared that myopia could become the most common cause of 
irreversible blindness worldwide. Currently, there are several clinical trials underway to examine 
ways to prevent myopia progression. There remain several unanswered questions. In addition, 
raising awareness of this growing public health threat to not only ophthalmologists and other 
eye care providers, but also to the public, should now be a high priority. A discussion of these 
issues will be offered in this presentation.



STRESZCZENIA
Abstracts

102

5.2. 
Duangnate Rojanaporn

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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5.2. Retinoblastoma organoids
Duangnate Rojanaporn

Persistent or recurrent retinoblastoma (RB) is associated with the presence of vitreous or/
and subretinal seeds in advanced RB and represents a major cause of therapeutic failure. This 
necessitates the development of novel therapies and thus requires a model of advanced RB 
for testing candidate therapeutics. 

To this aim, we established and characterized a three-dimensional, self-organizing organoid 
model derived from chemotherapy-naïve tumors. The responses of organoids to drugs 
were determined and compared to relate organoid model to advanced RB, in terms of drug 
sensitivities. We found that organoids had histological features resembling retinal tumors and 
seeds and retained DNA copy-number alterations as well as gene and protein expression of 
the parental tissue. Cone signal circuitry (M/L+ cells) and glial tumor microenvironment (GFAP+ 
cells) were primarily present in organoids. Topotecan alone or the combined drug regimen 
of topotecan and melphalan effectively targeted proliferative tumor cones (RXRγ+ Ki67+) in 
organoids after 24-h drug exposure, blocking mitotic entry. In contrast, methotrexate showed 
the least efficacy against tumor cells. The drug responses of organoids were consistent with 
those of tumor cells in advanced disease. Patient-derived organoids enable the creation of 
a faithful model to use in examining novel therapeutics for RB. 
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5.3. 
Martine Jager

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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5.3. Glaucoma: an autoimmune disease?
Martine Jager

Abstract has not been provided.
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5.4. Profesor Jacek Kański – wspomnienie
Justyna Izdebska

Streszczenie nie zostało dostarczone.



STRESZCZENIA
Abstracts

107

5.4. Professor Jacek Kański – a memory
Justyna Izdebska

Abstract has not been provided.
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6.1. 
Iva Dekaris

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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6.1. Cataract surgery in corneal disease
Iva Dekaris

Abstract has not been provided.
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6.2. 
Thomas Kohnen

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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6.2. Cataract surgery and glaucoma: combined 
procedures or sequential surgery? 
Thomas Kohnen

Abstract has not been provided.
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6.3. 
Paul Rosen

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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6.3. The problem of cataract surgery in diabetic eyes
Paul Rosen

Abstract has not been provided.



STRESZCZENIA
Abstracts

114

7.1. 
David Spalton

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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7.1. The pseudo exfoliation patient 
David Spalton

Abstract has not been provided.
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7.2. 
Roberto Bellucci

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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7.2. IOL calculation post refractive surgery 
Roberto Bellucci

Abstract has not been provided.
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7.3. 
Alex Day

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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7.3. Cataract surgery in keratoconic eyes 
Alex Day

Abstract has not been provided.
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8.1. Jakość życia pacjentów po wyłuszczeniu gałki 
ocznej z powodu czerniaka błony naczyniowej
Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Anna Markiewicz,  
Bożena Romanowska-Dixon

Cel:
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po wyłuszczeniu gałki ocznej z powodu 
czerniaka błony naczyniowej.

Materiał i metoda:
Do badania włączono 212 pacjentów, którzy w okresie od maja 2015 roku do stycznia 2017 
roku zgłosili się na wizytę kontrolną do Poradni Onkologii Okulistycznej Kliniki Okulistyki 
i Onkologii Okulistycznej UJCM w Krakowie, u których wykonano zabieg wyłuszczenia gałki 
ocznej z powodu czerniaka błony naczyniowej oraz którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. 
Wyróżniono dwie grupy badanych: z implantem oczodołowym (145 osób) i bez implantu 
oczodołowego (67 osób). Pacjenci włączeni do badania wypełnili kwestionariusz jakości życia 
EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0), którego wyniki zostały obliczone zgodnie z instrukcją EORTC 
i poddane analizie statystycznej w kontekście danych społeczno-demograficznych, klinicznych 
i wybranych cech guza.

Wyniki:
W grupie z implantem oczodołowym ogólny stan zdrowia i jakość życia były średnio 
na poziomie 61,8%, a w grupie bez implantu oczodołowego średnio na poziomie 60,7%. 
U pacjentów z implantem stwierdzono istotnie wyższy poziom funkcjonowania fizycznego 
oraz istotnie niższy poziom zmęczenia, bólu, duszności, p<0,05. Jakość życia pacjentów 
po wyłuszczeniu gałki ocznej z powodu czerniaka błony naczyniowej związana była 
z niektórymi czynnikami społeczno-demograficznymi, parametrami klinicznymi i cechami 
guza. Analizy niezależnych predyktorów jakości życia pokazały, że starszy wiek i krótszy czas, 
który upłynął od enukleacji, obniżają poziom ogólnego stanu zdrowia i jakości życia. Wyższy 
poziom jakości życia mają mężczyźni i osoby z wyższym poziomem wykształcenia.

Wnioski:
Pacjenci po wyłuszczeniu gałki ocznej z powodu czerniaka błony naczyniowej oceniają 
swój ogólny stan zdrowia i jakość życia średnio jako przeciętne. Jakość życia pacjentów 
po wyłuszczeniu gałki ocznej z powodu czerniaka błony naczyniowej jest związana 
z obecnością implantu oczodołowego, z wybranymi danymi społeczno-demograficznymi, 
klinicznymi i niekorzystnymi rokowniczo cechami guza.
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8.1. Quality of life of patients after enucleation of the 
eyeball due to uveal melanoma
Weronika Pociej-Marciak, Izabella Karska-Basta, Anna Markiewicz,  
Bożena Romanowska-Dixon

Purpose:
The goal of the study was to assess the quality of life of patients after enucleation of the eyeball 
due to uveal melanoma.

Material and method:
Two hundred twelve patients who were admitted to the study signed up for a follow-up visit 
to the Oncology Outpatient Clinic of the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology 
of the UJCM in Kraków, Poland from May 2015 to January 2017 and underwent eyeball 
enucleation due to uveal melanoma. These patients agreed to participate in the study. Among 
patients two groups were distinguished: with orbital implants (145 persons) and without orbital 
implants (67 persons). The patients enrolled in the study were asked to complete EORTC 
quality questionnaire QLQ-C30 (version 3.0). The results were evaluated based on EORTC 
instructions and statistically analyzed according to some socio-demographic factors, clinical 
parameters and tumor characteristics.

Results:
In the group with orbital implants, the global health status and quality of life averaged 61.8%, 
and in the group without orbital implants, it averaged 60.7%. In patients with an implant, 
a significantly higher level of physical functioning was found, as well as a significantly lower 
level of fatigue, pain and dyspnea, p<0,05. The quality of life of patients after enucleation of the 
eyeball due to uveal melanoma was associated with some socio-demographic factors, clinical 
parameters and tumor characteristics. Analyses of independent predictors of quality of life 
have shown that older age and shorter time after enucleation lower the level of general health 
status and quality of life. Men and people with a higher level of education have higher levels of 
quality of life.

Conclusions:
In conclusion, after enucleation of the eyeball due to uveal melanoma, patients assess 
their global health status and quality of life as average. The quality of life of patients after 
enucleation of the eyeball due to uveal melanoma is associated with the presence of an orbital 
implant, selected socio- demographic data, clinical and adverse prognostic features of the 
tumor.
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8.2. Krwotoczne odłączenie naczyniówki – co robić?
Marcin Stopa1, Piotr Rakowicz2, Maksym Ciesielski3

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Odłączenie naczyniówki jest ciężkim powikłaniem, do którego może dojść w następstwie 
urazu lub po zabiegu chirurgicznym.

Materiał i metoda:
Analiza przypadków klinicznych i omówienie piśmiennictwa

Wyniki:
Leczenie odłączenia naczyniówki o charakterze krwotocznym może polegać na obserwacji. 
W części przypadków wymagana jest interwencja chirurgiczna, która może mieć wskazanie 
natychmiastowe lub odrocznone. Drenaż z zewnątrz jest główną strategią operacyjną w takich 
przypadkach.

Wnioski:
Właściwe leczenie jest kluczowe dla ocalenia widzenia w tych ciężkich przypadkach
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8.2. Hemorrhagic choroidal detachment – what shall 
we do?
Marcin Stopa, Piotr Rakowicz, Maksym Ciesielski

Purpose:
Choroidal detachment is a severe ocular condition that can occur spontaneously after trauma 
or surgery. It can have a disadvantageous effect on vision. Here we presented different 
management options.

Material and method:
Analysis of clinical cases and literature review.

Results:
Management of choroidal detachment includes observation or surgical intervention that can 
be immediate or delayed. External drainage is the primary strategy in these cases.

Conclusions:
Appropriate management in eyes with this devastating complication can save visual function.
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8.3. Zastosowanie badań elektrofizjologicznych 
w ocenie funkcji bioelektrycznej nerwu wzrokowego 
i komórek zwojowych siatkówki u chorych z wrodzoną 
neuropatią nerwu wzrokowego Lebera – obserwacje 
własne
Wojciech Gosławski1, Wojciech Lubiński2

1 II Klinika Okulistyki Pomorski Uniwerystet Medyczny w Szczecinie

2 II Klinika Okulistyki Pomorski Uniwerystet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Przedstawienie w oparciu o obserwacje własne możliwości wykorzystania badań 
elektrofizjologicznych w diagnostyce i monitorowaniu funkcji bioelektrycznej nerwu 
wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki u chorych z wrodzoną neuropatią nerwu 
wzrokowego Lebera (Leber hereditary optic neuropathy –LHON).

Materiał i metoda:
Analizowano grupę 12 pacjentów (24 oczy) (2K /10 M) w wieku 16 -55 lat z LHON potwierdzoną 
badaniami genetycznymi będących pod opieką Pracowni Diagnostyki Elektrofizjologicznej 
Siatkówki i Dróg Wzrokowych II Kliniki Okulistyki PUM w Szczecinie. Czas obserwacji od 6 
miesięcy do 6 lat. Do oceny progresji zmian w komórkach zwojowych siatkówki i w nerwie 
wzrokowym wykorzystano: elektroretinogram stymulowany wzorcem (PERG), wzrokowe 
potencjały wywołane stymulowane wzorcem (PVEP), optyczną tomografię koherentną (OCT), 
perymetrię kinetyczną i statyczną.

Wyniki:
LHON jest chorobą nerwu wzrokowego spowodowaną kumulującym się z czasem 
uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowej czynności mitochondriów wywołanej mutacją 
mRNA dziedziczoną po matce. Zmiany w badaniu PERG są pierwszym objawem zaburzonej 
funkcji komórek zwojowych siatkówki wyprzedzającym o kilka miesięcy ostrą fazę choroby. 
Zmiany w OCT i badaniach perymetrycznych są wynikiem zmniejszenia populacji komórek 
zwojowych siatkówki na danym obszarze. Pojawienie się zmian w badaniu PVEP świadczy 
o upośledzeniu funkcji nerwu wzrokowego i może zwiastować rychłe wystąpienie znacznego 
obniżenia ostrości wzroku.

Wnioski:
Badania elektrofizjologiczne PERG i PVEP umożliwiające ocenę funkcji bioelektrycznej 
nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki mogą stanowić wartościowe narzędzie 
w prognozowaniu zachowania ostrości wzroku u osób z LHON.
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8.3. Application of electrophysiological tests in the 
assessment of the bioelectrical function of the optic 
nerve and retinal ganglion cells in patients with Leber 
optic hereditary neuropathy – own observations
Wojciech Gosławski, Wojciech Lubiński

Purpose:
A presentation based on the own observations of the use of electrophysiological tests in the 
diagnosis and monitoring of the bioelectrical function of the optic nerve and retinal ganglion 
cells in patients with Leber hereditary optic neuropathy (LHON).

Material and method:
Group of 12 patients (24 eyes) (2F / 10 M) at the age of 16 -55 with LHON confirmed by genetic 
tests under the care of the Laboratory of Electrophysiology of Retina and Visual Pathways II 
Clinic of Ophthalmology Pomeranian Medical University in Szczecin. Follow-up time from 6 
months to 6 years. To evaluate the progression of changes in the retinal ganglion cells and in 
the optic nerve: pattern electroretinogram (PERG), pattern visual evoked potentials (PVEP), 
optical coherence tomography (OCT), kinetic and static perimetry were used.

Results:
LHON is a disease of the optic nerve caused by cumulative damage resulting from abnormal 
mitochondrial function caused by mutation mRNA inherited from the mother. Changes in the 
PERG are the first symptom of impaired function of retinal ganglion cells that is a few months 
ahead of the acute phase of the disease. Changes in OCT and perimetry are the result of 
a decrease in the retinal ganglion cell population in a given area. The appearance of changes in 
the PVEP indicates impairment of the optic nerve function and may herald a rapid appearance 
of a significant reduction in visual acuity.

Conclusions:
Electrophysiological tests PERG and PVEP, allowing the assessment of the bioelectrical 
function of the ganglion cells and optic nerve, can be a valuable tool in predicting the 
preservation of visual acuity in people with LHON.
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8.4. Jak wybrać właściwe narzędzie w rozpoznawaniu 
guzów wewnątrzgałkowych?
Bożena Romanowska-Dixon1, Barbara Jakubowska2, Izabella Karska-Basta1

1 Katedra Okulistyki Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

2 Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Cel:
Celem prezentacji jest przedstawienie zasad różnicowania guzów wewnątrzgałkowych.

Materiał i metoda:
Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy zmian wewnątrzgałkowych w obrazach USG 
i SS OCT w materiale Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego.

Wyniki:
Najlepszym narzędziem diagnostycznym nowotworów wewnątrzgałkowych umiejscowionych 
w tylnym i przednim odcinku oka, również w przypadku nieprzejrzystych ośrodków, jest 
ultrasonografia.

Wnioski:
Narzędziem obrazującym małe zmiany (<3mm grubości) i umożliwiającym przeprowadzenie 
diagnostyki różnicowej jest SS OCT.
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8.4. Proper tool for intraocular tumors diagnosis
Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta

Purpose:
To present the standard methods for differential diagnosis of intraocular tumors.

Material and method:
Characteristic imaging features (US and SS OCT) of intraocular lesions are presented based on 
Ophthalmology and Ocular Oncology Clinic of University Hospital patients.

Results:
The best tool for intraocular tumors diagnosis located in the anterior and posterior part of the 
eye is ultrasound examination. It can be used in cases with opaque media.

Conclusions:
SS OCT is a good diagnostic method, useful for small tumors (<3mm thickness).
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8.5. 50 twarzy centralnej surowiczej chorioretinopatii
Izabella Karska-Basta1, Michał Chrząszcz2, Weronika Pociej-Marciak3, 
Agnieszka Kubicka-Trząska4, Bożena Romanowska-Dixon5

1 Katedra Okulistyki Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

2 Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

3 Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

4 Katedra Okulistyki Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

5 Katedra Okulistyki Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Cel:
Centralna surowicza chorioretinopatia. Przedstawienie przeglądu najnowszych doniesień 
na temat podziału, wyników multimedialnego obrazowania.

Materiał i metoda:
Analiza pacjentów poradni chorób siatkówki ze zdiagnozowaną centralną surowiczą 
chorioretinopatią u których wykonano badanie SS-OCT, AF, FAF i przeanalizowano w oparciu 
o przegląd literatury.

Wyniki:
U pacjentów stwierdzono różne typy CRS- ostrą, nawracającą, nie przemijającą, przewlekłą 
(„rozlana epiteliopatia barwnikowa”), nieaktywną.

Wnioski:
Na podstawie obserwacji długoterminowych opartych na multimodalnym obrazowaniu 
można dokonać właściwego rozpoznania różnych typów CRS.
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8.5. 50 shades of central serous chorioretinopathy
Izabella Karska-Basta, Michał Chrząszcz, Weronika Pociej-Marciak,  
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon

Purpose:
Central serous chorioretinopathy: Recent findings, multimodal imaging and new division.

Material and method:
Analysis of retinal disease outpatient clinic patients diagnosed with central serous 
chorioretinopathy in whom SS-OCT, AF, FAF were performed and analyzed based on literature 
review.

Results:
We diagnosed :Acute CSCR: Recurrent CSCR: Chronic CSCR (formerly “diffuse retinal 
epitheliopathy”):Chronic chorioretinopathy, Inactive CSCR

Conclusions:
On the basis of long-term observations based on multimodal imaging, a proper diagnosis of 
various CRS types can be made.
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8.6. Parametry morfometryczne odcinka przedniego 
oka po zabiegach witreoretinalnych
Paweł Reisner1, Joanna Stachura2, Bartosz Ł. Sikorski3, Mateusz Burduk4, 
Joanna Borucka5, Joanna Stafiej6, Grażyna Malukiewicz7

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

3 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

4 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

5 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

6 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

7 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Cel:
Ocena parametrów morfometrycznych odcinka przedniego oka w różnych punktach 
czasowych po zabiegach witreoretinalnych.

Materiał i metoda:
W grupie 55 chorych(24 kobiet, 31 mężczyzn, w wieku 24-80 lat, mediana wieku – 62 lata) 
poddano analizie 55 pseudofakijnych oczu, w których przeprowadzonowitrektomię przez 
część płaską ciała rzęskowego(z endotamponadą C3F8 – 71%, olejem silikonowym – 24% 
oraz bez tamponady wewnętrznej – 5%). U wszystkich pacjentów wykonano pomiar gęstości 
komórek śródbłonka rogówki (Topcon SP-300P), centralnej grubości rogówki, szerokości kątów 
przesączania (Topcon 3D Optical Coherence Tomography DRI OCT Triton), głębokości komory 
przedniej, oraz krzywizn i astygmatyzmu przedniej i tylnej powierzchni rogówki(Oculus 
Pentacam HR Typ 70900) przed zabiegiem witreoretinalnym (A), w pierwszej dobie (B), jeden 
tydzień (C) i cztery tygodnie po operacji (D).

Wyniki:
We wczesnym okresie pooperacyjnym zaobserwowano zwiększenie grubości zrębu centralnej 
rogówki w porównaniu z badaniem przed zabiegiem, odpowiednio średnie wartości 
A =493,2µm, B=563,4µm (p = 0,002).Stwierdzonoistotną statystycznie zmianę astygmatyzmu 
przedniej powierzchni rogówki dla wizyt A = 1,1 D i B = 2,7 D (p = 0,0007). Powyższe parametry 
ulegały normalizacji w trakcie kolejnych wizyt kontrolnych.Odnotowano również istotne 
pogłębienie komory przedniej w późnym okresie pooperacyjnym.Nie wykazano istotnych 
różnic statystycznych w pomiarach gęstości komórek śródbłonka rogówki, tylnej krzywizny 
rogówki ani szerokości kątów przesączania.

Wnioski:
1. Po wykonaniu witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego wzrasta grubość centralnej 
rogówki, co jest związane z obrzękiem zrębu, bez istotnych różnic statystycznych w grubości 
nabłonka.

2. Wypadkowy astygmatyzm nie wynika ze zmian w obrębie nabłonka, lecz ze wzrostu 
grubości zrębu rogówki.

3. Zmiany wartości wybranych parametrów morfometrycznych odcinka przedniego oka 
(grubość zrębu rogówki, astygmatyzm przedniej powierzchni rogówki) po zabiegach 
witreoretinalnych mają charakter przejściowy.
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8.6. Morphometric parameters of the anterior segment 
of the eye after vitreoretinal procedures
Paweł Reisner, Joanna Stachura, Bartosz Ł. Sikorski, Mateusz Burduk,  
Joanna Borucka, Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz

Purpose:
To evaluate morphometric parameters of the anterior segment of the eye at various time 
points after vitreoretinal procedures.

Material and method:
55 pseudophakic eyes of 55 patients (24 females, 31 males, age 24-80, median age 62) were 
enrolled to the study. Patients underwent pars plana vitrectomy (C3F8 endotamponade – 71%, 
silicon oil endotamponade – 24%, without endotamponade – 5%). In each eye the endothelial 
cell density (Topcon SP-300P), the central corneal thickness, depth of the anterior chamber 
(Topcon 3D Optical Coherence Tomography DRI OCT Triton), the width of the iridocorneal 
angles, curvatures and astigmatism of the anterior and posterior corneal surface (Oculus 
Pentacam HR Typ 70900) were measured before vitreoretinal surgery (A) as well as on the first 
postoperative day (B), one week (C) and one month later (D).

Results:
In the early postoperative period compared with preoperativ visit increased central corneal 
stroma thickness (CCST) was observed, mean was A =493,2µm, B =563,4µm (p = 0,002). 
The authors noticed change in the astigmatism of the anterior corneal surface, anterior 
astigmatism mean was A=1,1 D i B=2,7 D (p=0,0007).The above parameters normalised during 
subsequent follow-up visits. Changes in depth of the anterior chamber in late postoperative 
period were also noted. There were no statistically significant difference in measurements of 
endothelial cell density, the width of the iridocorneal angles, curvatures and astigmatism of the 
posterior corneal surface.

Conclusions:
1. The central corneal thickness increased after pars plana vitrectomy, it is in common with 
stroma oedema, without the endothelial cell density changes.

2. Anterior astigmatism change was caused by increased central corneal stroma thickness, not 
endothelial cell density change.

3. Selected morphometric parameters of the anterior segment of the eye (central corneal 
stroma thickness, astigmatism of the anterior and posterior corneal surface) after vitreoretinal 
procedures undergo a transient change.
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8.7. Ocena unaczynienia siatkówki za pomocą 
angiografii optycznej koherencji tomografii  
u pacjentów z chorobą Alzheimera oraz jaskrą 
pierwotnie otwartego kąta
Przemysław Zabel1, Jakub J. Kałużny2, Monika Wiłkość-Dębczyńska3,  
Martyna Gębska-Tołoczko4, Karolina Suwała5, Katarzyna Zabel6, Agata Żaroń7, 
Robert Kucharski8, Aleksander Araszkiewicz9

1 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

2 Zakład Biologii Układu Wzrokowego, CM, UMK, Bydgoszcz

3 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

4 Zakład Biologii Układu Wzrokowego, CM, UMK, Bydgoszcz

5 Zakład Biologii Układu Wzrokowego, CM, UMK, Bydgoszcz

6 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz

7 Zakład Biologii Układu Wzrokowego, CM, UMK, Bydgoszcz

8 Centrum Psychoneurologii, Dom Sue Ryder, Pallmed Ltd, Bydgoszcz

9 Klinika Psychiatrii, CM, UMK, Bydgoszcz

Cel:
Ocena oraz porównanie stanu unaczynienia siatkówki w okolicy plamki oraz tarczy nerwu II 
(ONH) za pomocą angiografii optycznej koherentnej tomografii (OCTA) u pacjentów z chorobą 
Alzheimera (AD), jaskrą pierwotnie otwartego kąta (POAG) oraz zdrową grupą kontrolną (HC)

Materiał i metoda:
Do badania przekrojowego włączono 27 pacjentów z AD, 27 z POAG i 27 HC. Każdy uczestnik 
został szczegółowo zbadany okulistycznie i neurologicznie. Do oceny funkcji poznawczych 
użyto testu Mini Mental State Examination (MMSE). Badanie okulistyczne obejmowało OCTA, 
którą wykorzystano do zobrazowania przepływów naczyniowych w warstwie radialnych 
okołotarczowych kapilar (RPC), a także w splocie powierzchniowym (SVP) oraz głębokim (DVP) 
siatkówki. Za pomocą Spektralnego OCT (SD-OCT) zmierzono okołotarczową grubość warstwy 
włókien nerwowych siatkówkowi (pRNFL). Analizie statystycznej poddano wyniki jednego, 
losowo wybranego oka

Wyniki:
Grupa AD miała istotnie zmniejszoną gęstość naczyń w DVP i powiększoną powierzchnię 
dołkową strefy beznaczyniowej (FAZ) w porównaniu do POAG i HC (p <0.001). Pacjenci 
z POAG mieli znacznie obniżoną gęstość naczyń w RPC i SVP w porównaniu z AD i HC (p 
<0001). Średnia grubość pRNFL wykazywała korelację z gęstością naczyń w SVP u pacjentów 
z POAG (korelacja Pearsons r= 0,66; p=0,0002) i była istotnie niższa w grupach POAG i AD 
w porównaniu z HC (p <0,001)

Wnioski:
AD i POAG są chorobami neurodegeneracyjnymi związanymi z apoptozą komórek nerwowych 
oraz z uszkodzeniem mikrokrążenia. Pomimo tego, że w obu chorobach mamy do czynienia 
z nieprawidłowościami w całym układzie naczyniowym siatkówki, to znamienne uszkodzenie 
mikrokrążenia w przypadku POAG dotyczy naczyń powierzchownych natomiast w AD, naczyń 
znajdujących się w głębszych warstwach siatkówki
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8.7. Evaluation of retinal microvasculature using optical 
coherence tomography angiography in patients with 
Alzheimer’s disease and primary open-angle glaucoma
Przemysław Zabel, Jakub J. Kałużny, Monika Wiłkość-Dębczyńska,  
Martyna Gębska-Tołoczko, Karolina Suwała, Katarzyna Zabel, Agata Żaroń, 
Robert Kucharski, Aleksander Araszkiewicz

Purpose:
Evaluation and comparison of retinal microcirculation within the macula and the optic 
nerve head (ONH) in the eyes of patients with Alzheimer's disease (AD), primary open angle 
glaucoma (POAG) and healthy control using optical coherence tomography angiography 
(OCTA).

Material and method:
In this cross-sectional study, 27 patients with AD, 27 with POAG and 27 healthy controls 
were enrolled. The Mini-Mental State Examination (MMSE) test was used to assess cognitive 
function. Ophthalmic examination included OCTA, which was used for the imaging of vascular 
flow within the layer of radial peripapillary capillaries (RPC), and also in the superficial vascular 
plexus (SVP) and deep vascular plexus (DVP) of the retina. Spectral-domain optical coherence 
tomography (SD-OCT) was used to measure the thickness of the peripapillary retinal nerve 
fibre layer (pRNFL). The results for one randomly selected eye were used for statistical analysis.

Results:
In the AD group, the density of vessels in DVP was significantly reduced and the foveal 
avascular zone (FAZ) was increased compared to POAG and HC (p<0.001). Patients with POAG 
had a significantly reduced vessel density in RPC and SVP compared to AD and HC (p<0.001). 
The average thickness pRNFL was correlated with the vessel density in SVP in patients with 
POAG (Pearson's r=0.66; p=0.0002) and was significantly lower in POAG and AD groups 
compared to HC (p<0.001)

Conclusions:
AD and POAG are neurodegenerative diseases associated with apoptosis of nerve cells and 
impairment of microcirculation. Despite the fact that, in both diseases, there are abnormalities 
of the entire retinal vascular system, significant microcirculatory impairment in POAG patients 
affects superficial vessels, whereas in AD patients it affects vessels located in the deeper 
retinal layers.
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8.8. Stosunek warstw siatkówki jako czynnik 
prognostyczny pooperacyjnej ostrości wzroku 
u pacjentów z idiopatyczną błoną nabłonkową
Joanna Wasiak1, Karolina Ceglowska2, Ivanka Dacheva3, Tamer Tandogan4, 
Gerd U Auffarth5, Michael Koss6

1 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

2 Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

3 Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy 

4 Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

5 Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

6 Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu, Niemcy

Cel:
Ocena czynników prognostycznych u pacjentów operowanych z powodu idiopatycznej błony 
nasiatkówkowej (ERM)

Materiał i metoda:
47 oczu zostało włączonych do badania i podzielonych na dwie grupy: 1 z poprawą ostrości 
wzroku o jedną lub więcej linii na tablicy Snellena; 2 bez poprawy widzenia lub z gorszą 
ostrością wzroku niż przed zabiegiem (obserwacja 6 miesięcy). Przedoperacyjny stosunek 
sumy grubości warstwy komórek zwojowych (GCL), wewnętrznej warstwy splotowatej (IPL), 
wewnętrznej warstwy jądrowej (INL) i zewnętrznej warstwy splotowatej (OPL), podzielony 
przez zewnętrzną warstwę jądrową (ONL), zmierzono za pomocą spektralnego optyczna 
koherentna tomografia domena (SD-OCT)

Wyniki:
Przedoperacyjny stosunek grubości warstw siatkówki ≥ 1 wystąpił w 23 oczach i był istotnie 
związany z grupą 1 (21 oczu (91,3%). Podczas gdy 24 oczy przedstawiały wartość <1, co było 
istotnie związane z grupą 2 (19 oczu (79,2%))) p <0,0001.

Wnioski:
Obecnie nie wiadomo, którzy pacjenci z błoną nasiatkówkową (ERM) odnoszą korzyści 
z zabiegu operacyjnego lub kiedy operacja jest tylko niepotrzebnym ryzykiem. Badanie 
to przeprowadzono, by pomóc uniknąć operacji u pacjentów, u których rokowanie co 
do poprawy widzenia jest słabe. Obrazowanie stosunku warstw siatkówki za pomocą SD-
OCT może być nowym czynnikiem prognostycznym pooperacyjnej ostrości wzroku (BCVA) 
u pacjentów z ERM.
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8.8. Retinal layers ratio as a predictor of postoperative 
best-corrected visual acuity in patients with idiopathic 
epiretinal membrane
Joanna Wasiak, Karolina Ceglowska, Ivanka Dacheva, Tamer Tandogan,  
Gerd U Auffarth, Michael Koss

Purpose:
To evaluate the prognostic factors in patients undergoing pars plana vitrectomy for idiopathic 
epiretinal membrane(ERM)

Material and method:
47 eyes were included and divided into two groups: 1 with one or more Snellen lines of visual 
improvement; 2 without visual improvement or with worse visual acuity than before the 
surgery (follow-up 6 months). The preoperative ratio of the sum of ganglion cell layer (GCL), 
inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer (INL) and outer plexiform layer (OPL) thicknesses, 
divided by the outer nuclear layer (ONL) was measured using the spectral domain optical 
coherence tomography (SD- OCT)

Results:
The preoperative ratio ≥ 1 was noticed in 23 eyes and was significantly associated in group 1 (21 
eyes (91,3 %). 24 eyes presented the ratio <1, which was significantly associated with group 2 (19 
eyes (79,2 %)) p <0,0001

Conclusions:
Currently, it is not known which patients with epiretinal membrane benefit from the surgery or 
when the surgery is only an unnecessary risk. This study was undertaken to help avoid surgery 
in patients whose visual acuity prognosis is poor. Imaging of retinal layers ratio with SD-OCT 
can be a novel predictor of postoperative best- corrected visual acuity (BCVA) in patients with 
idiopathic ERM.
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8.9. Zaawansowana retinopatia wcześniaków – aspekty 
praktyczne kwalifikacji do leczenia chirurgicznego
Marcin Stopa1, Anna Gotz-Więckowska,2, Jan Mazela3, Piotr Rakowicz4, 
Magdalena Dalz5, Marta Pawlak6

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2  Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków, Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

4 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6  Pracownia Chorób Narządu Wzroku Wcześniaków, Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Retinopatia wcześniaków jest schorzeniem wazoproliferacyjnym rozwijającym się 
u przedwcześnie urodzonych dzieci i niską masą urodzeniową. W pracy przedstawiono aspekty 
praktyczne kwalifikacji do leczenia ROP za pomocą witrektomii 27G.

Materiał i metoda:
Retrospektywna analiza przypadków retinopatii wcześniaków w stopniu 4 i 5 kwalifikowanych 
do witrektomii pomiędzy majem 2016 a marcem 2019 w ośrodku poznańskim.

Wyniki:
Do badania włączono 26 oczu 17 noworodków. U 8 (16 oczu/26; 62%) pacjentów wykonano 
sekwencyjną obustronną witrektomię. Większość zabiegów została przeprowadzona 
z zaoszczędzeniem soczewki (22/26; 84% oczu). Biegun tylny u części pacjentów oceniano za 
pomocą OCT.

Wnioski:
Witrektomia 27G z zaoszczędzeniem soczewki jest techniką minimalnie inwazyjną, która jest 
preferowana w leczeniu ROP. Kwalifikuje się pacjentów w stadium 4A, 4B i w wybranych 
przypadkach 5. Ocena bieguna tylnego jest możliwa za pomocą ręcznego OCT.
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8.9. Recommendations for surgery in management of 
advanced retinopathy of prematurity
Marcin Stopa, Anna Gotz-Więckowska, Jan Mazela, Piotr Rakowicz,  
Magdalena Dalz, Marta Pawlak

Purpose:
Retinopathy of prematurity is a proliferative vascular disorder affecting premature infants with 
low birth weight and young gestational age. It is the leading cause of blindness in children. 
We presented recommendations for surgery in the management of advanced retinopathy of 
prematurity.

Material and method:
Retrospective analysis of eyes with stage 4 and 5 ROP that underwent vitrectomy between 
May 2016 and March 2019 in Poznan ROP center.

Results:
Twenty six eyes of 17 infants were included in the study. The bilateral sequential surgery 
was performed in 8 subjects (62%). The majority of operations (22/26) were lens-sparing. 
We succeeded to assess the posterior pole with hand-held OCT in selected cases.

Conclusions:
27G lens-sparing surgery is a minimally invasive method to treat ROP. We recommend the 
surgery for stage 4A, 4B and 5 in selected eyes. Macula status can be assessed with hand-held 
OCT preoperatively.
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8.10. Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki 
u pacjentów z infekcją HIV i obniżonym poziomem 
limfocytów CD4 w Malawi
Paulina Ocieczek1, James Barnacle2, Joe Gumulira3, Sam Phiri4, Tom Heller5, 
Iwona Grabska-Liberek6

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

2 Daeyang Luke Hosputal

3 Lighthouse Trust

4 Lighthouse Trust

5 Lighthouse Trust

6 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Cel:
Częstość występowania, zasadność screeningu i leczenia cytomegalowirusowego 
zapalenia siatkówki u pacjentów z infekcją HIV w Malawi

Materiał i metoda:
102 pacjentów z Lilongwe (Malawi) z poziomem limfocytów CD4 < 200 kom/mm3 
zostało zbadanych w okresie od grudnia 2017 do kwietnia 2018. Zostały zebrane dane 
dotyczące przyjmowanej terapii antyretrowirusowej, objawów ocznych i ostrości 
wzroku. Wykonano badanie dna oka w kierunku objawów cytomegalowirusowego 
zapalenia siatkówki. Pacjentom ze zdiagnozowanym cytomegalowirusowym 
zapaleniem siatkówki zaproponowano cotygodniowe iniekcje doszklistkowe 
z gancyklowiru.

Wyniki:
Spośród 102 przebadanych pacjentów 5 zostało zdiagnozowanych 
z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki (4,9 %).U wszystkich zdiagnozowanych 
pacjentów poziom limfocytów CD4 wynosił < 50 kom/mm3. Ostrość wzroku nie była 
pomocna w identyfikacji pacjentów z cytomegalowirusowym zapaleniem siatkówki. 
2 z 5 zdiagnozowanych pacjentów zgodziło się na leczenie, u jednego z nich nastąpiła 
poprawa po zastosowanym leczeniu, a następnie nawrót choroby po przerwaniu 
leczenia.

Wnioski:
Badanie przesiewowe w kierunku cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki 
oparte na poziomie limfocytów CD4 jest kluczowe we wczesnej diagnozie, ponieważ 
ostrość wzroku i objawy oczne nie są wiarygodnymi wskaźnikami. Praca pokazuje 
możliwości leczenia dostępne w Malawi i możliwe wyzwania w leczeniu iniekcjami 
doszklistkowymi.
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8.10. Cytomegalovirus retinitis in HIV patients with low 
CD4 count in Malawi
Paulina Ocieczek, James Barnacle, Joe Gumulira, Sam Phiri, Tom Heller,  
Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Prevalence of cytomegalovirus retinitis amongst HIV patients in Malawi and the 
feasibility of screening and treatment

Material and method:
102 patients with CD4 counts <200 cells/mm3 from Lilongwe (Malawi) were 
examined between December 2017 and April 2018. Data on antiretroviral theraphy, 
ocular symptoms and visual acuity were collected. Fundoscopy was performed 
to investigate for features of cytomegalovirus retinitis. Patients diagnosed with CMVR 
were offered weekly ganciclovir intravireal injections.

Results:
Five of the 102 HIV patients screened had CMVR (4.9%). All affected patients had CD4 
counts <50 cells/mm3. Visual acuity was unhelpful in identifying those with CMVR. 
Two patients consented to treatment, of which one improved but relapsed after 
defaulting.

Conclusions:
CMVR screening based on CD4 count is essential to early recognition since visual 
acuity and symptoms are unreliable. This programme demonstrates treatment 
possibilities avaible in Malawi, and the challenges delivering injections.
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9.1. Porównanie działania pattern-skaningowej 
trabekuloplastyki laserowej (PSLT) z selektywną 
trabekuloplastyką laserową (SLT) w monoterapii 
nadciśnienia ocznego i jaskry pierwotnej otwartego kąta
Joanna Zalewska1, Sławomir Zalewski2 
1 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS

2 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS

Cel:
Ocena skuteczności działania hipotensyjnego na ciśnienie wewnątrzgałkowe w monoterapii 
z zastosowaniem PSLT i SLT u pacjentów z nadciśnieniem ocznym i jaskrą pierwotną 
otwartego kąta, jako leczenie pierwszego rzutu.

Materiał i metoda:
W badaniu poddano analizie dwie grupy pacjentów obojga płci (mediana wieku 52 lat), 
leczonych w Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens w Olsztynie. Grupę PSLT stanowią 22 
oczu w których wykonano PSLT (Pattern Scanning Trabeculoplasty)- trabekuloplastykę laserową 
PSLT za pomocą lasera PASCAL Topcon. Grupę SLT stanowią 22 oczu w których wykonano SLT 
(Selective Laser Trabeculoplasty)- trabekuloplastykę laserową SLT za pomocą lasera LIGHTLas 
SLT Deux. Do badania włączono pacjentów z rozpoznaną jaskrą pierwotną otwartego kąta oraz 
z nadciśnieniem ocznym. Kryteria wykluczenia stanowiły uprzednio wykonane zabiegi laserowej 
Trabekuloplastyki, Irydotomii, Irydoplastyki, operacje wewnątrzgałkowe oraz stosowane 
miejscowe leczenie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe za pomocą kropli. Skorygowane 
ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) przeprowadzono za pomocą tonometru bezdotykowego 
z pachymetrem TONOPACHY NT-530P firmy NIDEK z automatyczną korekcja mierzonego 
ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem centralnej grubości rogówki (CCT). Ocenie 
poddano skorygowane ciśnienia wewnątrzgałkowe przed wykonaniem trabekuloplastyki PSLT 
i SLT, a także po 4 tyg, 8 tyg,18 tyg,26 tyg (6m-cy) od wykonanej trabekuloplastyki PSLT i SLT.

Wyniki:
Struktury wieku obu grup porównano za pomocą testu rangowego Wilcoxona, z którego 
wynika, iż grupy pacjentów są jednorodne pod względem wieku. Średni wiek pacjentów 
w grupie leczonej trabekuloplastyką PSLT to 52,8 ± 10,2 lat, w grupie osób leczonych 
trabekuloplastyką SLT to 52,6± 17,7 lat. Do porównania efektów terapeutycznych w obu 
grupach zastosowano test rangowy Wilcoxona, z którego wynika, iż wartości skorygowanych 
ciśnień wewnątrzgałkowych (IOP) przed zabiegiem w obu grupach były porównywalne. Po 4 
tygodniach ciśnienia wewnątrzgałkowe w grupie pacjentów leczonych PSLT były w stopniu 
statystycznie znamiennym wyższe, niż w grupie pacjentów, u których wykonano SLT. Po 8 
tyg., 18 tyg., 26 tyg. tygodniach ciśnienia wewnątrzgałkowe w obu grupach były statystycznie 
podobne. Wyjściowe ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) było podobne pomiędzy grupami (grupa 
PSLT 23,3 ± 2,2 mmHg, grupa SLT 22,7± 2,0 mmHg). W grupie PSLT średnie (IOP) było w 4,8,18,26 
tyg. następujące; 21. 6± 2.4, 20.9 ± 2.0, 20.8± 2.5, 21.4± 1.9 mmHg. W grupie SLT średnie (IOP) było 
w 4,8,18,26 tyg. następujące ;19.1 ± 2.4, 20.9± 2.0,20.8 ± 3.6, 20.5 ± 2.8 mmHg.

Wnioski:
Trabekuloplastyka laserowa PSLT oraz SLT mają podobną skuteczność działania hipotensyjnego 
na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz profil bezpieczeństwa, natomiast PSLT jest lepiej tolerowana 
przez pacjentów.
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9.1. Comparison of Pattern Scanning Laser 
Trabeculoplasty (PSLT) to Selective Laser 
Trabeculoplasty (SLT) effectiveness in a monotherapy 
treatment of ocular hypertension and primary open-
angle glaucoma
Joanna Zalewska, Sławomir Zalewski

Purpose:
To compare an intraocular pressure (IOP)-lowering effect of Pattern Scanning Laser 
Trabeculoplasty (PSLT) to Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) in untreated patients with 
ocular hypertension and primary open-angle glaucoma.

Material and method:
Two groups of patients (females and males, average age 52 years) treated in Centrum 
Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka Lens in Olsztyn were analyzed in this study. PSLT group - 
consisting of 22 eyes in which PSLT was performed using PASCAL laser TOPCON. SLT group 
- consisting of 22 eyes in which SLT was performed using LIGHTLas SLT Deux laser. Inclusion 
criteria were newly diagnosed and untreated patient with ocular hypertension, primary open-
angle glaucoma. Exclusion criteria were history of laser trabeculoplasty, iridotomy, iridoplasty, 
incisional glaucoma surgery, any intraocular surgery or intraocular pressure lowering topical 
drug. Corrected IOP measurements were taken before trabeculoplasty and in: week 4, week 8, 
week 18, week 26 after PSLT and SLT treatment. IOP measurements were performed using non 
contact tonometer with pachymeter NIDEK TONOPACHY NT-530P which allows to automatic 
calculation of corrected IOP taking into account the central corneal thickness (CCT).

Results:
Data collected in the study were analysed statistically using Wilcoxon signed-ranks test. The 
structures of patients’ age were approximate. The mean age of patients in PSLT group was 
52.8±10.2 years and 52.6 ± 17.7 years in SLT group. Baseline IOP values were similar in both 
analyzed groups: PSLT 23.3± 2.2 mmHg and SLT 22.7 ± 2.0 mmHg. In the PSLT group mean IOP 
values at week: 4, 8, 18 and 26 were respectively: 21.6 ± 2.4, 20.9 ± 2.0, 20.8 ± 2.5 and 21.4± 1.9 
mmHg. In the SLT group mean IOP values at week: 4, 8, 18 and 26 were respectively: 19.1 ± 2.4, 
20.9 ± 2.0, 20.8 ± 3.6 and 20.5 ± 2.8 mmHg.In the PSLT group the IOP values after 4 weeks were 
statistically significantly higher than in the SLT group.After 8, 18, 26 weeks the IOP values in 
both groups were statistically similar.

Conclusions:
Efficacy and safety of PSLT and SLT in the monotherapy of ocular hypertension and open-
angle glaucoma are similar, however PSLT is better tolerated by patients.
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9.2. Porównanie wyników perymetrii uzyskanej 
strategią Humphrey SITA Fast and PTS 2000 Advanced 
Threshold
Bartosz Ł. Sikorski1, Adriana Laudencka2

1 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

2 Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, Bydgoszcz

Cel:
Porównanie wyników i skuteczności dwóch strategii progowych oceny pola widzenia: 
Humphrey SITA Fast (Carl Zeiss Meditec) i PTS 2000 Advanced Threshold (Optopol Technology) 
w wykrywaniu zmian u pacjentow z jaskrą.

Materiał i metoda:
Badana grupa obejmowała 47 pacjentów z jaskrą (średni wiek 68,7 ±12,7 lat) i 27 zdrowe 
osoby (średni wiek 52,5 ±13,0 lat). W obu oczach wykonano badanie pola widzenia strategią 
SITA Fast 24-2 oraz ADV 24-2 z 10 minutową przerwą pomiędzy badaniami. Kolejność badan 
była przypadkowa. Oceniono wiarygodność badan i odrzucono niewiarygodne wyniki. 
Porównanie ilościowe dla parametrów zbiorczych: średniej czułości (MS), średniego odchylenia 
(MD), odchylenia standardowego od wzorca (PSD), stopnia uszkodzenia pola widzenia (VFI) 
przeprowadzono za pomocą współczynników korelacji. Porównano również czas trwania 
testów. Czułość i swoistość algorytmów oceniono za pomocą jaskrowego testu połówek (GHT) 
i skorygowanych kryteriów Andersona-Patelli.

Wyniki:
Czas badań ADV był krótszy, zarówno u zdrowych osób, jak i pacjentow z jaskrą. Wartości 
średniej czułości w badaniu ADV były średnio niższe niż w strategii SITA o 1,06dB (±1,13dB) dla 
osób zdrowych i o 1.00dB (±1,92dB) dla pacjnetów z jaskrą. Korelacja pomiędzy wartościami MS 
w grupie jaskrowej była wysoka (r=0.95, p= p<0.0001). Wskaźnik MD w strategii ADV w grupie 
zdrowych osób był niższy o 0.74dB (±1.09dB) niż w strategii SITA Fast. Dla osób z jaskrą ta różnica 
wynosiła -0.85dB (±2.19dB). Stopień korelacji był bardzo wysoki (r=0.95, p<0.0001). Wartości 
PSD były bardzo podobne zarówno w grupie zdrowych osob (0,86 ± 0,67dB), jak i z jaskrą (-0.53 
± 1,48), z wysoką korelacją w ostatniej grupie (r=0.93, p<0.0001). Współczynniki VFI i jakości 
widzenia (VQi) pokazały silną zależność w grupie jaskrowej (r=0.96, p<0.0001) i jedynie średnio 
1% różnicę w obu badanych grupach. Czułość i swoistość oparta na wskaźniku GHT dla strategii 
ADV wynosiła odpowiednio 92,75% i 77,36%, z kolei dla badania SITA odpowiednio 92,75% 
i 90,57%. Czułość i swoistość oparta na kryteriach Andersona-Patelli dla strategii ADV wynosiła 
odpowiednio 81,16% i 81,13%, zaś dla badania SITA odpowiednio 95,65% i 83,02%. Użycie jedynie 
jednego kryterium Andersona-Patella zwiększyło czułość strategii ADV do 94,2%, a badania SITA 
do 98,55%. Zmniejszyło jednak swoistość strategii ADV do 69,81% i SITA do 67,92%.

Wnioski:
Głównym celem strategii SITA Fast oraz ADV jest zminimalizowanie czasu trwania testu 
przy jednoczesnym zachowaniu klinicznej możliwości badania progowego. Pokazaliśmy, że 
strategia ADV zajmuje mniej czasu i ma mniejszą zmienność czasu trwania testu. Różnica 
w wartościach MS w badaniu SITA Fast i ADV może być wyjaśniona faktem, iż strategia SITA 
określa końcową wartość progową na poziomie intensywności związanej ze szczytem funkcji 
rozkładu prawdopodobieństwa a posteriori Bayesa. Z kolei strategia ADV używa ostatnio 
widzianej intensywności jako końcowego progu.
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9.2. Comparison of perimetric results obtained with 
Humphrey SITA Fast and PTS 2000 Advanced Threshold 
strategies
Bartosz Ł. Sikorski, Adriana Laudencka

Purpose:
To compare the results and the efficacy of visual field assessment obtained by two threshold 
strategies: Humphrey SITA Fast (Carl Zeiss Meditec) and PTS 2000 Advanced (ADV) Threshold 
(Optopol Technology).

Material and method:
The sample comprised of 47 glaucoma patients (mean age 68.7 ±12.7 years) and 27 normal 
subjects (mean age 52.5 ±13.0 years). Both eyes were tested with SITA Fast and ADV on 24-2 
field with 10 minutes break between tests. The order of examinations was randomized 
between subjects. The tests reliability was evaluated and unreliable results were rejected. 
Quantitative comparison for the global indices: mean sensitivity (MS), mean deviation 
(MD), pattern standard deviation (PSD), visual field index (VFI) was made using correlation 
coefficients. Test durations were compared as well. Sensitivity and specificity for the 
algorithms were evaluated with Glaucoma Hemifield Test (GHT) and adjusted Anderson-
Patella criteria.

Results:
The ADV tests were shorter both for normal and glaucomatous subjects. Mean sensitivity 
values in ADV were on average lower than in SITA by 1.06dB (±1.13dB) for healthy subjects and 
by 1.00dB (±1.92dB) for glaucomatous subjects. The correlation between MS values was high 
for glaucomatous patients (r=0.95, p= p<0.0001). The MD index of ADV tests in normal group 
was lower by 0.74dB (±1.09dB) than in SITA Fast. For the glaucomatous group this difference 
was -0.85dB (±2.19dB). The correlation was very high (r=0.95, p<0.0001). The PSD values were 
very similar both for healthy (0.86 ± 0.67dB) and glaucomatous (-0.53 ± 1.48) group with high 
correlation in the latter (r=0.93, p<0.0001). The VFI and Visual Quality Index (VQi) showed 
strong relation in glaucomatous group (r=0.96, p<0.0001) and only 1% difference on average 
for both groups. The GHT based sensitivity and selectivity for ADV index was 92.75% and 
77.36%, respectively. The SITA sensitivity was 92.75% and selectivity 90.57%. The sensitivity 
and selectivity based on Anderson-Patella criteria for ADV strategy was 81.16% and 81.13%, 
respectively. SITA Fast showed sensitivity of 95.65% and selectivity of 83,02%. Using only one 
Anderson-Patella criterion increased sensitivity of ADV strategy to 94.2% and SITA to 98.55% 
but reduced selectivity of ADV to 69.81% and SITA to 67.92%.

Conclusions:
The main goal of SITA Fast and ADV strategies is to minimize the test duration while 
maintaining the clinical capability of threshold testing. We found that ADV strategy is less time 
consuming and has the smaller variation of test duration. The difference in MS values obtained 
with SITA Fast and ADV can be explained by the fact that SITA strategy sets the final threshold 
at intensity values related to the peak of the Bayesian posterior probability distribution 
function. In contrast, the ADV strategy uses the last seen intensity as the final threshold.
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9.3. Porównanie zgodności analizy kata przesączania 
w obrazie gonioskopowym oraz SS-OCT
Martyna Chrzanowska1, Marta P. Wiącek2, Anna Machalińska3

1 I Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin

2 I Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin

3 I Katedra i Klinika Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin

Cel:
OCT przedniego odcinka jest metodą bezkontaktową, ukazującą kąt w jego naturalnym 
stanie, którą charakteryzuje mniejsza zmienność oceny pomiędzy badającymi w porównaniu 
z tradycyjną gonioskopią. Celem pracy była analiza porównawcza obrazów kąta przesączania 
uzyskanych w badaniu gonioskopowym oraz za pomocą OCT przedniego odcinka.

Materiał i metoda:
Do badań włączono 56 oczu. Na skanach SS-OCT (Casia-2, Tomey) zmierzono szerokość kąta 
w stopniach (TIA) w kwadrancie górnym. Ostrogę twardówki wyznaczono ręcznie. Następnie 
w badaniu gonioskopii pośredniej z użyciem soczewki trójlusterkowej Goldmanna oceniono 
kąt przesączania zgodnie z klasyfikację Shaffera (stopień 0 – kąt zamknięty, stopień IV – kąt 
szeroko otwarty).

Wyniki:
Średnia szerokość kąta przesączania w badaniu SS-OCT wyniosła 22,4±17,8°. W gonioskopii 
stopień otwarcia kąta oceniono średnio na II stopień. W badaniu gonioskopii dla stopnia 
otwarcia kąta 0 w klasyfikacji Shaffera średni kąt w badaniu SS-OCT przyjmował wartość 5,4°; 
dla I stopnia 7,7°; dla II stopnia 17,5°; dla III stopnia 29,7° oraz 39,3° dla IV stopnia. Wykazano 
bardzo dobrą zgodność pomiędzy obiema metodami diagnostycznymi (współczynnik 
zgodności kappa =0,78).

Wnioski:
SS-OCT odcinka przedniego to szybka, łatwa w obsłudze i bezkontaktowa metoda, 
umożliwiająca obiektywną ocenę kąta przesączania.
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9.3. Comparison of agreement between gonioscopic and 
SS-OCT examination of iridocorneal angle
Martyna Chrzanowska, Marta P. Wiącek, Anna Machalińska

Purpose:
The anterior segment OCT is a non-contact method, that shows the iridocorneal angle in 
its’ natural state. The interinvestigator variability of OCT is lower in comparison to traditional 
gonioscopy. The aim of this study was to perform comparative analysis of iridocorneal angle 
parameters in gonioscopy and anterior segment OCT.

Material and method:
For the study 56 eyes were enrolled. The width of the iridocorneal angle in degrees (TIA) was 
measured in the upper quadrant on the SS-OCT scans (Casia-2, Tomey). The scleral spur was 
marked manually. Subsequently gonioscopy was performed using three-mirror Goldmann 
gonio lens. The superior quadrant was also graded in Shaffer’s grading system (grade 0 - 
closed angle, grade IV - wide open angle).

Results:
The mean width of the iridocorneal angle in the SS-OCT was 22.4 ± 17.8°. In gonioscopy, the 
opening angle degree was estimated as the second degree. The mean angle width in the 
SS-OCT scan for the 0 degree in gonioscopy was 5.4°; for I degree 7.7°; for II degree 17,5°; for 
III degree 29.7° and 39.3° for the IV degree, respectively. Very good agreement between both 
diagnostic methods has been observed (kappa coefficient = 0.78).

Conclusions:
The anterior segment SS-OCT is a fast, easy to perform and non-contact method, allowing an 
objective assessment of the iridocorneal angle.
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9.4. Przeztwardówkowa laserowa cyklofotokoagulacja 
w leczeniu jaskry u pacjentów z dobrą ostrością wzroku
Marzena Petrus1, Aleksandra Suppan2, Magdalena Kaszuba-Modrzejewska3, 
Bartłomiej Kałużny4

1 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

2 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

3 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

4 Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

Cel:
Przeztwardówkowa laserowa cyklofotokoagulacja (ang. transscleral cyclophotocoagulation, TS 
CPC) laserem diodowym 810 nm jest akceptowaną metodą cyklodestrukcji w zaawansowanej, 
opornej na leczenie jaskrze. Celem pracy jest analiza wyników TS CPC w grupie pacjentów 
z dobrą ostrością wzroku.

Materiał i metoda:
Spośród 796 oczu poddanych zabiegowi TS CPC w latach 2012-2018 do badań 
retrospektywnych zakwalifikowano 40 pacjentów w wieku 68,87±9,55 lat, z dobrą 
ostrością wzroku (średnio 0,71±0,23). W 16 oczach (40%) wykonano wcześniej inne zabiegi 
przeciwjaskrowe. Wszystkie procedury laserowe przeprowadzono za pomocą urządzenia 
OcuLight SLx 810 nm (Iridex Co, Mountain View, USA), w większości przypadków w dolnej 
hemisferze, czas 2s, moc 1750-1900mW, liczba impulsów od 17 do 46, średnio 38. Dane 
analizowano w okresie do 3 miesięcy po zabiegu.

Wyniki:
Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe przed pierwszym zabiegiem TS CPC wynosiło 32,94±11,1 
mmHg (14-59 mmHg) na maksymalnej tolerowanej politerapii miejscowej. Średnia ilość 
stosowanych leków przeciwjaskrowych wynosiła 3,22±0,85. Czterech pacjentów stosowało 
dodatkowo acteazolamid doustnie. W 16 oczach (40 %) TC CPC wykonano jednokrotnie, 
w 2 oczach (5%) zaistniała konieczność powtórzenia zabiegu w okresie obserwacji. Średnie 
ciśnienie wewnątrzgałkowe na koniec okresu obserwacji wynosiło 17,67±4,15mmHg (9-
26mmHg), średnia ilość leków przeciwjaskrowych wynosiła 3,1±1,1. Uzyskano obniżenie ciśnienia 
wewnątrzgałkowego o 46,3%. Średnia ostrość wzroku wynosiła 0,71±0,23, a zmiana w stosunku 
do stanu z przed zabiegu nie była istotna statystycznie. U 50% nastąpiło niewielkie pogorszenie 
ostrości wzroku, 38% ostrość wzroku nie zmieniła się, u pozostałych poprawiła. Poza 
niewielkim zadrażnieniem spojówek praktycznie nie obserwowano powikłań. U jednej osoby 
obserwowano przejściową hypotonię z odłączeniem naczyniówki. Powikłanie to wystąpiło 
również wcześniej w tym oku po zabiegu trabekulektomii.

Wnioski:
TS CPC w oczach z dobrą ostrością wzroku może być istotnym elementem postępowania 
w przypadkach zaawansowanej jaskry opornej na leczenie. Zabieg powoduje istotne obniżenie 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, jest relatywnie bezpieczny i może być powtarzany.
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9.4. Transscleral laser cyclophotocoagulation in 
treatment of glaucoma in patients with high visual 
acuity
Marzena Petrus, Aleksandra Suppan, Magdalena Kaszuba-Modrzejewska, 
Bartłomiej Kałużny

Purpose:
Transscleral laser cyclophotocoagulation (TS CPC) with 810 nm diode laser is an acceptable 
treatment method in advanced refractory glaucoma. The purpose of this study is to evaluate 
the effects of TS CPC in patients with high visual acuity.

Material and method:
This retrospective study included 40 patients aged 68.87±9.55 years, with mean visual acuity 
0,71±0,23, selected from 796 eyes treated TC CPC in 2012-2018. 16 eyes, (40%) had some 
other antiglaucoma procedure before. All procedures were performed with OcuLight SLx 
810 nm (Iridex Co, Mountain View, USA), in majority of cases in lower hemisphere, with laser 
parameters: time 2s; power 1750-1900mW; 17-46 impulses, average 38. Results were analyzed 
in 3-months follow-up.

Results:
Average IOP before TS CPC procedure was 32.94±11.1 (14-59 mmHg) at highest tolerated local 
polytherapy. Mean amount of medications was 3.22±0.85. Four patients were taking oral 
acetazolamide additionally. In 16 eyes (40%) TC CPC was performed once, in 5% there was need 
to repeat the procedure. Mean IOP, after last procedure, was 17.67±4.15mmHg (9-26 mmHg). 
Average amount of medications was 3.1±1,1. A reduction of IOP by 46.3% was obtained. Mean 
BCVA was 0.71±0.23. Changes in visual acuity was statistically insignificant. In 50% of eyes slight 
BCVA worsening was observed. In 38% of cases there were no changes in visual acuity. In other 
patients vision improved. Except little conjunctival irritation there were no other complications. 
In one case temporary hypotony with choroidal detachment was observed. This complication 
was present in the same eye before, after trabeculectomy.

Conclusions:
TS CPC can be consider as a therapeutic option for advanced refractory glaucoma in eyes with 
high visual acuity. The procedure results in a significant IOP lowering, it has good safety profile 
and could be repeated.
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9.5. Rola ultrasonografii wysokiej częstotliwości (UMB) 
w diagnostyce przyczyn jaskry wtórnej
Dorota Pożarowska, Beata Rymagyłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski1

1 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie

Cel:
Ultrasonografia wysokiej częstotliwości (UBM) jest techniką obrazowania przedniego 
odcinka oka. Jej rola w praktyce klinicznej została w ostatnich latach ograniczona poprzez 
wprowadzenie mniej inwazyjnej i łatwiejszej w wykonaniu optycznej kocherentnej tomografii 
przedniego odcinka oka (As- OCT). Jednak pomimo ciągłego rozwoju i doskonalenia technik 
skanningu laserowego ocena struktur ocznych położonych ku tyłowi od listka barwnikowego 
tęczówki oraz ciała rzęskowego tymi technikami jest nieprecyzyjna. Dlatego też UBM 
pozostaje wciąż jedyną metodą obrazowania umożliwającą dokładne diagnozowanie zmian 
zlokalizowanych w tych częściach gałki ocznej. Celem niniejszej pracy jest prezentacja 
wykorzystania badania UBM w diagnostyce niejasnych przypadków jaskry wtórnej, zwłaszcza 
zamykającego się kąta przesączania (JWZK).

Materiał i metoda:
Analizie poddano wyniki echogramów UBM uzyskanych w trakcie badania chorych 
diagnozowanych i leczonych w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

Wyniki:
Analiza wykonanych badań pozwoliła na rozpoznanie i zróżnicowanie zmian będących 
przyczyną jaskry wtórnej jak: cyst i guzów tęczówki i/lub ciała rzęskowego, obecności 
pierścienia Sommeringa, podwichnięcia soczewki własnej lub sztucznej oraz jaskry złośliwej.

Wnioski:
Możliwość różnicowania wyżej wymienionych zmian za pomocą UBM pozwala 
na zastosowanie odpowiedniego, przyczynowego leczenia chorych z jaskrą wtórną. UBM 
jest techniką która w wybranych przypadkach nie może być zastąpiona innymi metodami 
obrazowania.



STRESZCZENIA
Abstracts

149

9.5. The use of Ultrasound Biomicroscopy (UBM) in 
differential diagnosis of Secondary Glaucoma
Dorota Pożarowska, Beata Rymagyłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski

Purpose:
Ultrasound Biomicroscopy (UBM) is a technique for anterior eye segment imaging. Nowadays, 
its role in clinical practice was limited by introduction of less invasive an easier method: optic 
coherent tomography of the anterior segment (AS-OCT). Although despite the continuous 
improvement in laser scanning techniques, it is still impossible to assess the changes located 
posteriorly to the pigment epithelium of the iris and in ciliary body. The UBM is the only 
method for assessment of this region. Aim: The aim of tis study is to present the utility of the 
UBM in diagnosis of uncertain cases of secondary glaucoma, especially with the angle closure.

Material and method:
We analyzed UBM echo-grams from patients diagnosed and treated in Department of 
Diagnostics and Microsurgery of Glaucoma from Medical University of Lublin.

Results:
This analysis allowed us to recognize the causative condition of the disease: cysts and tumors 
of the iris and/or ciliary body, Sommering’s ring, subluxation of the lens (own and artificial ones) 
and malignant glaucoma.

Conclusions:
In some cases UBM is still a technique which cannot be replaced by other modalities due 
to the unique possibility to establish the differential diagnosis enabling physicians to apply the 
appropriate treatment.
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9.6. Czy te oczy mogą kłamać? – ocena zgodności 
fotografii tarczy nerwu wzrokowego z wynikiem 
SD-OCT u osób zdrowych i leczonych z powodu jaskry
Anna Zaleska-Żmijewska1, Zbigniew M. Wawrzyniak2, Magdalena Kupis3, 
Bartosz Romaniuk4, Jacek P. Szaflik5, Magdalena Korwin6

1 Katedra i Klinika Okulistyki II WL. WUM, SPKSO Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13 Warszawa

2 Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1 Warszawa

3 Katedra i Klinika Okulistyki II WL. WUM, SPKSO Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13 Warszawa

4 I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

5 Katedra i Klinika Okulistyki II WL. WUM, SPKSO Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13 Warszawa

6 SPKSO Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13 Warszawa

Cel:
Analiza zgodności rozpoznania jaskry postawionego na podstawie fotografii tarczy nerwu 
wzrokowego z oceną parametrów jaskrowych w SD-OCT (RNFL, vc/d). Wpływ wielkości tarczy 
nerwu wzrokowego na rozpoznanie jaskry. Analiza wybranych parametrów tarczy nerwu 
wzrokowego w SD- OCT u osób zdrowych i z jaskrą.

Materiał i metoda:
Badania SD-OCT oraz fotografie tarczy n. II wykonano jednoczasowo u 152 pacjentów Poradni 
Okulistycznej SPKSO (NidekRS 330- Retina Scan Duo). Grupę pierwszą stanowili pacjenci 
zdrowi (N=81; 81 oczu prawych, 78 oczu lewych); grupę drugą pacjenci ze zdiagnozowaną 
i leczoną w poradni jaskrowej jaskrą, niezależnie od rodzaju jaskry (N=71; 71 oczu prawych, 67 
oczu lewych).

Wyniki:
Zgodność oceny wielkości c/d w fotografii tarczy n. II między dwoma specjalistami jaskrowymi 
wynosiła 75% dla oka prawego i 73% dla oka lewego. Za wartość graniczną różnicującą prawidłowe 
tarcze n. II od tarcz jaskrowych przyjęto c/d >/0.6. Zbieżność w rozpoznaniu jaskry na podstawie 
tylko fotografii nerwu wzrokowego z rzeczywistym rozpoznaniem choroby wyniosła dla oka 
prawego 47% dla oka lewego 53%. W modelu liniowym ocena wielkości c/d na podstawie wyglądu 
nerwu wzrokowego w fotografii pokrywała się w 70% z oceną jaskrowego uszkodzenia nerwu 
II w analizie v c/d w SD-OCT.Tarcze n. II o powierzchni przekraczającej 2,7 mm2 stwierdzono 
w 42,25% oczu prawych z rozpoznaną jaskrą (średni DA 2,803+/- 0,318 mm2) oraz w 40,3% oczu 
lewych (średni DA 2,752+/-0,196). W oczach zdrowych duże tarcze występowały prawie 2x rzadziej 
(oko prawe- 22,2%; oko lewe- 23,1%) ze średnim DA dla oka prawego 2,942+/- 0,369 mm2 a dla oka 
lewego 2,855+/-0,403. Nie stwierdzono znamiennych różnic w wielkościach tarcz między grupami 
badanymi i miedzy oczami. Wykazano znamienne różnice w wielkości parametru v c/d w OCT 
między grupą jaskrową i osób zdrowych w obydwu oczach. Zaobserwowano znamienną słabą 
ujemną korelację między wartościami średnimi grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) 
w badaniu OCT a wiekiem w grupie pacjentów z jaskrą.

Wnioski:
Na podstawie fotografii tarczy nerwu wzrokowego jesteśmy w stanie pozytywnie 
zweryfikować jedynie około połowę pacjentów, którzy są leczeni z powodu jaskry. Ocena c/d 
na podstawie analizy fotografii tarczy n. II jest subiektywna i znajduje odzwierciedlenie w 70% 
wyników SD-OCT. Parametrami różnicującymi tarcze jaskrowe od zdrowych w badaniu OCT są 
v c/d oraz RNFL.
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9.6. Can these eyes tell you lies? – Conformity 
assessment of the optic disc photographs and the 
result of the SD-OCT in healthy subjects and treated for 
glaucoma
Anna Zaleska-Żmijewska, Zbigniew M. Wawrzyniak, Magdalena Kupis,  
Bartosz Romaniuk, Jacek P. Szaflik, Magdalena Korwin

Purpose:
Analysis of the compliance of the diagnosis of glaucoma based on the photo of the optic nerve 
disk with the assessment of glaucoma parameters in SD-OCT (RNFL, vc / d). The effect of the 
size of the optic disc area (DA) on the diagnosis of glaucoma. Analysis of selected parameters of 
the optic disc in SD-OCT in healthy people and with glaucoma.

Material and method:
The SD-OCT examinations and photographs of the n. II discs were simultaneously performed 
in 152 patients of the SPKSO Ophthalmic Clinic (Nidek RS 330- Retina Scan Duo). The first 
group consisted of healthy patients (N = 81, 81 right eyes, 78 left eyes); second group of patients 
diagnosed with glaucoma and treated in a clinic, regardless of the type of glaucoma (N = 71; 71 
right eyes, 67 left eyes).

Results:
The compliance of the c / d assessment in the n-II photo between the two glaucoma 
specialists was 75% for the right eye and 73% for the left eye. The limit value differentiating 
the normal n. II discs from glazed discs was c / d> /0.6. The convergence in the diagnosis of 
glaucoma based only on the photo of the optic nerve and the actual diagnosis of the disease 
was 47% for the right eye and for the left eye of 53%. In the linear model, the c / d assessment 
based on the appearance of the optic nerve in the photograph coincided in 70% with the 
assessment of glaucomatous glaucoma II in v c/ d analysis in SD-OCT. Optic discs with an area 
exceeding 2.7 mm2 were found in 42.25% of right eyes with diagnosed glaucoma (mean DA 
2.803 +/- 0.318 mm2) and in 40.3% of left eyes (mean DA 2.752 +/- 0.196). In healthy eyes, large 
discs occurred almost 2x less often (right eyes - 22.2%, left eyes - 23.1%) with medium DA for 
right eye 2.942 +/- 0.369 mm2 and for the left eye 2.855 +/- 0.403. There were no significant 
differences in the size of the discs between the test groups and between the eyes. Significant 
differences in the size of the v c / d parameter in OCT between the glaucoma group and 
healthy subjects in both eyes were demonstrated. There was a significant weak negative 
correlation between the mean values of the nerve fiber layer thickness (RNFL) in the OCT and 
the age in the glaucoma group.

Conclusions:
Based on the photo of the optic disc, we are able to positively verify only about half of the 
patients who are treated for glaucoma. The c / d rating based on the analysis of the shield 
photography n. II is subjective and is reflected in 70% of SD-OCT results. The parameters 
differentiating glaucomatous discs from healthy ones in the OCT examination are v c / d and 
RNFL.
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9.7. Trudności diagnostyczne w przypadkach 
podejrzenia jaskry u dzieci
Agata Wiśniewska1, Karolina Komar-Gruszka2, Aleksandra Jakubaszek3, 
Agnieszka Podedworny-Chustecka4, Agnieszka Samsel5

1 Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

2 Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

3 Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

4 Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

5 Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Cel:
Przedstawienie trudności diagnostycznych w rozpoznawaniu jaskry u dzieci.

Materiał i metoda:
Analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną 71 ogólnie zdrowych pacjentów 
w wieku 4-18 lat kierowanych do Oddziału z podejrzeniem jaskry młodzieńczej otwartego 
kąta w latach 2017- 2019. Analizie poddano wyniki badań OCT (GCC- grubość kompleksu 
komórek zwojowych, RNFL- grubość warstwy włókien nerwowych), pola widzenia, ciśnienia 
wewnątrzgałkowego, a także w 10 przypadkach rezonansu magnetycznego głowy i oczodołów.

Wyniki:
Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe mierzone metodą aplanacyjną w badanej grupie 
z uwzględnieniem pachymetrii wynosiło 15 mmHg. Wielkość tarczy n II wahała się 
w granicach 1,14 - 3,2mm2, średnio 2,11 mm2. Stosunek c/d wynosił 0,04-0,9, średnio 0,5. 
Spośród 42 (59%) pacjentów u których stosunek c/d wynosił > 0,5 u 15 zaobserwowano 
zmiany w OCT pod postacią: w 11 przypadkach GCC < 90, w 15 przypadkach RNFL < 100. U 25 
pacjentów (35 %) badanie OCT wykazało GCC < 90, w grupie tej u 7 pacjentów rozszerzono 
diagnostykę o badanie obrazowe mózgowia: w 6 przypadkach stwierdzono niespecyficzne 
zmiany (poniedotlenieniowo- poniedokrwienne, niedorozwój n. II i skrzyżowania, drobne 
ogniska hiperintesywne w czasach T2). Pole widzenia wykonano u 54 pacjentów (76%): 
w 38 przypadkach wynik pola widzenia był prawidłowy, 10 przypadkach zaobserwowano 
niespecyficzne zmiany pod postacią mroczków względnych lub bezwzględnych, w 6 
przypadkach uzyskano niskie parametry wiarygodności badania. U żadnego pacjenta nie 
rozpoznano jaskry.

Wnioski:
1. Zmiany wyglądu tarcz oraz zmiany w badaniu oct mogą być związane z wcześniactwem/
uszkodzeniem okołoporodowym.2. Najczęstszym powodem kierowania dziecka 
na diagnostykę jest wygląd tarczy nerwu wzrokowego. 3. Stopień współpracy pacjenta, 
najczęściej zależny od wieku, warunkuje możliwości diagnostyczne.
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9.7. Difficulties in diagnosing juvenile open-angle 
glaucoma
Agata Wiśniewska, Karolina Komar-Gruszka, Aleksandra Jakubaszek, 
Agnieszka Podedworny-Chustecka, Agnieszka Samsel

Purpose:
To present difficulties in diagnosing juvenile open-angle glaucoma.

Material and method:
A retrospective review of medical records of 71 systemically healthy patients (aged 4-18) 
directed to the Ophthalmology Department with suspected juvenile open-angle glaucoma 
was performed. Results of OCT scans (GCC – ganglion cell complex, RNFL- retinal nerve fiber 
layer measurements), visual field, intraocular presure (IOP) and in 10 cases MRI scans of the 
head and orbits were analysed.

Results:
The mean IOP measured with Perkins applanation tonometer was 15 mmHg (including 
pachymetry). Optic disc size was between 1,14 – 3,2 mm2 (mean 2,11 mm2). Cup/disc ratio was 
between 0,04 – 0,9 (mean 0,5). In a group of 42 patients (59%) with c/d ratio >0,5, 15 patients 
had changes in OCT scans: 11 cases of GCC <90, 15 cases of RNFL <100. In 25 of all patients 
(35%) OCT scans showed GCC <90. In this group MRI scans were performed on 7 patients: in 
6 cases there were non-specific changes in the scans (post-hypoxia/ post-ishemia, hypoplasia 
of optic nerves and optic nerve junction, small hyperintense lesions in T2 scans). Visual field 
was examined in 54 cases (76%): in 38 cases it was normal, in 10 cases there were non-specific 
scotomas, in 6 cases the reliability of the results were too low. None of the patients were 
diagnosed with glaucoma.

Conclusions:
1. Changes in optic disc appearence and in OCT scans can be a result of preterm birth or 
perinatal damage.2. Optic disc morphology is the most common reason for starting the 
diagnostic process in children.3. The level of patient's cooperation is dependant on their age 
and it can limit the range of diagnostic tools.
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9.8. Wykorzystanie śródoperacyjnego obrazowania 
w systemie Rescan iOCT podczas zabiegów setonowych 
u pacjentów ze schorzeniami rogówki
Dorota Tarnawska1,2, Bartłomiej Bolek2, Edward Wylęgała3

1 Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

2 Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego, Katowice

3 Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

Cel:
Przedstawienie zastosowania zintegrowanego z mikroskopem operacyjnym systemu 
do śródoperacyjnej spektralnej optycznej tomografii koherentnej (iOCT) podczas zabiegów 
setonowych u pacjentów ze schorzeniami rogówki.

Materiał i metoda:
Zintegrowany z mikroskopem operacyjnym system OCT domeny spektralnej był zastosowany 
do obrazowania OCT w czasie rzeczywistym podczas zabiegów setonowych u pacjentów ze 
zmniejszoną przezroczystością rogówki. Zaprezentowane zostały najważniejsze momenty 
podczas operacji, kiedy system iOCT może być potencjalnie pomocny dla chirurga podczas 
podejmowania decyzji o kolejnych krokach podczas zabiegu.

Wyniki:
Przy pomocy systemu iOCT Rescan otrzymano wysokiej rozdzielczości obrazy przekrojów 
poprzecznych operowanych struktur. Umożliwiają one chirurgowi określenie m.in. wizualizację 
toru rurki setonu podczas zabiegu i kontroli jej ostatecznej pozycji.

Wnioski:
System iOCT domeny spektralnej dostarcza śródoperacyjnie obrazy wysokiej jakości, które 
uzyskiwane w czasie rzeczywistym umożliwiają właściwe umiejscowienie zastawki. Poprawa 
kontroli umiejscowienia setonu pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność chirurgii 
jaskry w trudnych przypadkach u pacjentów ze zmniejszoną przezroczystością rogówki.
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9.8. The use of intraoperative imaging with Rescan 
iOCT system during seton procedures in patients with 
corneal diseases
Dorota Tarnawska, Bartłomiej Bolek, Edward Wylęgała

Purpose:
To present of the application of the intraoperative spectral optical coherence tomography 
(iOCT) system integrated in the surgical microscope during seton procedures in patients with 
corneal disorders.

Material and method:
Spectral-domain OCT system integrated into a surgical microscope, was used for real-
time intraoperative OCT imaging during seton surgery in patients with reduced corneal 
transparency. The key stages of the surgery were presented, during which the iOCT Rescan 
system can be helpful for the surgeon when deciding on the next steps during the procedure.

Results:
High resolution images of cross-sections of the operated structures were obtained with the 
Rescan iOCT system. They allow the surgeon to determine, among others, visualization of the 
seton tube path during the procedure and control of its final position.

Conclusions:
The spectral domain iOCT system provides intra-operatively high-quality real-time images, 
which allow proper placement of the valve. Improved control of the positioning of the seton 
helps to increase the safety and efficacy of glaucoma surgery in difficult cases in patients with 
reduced corneal transparency.
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9.9. Jaskra pierwotna wrodzona – ocena 
długoterminowych wyników leczenia 
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska1, Wojciech Hautz2, Małgorzata Danowska3, 
Andrzej Olechowski4

1 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 

2 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 

3 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 

4 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

Cel:
Celem pracy jest ocena wyników leczenia chirurgicznego stosowanego u dzieci z jaskra 
pierwotną wrodzoną.

Materiał i metoda:
Badanie objęło wszystkich pacjentów operowanych w Klinice Okulistyki IPCZD w latach 2001-
2015 u których rozpoznano pierwotną jaskrę wrodzoną. Okres obserwacji wynosił minimum 
3 lata. Analizowano dane, z planowych kontroli okulistycznych, dotyczące ostrości wzroku, 
zagłębienia nerwu wzrokowego, ciśnienia śródgałkowego, pachymetrii, średnicy rogówki, 
biometrii oraz zastosowanego leczenia.

Wyniki:
U wszystkich 115 pacjentów zastosowano leczenie chirurgiczne: trabekulotomię, 
trabekulotomię z trabekulektomią bądź trabekulektomię. Najpoważniejszym powikłaniem 
obserwowanym w okresie pooperacyjnym było przemijające odłączenie naczyniówki, 
ze spłyceniem komory przedniej i hipotonią. W żadnym przypadku nie wymagało ono 
dodatkowych interwencji, jednakże przedłużona hipotonia wiązała się ze zwiększonym 
ryzykiem niepowodzenia.

Wnioski:
Jaskra wrodzona jest schorzeniem w którym pomimo pierwotnego sukcesu operacyjnego 
może dojść do progresji uszkodzenia nerwu wzrokowego w dłuższym okresie obserwacji. 
Z tego względu pacjenci ci powinni być uważnie monitorowani. Istotne dla rozwoju widzenia 
dzieci z jaskra wrodzoną poza zapobieganiem rozwojowi neuropatii jaskrowej jest także 
leczenie niedowidzenia oraz towarzyszących schorzeń.
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9.9. Primary Congenital glaucoma long – term outcomes
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Wojciech Hautz, Małgorzata Danowska, 
Andrzej Olechowski

Purpose:
To evaluate the long term effectiveness of surgical procedure undertaken in children in 
primary congenital glaucoma.

Material and method:
All patients with a diagnosis of primary congenital glaucoma who underwent surgical 
procedure in the Ophthalmology Department at IPCZD from 2001 to 2015 were included. 
The follow – up period was at least 3 years. Data collected during routine clinical care were 
analysed, including visual acuity, optic disk cupping, intraocular pressure (IOP), pachymetry, 
corneal diameter, biometry and glaucoma management.

Results:
A total of 115 patients underwent glaucoma surgery (trabeculotomy, trabeculotomy with 
trabeculectomy or trabeculectomy). The most serious surgical complication was transient 
choroidal effusion in the presence of shallow anterior chamber and low IOP. None of these 
cases required postoperative intervention. Although chronic hypotony was connected with 
higher risk of failure.

Conclusions:
Despite undergoing successful surgery of congenital glaucoma, damage of the optic nerve 
may progress in long term observation. Monitoring of these patients is specially indicated. 
Effort must be made to prevent optic neuropathy as well as amblyopia or ocular comorbidity.



STRESZCZENIA
Abstracts

158

9.10. Zastosowanie OCT tylnego odcinka oka 
w różnicowaniu neuropatii nerwu wzrokowego – 
przezentacja serii przypadków klinicznych
Dorota Pożarowska1, Tomasz Żarnowski1

1 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie

Cel:
Optyczna kocherentna tomografia tylnego odcinka oka (OCT), jest techniką 
o udokumentowanej i ustalonej już pozycji w obrazowaniu chorób palmki i neuropatii 
jaskrowej. Zarówno rozpoznanie, jak i monitorowanie progresji jaskry wydaje się obecnie 
niemożliwe bez zastosowania tej metody. W praktyce klinicznej oprócz diagnostyki samej 
jaskry wiele trudności sprawia różnicowanie jej z innymi neuropatiami a także z anomaliami 
wrodzonym czy też zwyrodnieniami. Taką diagnostykę różnicową neuropatii ułatwić może 
wykonywanie za pomocą OCT analizy zarówno grubości okołotarczowych włókien nerwowych 
(RNFL) jak i plamkowego kompleksu komórek zwojowych siatkówki (GCC). Celem niniejszej 
pracy jest prezentacja wykorzystania oceny RNFL i GCC w diagnostyce różnych neuropatii 
nerwu wzrokowego: jaskrowej, demelinizacyjnej, niedokrwiennej, toksycznej, uciskowej oraz 
obrzękowej.

Materiał i metoda:
Prezentowany materiał stanowią wyniki analiz skanów OCT wykonanych u chorych leczonych 
w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wyniki:
Analiza wykonanych badań ułatwiła diagnozę a niekiedy umożliwiła różnicowanie neuropatii 
nerwu wzrokowego.

Wnioski:
Możliwość różnicowania wyżej wymienionych jednostek chorobowych za pomocą OCT 
pokazuje zasadność roszerzania wskazań do jej zastowania.
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9.10. The use of posterior segment OCT in differential 
diagnosis of optic nerve neuropathies – a case series 
study
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

Purpose:
Nowadays, the posterior segment OCT is a well known and a well positioned technique in 
macula and optic nerve assessment. Proper diagnose and glaucoma progression assessment 
seems to be impossible without this method. However, in clinical practise it may be difficult 
not only to diagnose glaucoma but also to differentiate it from other optic nerve neuropathies 
such as: ischemic, compressive, toxic, inflammatory or that caused by demelinisation. In these 
cases differential diagnosis may be supported by assessment of both the retinal nerve fiber 
layer (RNFL) and of the macular ganglion cell complex (GCC).

Material and method:
OCT scans obtained from patients treated in Department of Diagnostics and Microsurgery of 
Glaucoma from Medical University of Lublin were analyzed.

Results:
OCT usage was beneficial in establishing more accurate diagnosis or even enabled the 
differential diagnosis of many neuropathies of the optic nerve.

Conclusions:
The possibility to establish the differential diagnosis of the second nerve neuropathies by the 
use of the posterior segment OCT shows the legitimacy to extend of indications for its usage.
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9.11. Zmiany w polu widzenia pod wpływem testu 
prowokacji zimnem u pacjentów z jaskrą i zespołem 
Flammera
Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek2, Andreas Schoetzau3, 
Katarzyna Konieczka4

1 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

3 Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Bazylei

4 Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Bazylei

Cel:
Typowym objawem zespołu Flammera jest dysregulacja naczyniowa, która 
oznacza niedostateczne rozszerzenie naczyń lub ich nadmierny skurcz. Sugeruje 
się, że wazospazm w naczyniach zaopatrujących tarczę nerwu wzrokowego, 
może być jednym z czynników prowadzących do uszkodzenia jaskrowego.Celem 
pracy jest badanie funkcjonalnej odpowiedzi układu wzrokowego na obwodową 
ekspozycję na zimno (test prowokacji zimnem), które stymuluje powstawanie reakcji 
naczynioskurczowych, u pacjentów z jaskrą i towarzyszącym lub bez towarzyszącego 
zesp. Flammera.

Materiał i metoda:
U 10 pacjentów z jaskrą pierwotną kąta otwartego (JPOK) z towarzyszącym zesp. 
Flammera, 7 pacjentów z JPOK bez zesp. Flammera i 11 osób zdrowych (grupa 
kontrolna) wykonano badanie pola widzenia (perymetr Octopus 101, program 
G2) przed oraz po zanurzeniu jednej ręki w zimnej wodzie (4 st. C) na 2 minuty. 
Średnia czułość siatkówki (MS) pola widzenia każdego oka została użyta do analizy 
statystycznej.

Wyniki:
U pacjentów z JPOK i zesp. Flammera średnia wartość MS znacząco obniżyła się 
po teście prowokacji zimnem (delta MS = −0.91 dB, CI = −1.43 do −0.39, p = 0.0014). 
W przeciwieństwie do tego, średnia wartość MS u pacjentów z JPOK bez zesp. 
Flammera nie uległa znaczącej zmianie (delta MS = 0.17 dB, CI = −0.43 do 0.78, p = 
0.56). Podobnie również średnia wartość MS nie zmieniła się istotnie w grupie osób 
zdrowych (delta MS = 0.23 dB, CI = −0.27 do 0.72, p = 0.36).

Wnioski:
Test prowokacji zimnem spowodował przejściowe pogorszenie pola widzenia 
u pacjentów z JPOK i zesp. Flammera, w przeciwieństwie do pacjentów z JPOK bez 
zesp. Flammera oraz osób zdrowych z grupy kontrolnej. Efekt ten mógł wynikać 
z przejściowego obniżenia przepływu krwi w nerwie wzrokowym, spowodowanego 
skurczem naczyń.
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9.11. Visual field changes after cold provocation test in 
glaucoma patients with Flammer syndrome
Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek, Andreas Schoetzau,  
Katarzyna Konieczka

Purpose:
The hallmark of Flammer syndrome (FS) is vascular dysregulation, which means 
insufficient vasodilatation or inappropriate vasoconstriction. Vasospasm in the 
vessels supporting the optic nerve head is suggested one of the factors leading 
to glaucomatous damage. The objective of the study is to investigate the response 
of the visual function to peripheral exposition to cold (cold provocation test), which 
is known to produce vasospastic reactions, in glaucoma patients with and without 
Flammer syndrome.

Material and method:
Ten (10) primary open-angle glaucoma (POAG) patients with FS, 7 POAG patients 
without FS, and 11 healthy controls were tested with program G2 on the Octopus 101 
perimeter before and after putting one hand in cold water (4°C) for 2 min. The mean 
sensitivity (MS) of each visual field was included in the statistical analysis.

Results:
In glaucoma patients with FS, the mean MS significantly decreased after cold 
provocation test (delta MS = −0.91 dB, CI = −1.43 to −0.39, p = 0.0014). In contrast, the 
mean MS in glaucoma patients without FS did not change significantly (delta MS = 
0.17 dB, CI = −0.43 to 0.78, p =0.56). Likewise, the mean MS did not change significantly 
in the healthy controls (delta MS = 0.23 dB, CI = −0.27 to 0.72, p = 0.36).

Conclusions:
Cold provocation test induced a transient visual field deterioration in the glaucoma 
patients with FS but not in the glaucoma patients without FS or in the healthy 
controls. This effect is assumed to result from transient reduction of the optic nerve 
head blood flow due to vasospasm.
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9.12. Nowatorskie leczenie jaskry metodą mikropulsowej 
cyklofotokoagulacji – doniesienie wstępne
Agnieszka Kamińska1, Magdalena Zofia Hałasa2, Agata Bełżecka3,  
Piotr Chojnowski4, Joanna Dereń5

1 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

2 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

3 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

4 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

5 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie własnych obserwacji odnośnie skuteczności działania lasera 
diodowego mikropulsowego Cyclo G6 u pacjentów z różnymi typami jaskry

Materiał i metoda:
Badanie przeprowadzono na 12 pacjentach chorujących na różne typy jaskry. Pacjenci zostali 
poddani zabiegowi mikropulsowej cyklofotokoagulacji w okresie styczeń-luty 2019. Zabiegi 
wykonano przy użyciu następujących ustawień wiązki laserowej: moc 2000 mW, cykl pracy 
31.3% i czas trwania emisji 80 s na każdą hemisferę, pomijając okolicę nosową i skroniową oraz 
okolice wcześnijszych operacji. Pozabiegowe kontrole przeprowadzono następnego dnia, 
co tydzień w przeciągu pierwszego miesiąca oraz co miesiąc w ciągu kolejnych 4 miesięcy. 
Podczas każdej kontroli wykonano pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie ostrości 
wzroku, OCT tarczy nerwu wzrokowego oraz zanotowano ilość przyjmowanych leków.

Wyniki:
Do momentu publikacji niniejszego abstraktu zaobserwowano znaczące obniżenie średniego 
ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zauważalnych efektów ubocznych.

Wnioski:
Mikropulsowa cyklofotokoagulacja wydaje się być innowacyjną metodą leczenia jaskry.
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9.12. Innovatory glaucoma treatment with MicroPulse P3 
Cyclophotocoagulation – preliminary report
Agnieszka Kamińska, Magdalena Zofia Hałasa, Agata Bełżecka,  
Piotr Chojnowski, Joanna Dereń

Purpose:
The aim of this investigation was to verify efficiency of Cyclo G6 Glaucoma Laser System in 
patients with different types of glaucoma

Material and method:
We conducted a study on a series of 12 patients with glaucoma of various etiology. Patients 
underwent MicroPulse P3 Cyclophotocoagulation between Jan 2019 and Feb 2019. Laser 
settings were 2000mW of 810nm infrared diode micropulse LASER, 31.3% duty cycle and the 
duration of treatment was 80 s per hemisphere to each eye, at 3 mm from the corneoscleral 
limbus, spearing the nasal and temporal clock hours and also the region with previous 
filtration surgeries (trabeculectomy). Patients were examined 1 day, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 
month, 2 months, 3 months and 4 months postoperatively in areas of IOP, visual acuity, OCT of 
optic nerve and number of glaucoma medications.

Results:
By the time of publishing this abstract, we have observed significant lowering of the IOP with 
no side effects.

Conclusions:
MicroPulse P3 Cyclophotocoagulation seems a sensible innivation for glaucoma treatment.
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9.13. Wpływ układu sercowo-naczyniowego 
na 24-godzinny profil zmian objętości gałki ocznej, 
w populacjach osób zdrowych oraz z jaskrą pierwotną 
otwartego kąta
Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2

1 [Wasilewicz]-EyeClinic, Poznan, Poland.

2 Poznan Supercomputing and Network Center, Poznan, Poland

Cel:
Ocena wpływu układu sercowo-naczyniowego (CV) na biorytmy zmiany objętości gałki ocznej 
w populacjach osób zdrowych oraz z jaskrą pierwotną otwartego kąta (POAG).

Materiał i metoda:
Do analizy włączono 16 osób (8 zdrowych i 8 wash-out POAG). Średni wiek wynosił 62 + 12 
lat, 10 kobiet. Zsynchronizowane czasowo, 24 godzine, ciągłe zapisy zmian objętości gałki 
ocznej i parametrów funkcjonalnych CV (ciśnienie tętnicze, tętno, pojemność minutowa serca, 
saturacja krwi) wykonano za pomocą systemów: Sensimed Triggerfish® (CLS, Sensimed AG, 
Szwajcaria) oraz Somnotouch® NIBP, (CVS, Somnomedics GmbH, Niemcy). Interakcje między 
danymi CVS i CLS oceniano przez porównanie odpowiadających sobie median parametrów 
CVS z medianami danych CLS w 30 sekundowych oknach pomiarowych. Za pomocą testu.corr 
z wartością p> 0,05 obliczono siłę korelacji w/w parametrów w okresach aktywności i snu.

Wyniki:
W okresie aktywności u 2 zdrowych osób wykazano obecność średniej siły dodatnich korelacji 
pomiędzy CLS i CVS. W tym samym okresie u 4 pacjentów z POAG wykazano średnio silne lub 
słabe ujemne korelacje między danymi CLS i CVS. W czasie snu u 2 zdrowych osób wykazano 
średnio silne dodatnie korelacje między danymi CLS i CVS. W tym samym okresie wykryto 
silne i bardzo silne ujemne korelacje dla wszystkich 8 pacjentów z POAG. 

Tabela 1: Wartości korrelacji pomiędzy parametrami CLS i CVS
CO – pojemność minutowa serca, SAP - skurczowe ciśnienie tętnicze, DAP-rozkurczowe 
ciśnienie tętnicze, HR-tętno, SpO2- saturacja krwi tlenem. 

Aktywność Sen
ID CO SAP DAP HR CO SAP DAP HR SpO2

NORM1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM2 0,39 0,37 0,32 0,3 0 0 0 0 0
NORM3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM5 0 0,42 0,42 0 0,43 0,59 0,54 0,41 0
NORM6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM8 0 0 0 0 0 0,55 0,43 0 0
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Aktywność Sen
POAG1 0 -0,25 -0,33 0 -0,52 0 -0,29 -0,69 -0,35
POAG2 0 0 0 0 -0,35 -0,34 -0,26 -0,29 -0,24
POAG3 0 0 0 0 -0,52 -0,53 -0,49 0 -0,42
POAG4 -0,49 0 0 -0,51 -0,79 -0,81 -0,82 -0,8 -0,34
POAG5 -0,51 -0,28 -0,25 -0,39 -0,44 -0,66 -0,82 -0,44 0
POAG6 0 -0,35 0 0 -0,3 -0,33 0 0 0,35
POAG7 0 0 0 0 -0,66 -0,68 -0,66 -0,74 0
POAG8 0 0 0 0 -0,64 -0,74 -0,61 -0,5 0

Wnioski:
W badanej populacji, korelacje między danymi CLS i CVS są ogólnie dodatnie dla osób 
zdrowych i negatywne dla pacjentów z POAG. Wpływ parametrów układu sercowo- 
naczyniowego, na profil dobowy zmian objętości gałki ocznej, mierzonej przy pomocy CLS 
wydaje się być zależny od choroby.
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9.13. Influence of cardiovascular system on 24 hour 
ocular volume changes, measured with contact lens 
sensor in healthy and primary open angle glaucoma 
populations.
Robert Wasilewicz, Cezary Mazurek, Juliusz Pukacki

Purpose:
To investigate the influence of cardiovascular system (CV) on ocular volume change 
biorhythms in healthy and primary open angle glaucoma (POAG) populations.

Material and method:
16 subjects (8 healthy and 8 washed-out POAG) were included in the analysis. Mean age was 
62+12 years, 10 females. Time synchronized, 24 hours, continuous recordings of ocular volume 
changes and CV functional parameters (blood pressure, heart rate, cardiac output, blood 
oxygen saturation) measurements, were performed with a contact lens sensor-based device 
(CLS, Sensimed Triggerfish®, Sensimed AG, Switzerland) and cuff-less CV holter system (CVS, 
Somnotouch® NIBP, Somnomedics GmbH, Germany). Interactions between CVS and CLS 
data were evaluated by comparing corresponding medians of CVS parameters to medians of 
CLS data acquired every minute. Correlations during wake and sleep time periods were then 
calculated using test.corr with a p-value > 0.05 for correlations rejection. 

Results:
In the wake period, 2 healthy subjects showed fair positive correlations between CLS and CVS, 
while no correlations was detected for the other subjects. In the same period, 4 POAG patients 
showed fair to good negative correlations between CLS and CVS data, while other 4 patients 
showed no correlations During the sleep time, 2 healthy subjects exhibited fair to good positive 
correlations between CLS and CVS data. In the same period, fair to strong negative correlations 
were detected for all 8 POAG. Only one patient showed a fair positive correlations between CLS 
and one of the CVS parameters (Table 1).

Table 1: Correlations between CLS and CVS data
CO- cardiac output, SAP- systolic arterial pressure, DAP- diastolic arterial pressure, HR- heart 
rate, SpO2- blood oxygen saturation.

Awake Sleep
ID CO SAP DAP HR CO SAP DAP HR SpO2

NORM1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM2 0,39 0,37 0,32 0,3 0 0 0 0 0
NORM3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM5 0 0,42 0,42 0 0,43 0,59 0,54 0,41 0
NORM6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORM8 0 0 0 0 0 0,55 0,43 0 0
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Awake Sleep
POAG1 0 -0,25 -0,33 0 -0,52 0 -0,29 -0,69 -0,35
POAG2 0 0 0 0 -0,35 -0,34 -0,26 -0,29 -0,24
POAG3 0 0 0 0 -0,52 -0,53 -0,49 0 -0,42
POAG4 -0,49 0 0 -0,51 -0,79 -0,81 -0,82 -0,8 -0,34
POAG5 -0,51 -0,28 -0,25 -0,39 -0,44 -0,66 -0,82 -0,44 0
POAG6 0 -0,35 0 0 -0,3 -0,33 0 0 0,35
POAG7 0 0 0 0 -0,66 -0,68 -0,66 -0,74 0
POAG8 0 0 0 0 -0,64 -0,74 -0,61 -0,5 0

Conclusions:
Observed correlations between CLS and CVS data, are positive for healthy subjects and overall 
negative for POAG patients. Influence of CVS on ocular volume changes biorhythms measured 
with CLS seems to be disease dependent. 
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10.1. Zasady kalkulacji wewnątrzgałkowych soczewek 
torycznych
Maria Muzyka-Woźniak
OOK SPEKTRUM we Wrocławiu

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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10.1. 
Maria Muzyka-Woźniak

Abstract has not been provided.
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10.2. Ustawienie soczewki torycznej – warunki sukcesu
Jarosław Marek
OOK SPEKTRUM we Wrocławiu

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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10.2. 
Jarosław Marek

Abstract has not been provided.
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10.3. Pierwsze polskie doświadczenia z pomiarem 
aberracji śródoperacyjnej – ORA
Andrzej Dmitriew
Szpital Św. Wojciecha w Poznaniu

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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10.3. 
Andrzej Dmitriew

Abstract has not been provided.
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11.1. Liczba płytek krwi wpływa na przebieg retinopatii 
wcześniaków
Anna Chmielarz-Czarnocińska1, Aneta Choręziak2, Irmina Pawłowska3,  
Dawid Szpecht4, Janusz Gadzinowski5, Anna Gotz-Więckowska6

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

5 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

6 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Trombocyty mogą regulować aktywność czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) 
ograniczając neowaskularyzację w retinopatii wcześniaków (ang. Retinopathy of prematurity, 
ROP). Celem niniejszego badania było zbadanie roli liczby płytek krwi, trombocytopenii (liczba 
płytek krwi poniżej 100G/L) i zakażeń w patogenezie ROP.

Materiał i metoda:
W badaniu retrospektywnym porównano 76 pacjentów, u których wystąpiła ROP wymagająca 
leczenia (średni wiek ciążowy: 25 ± 1,72 tygodnie, waga: 830 ± 206 g) i grupę kontrolną - 87 
pacjentów z ROP, która uległa samoistnej remisji (średni wiek ciążowy: 28 ± 2,07 tygodnia, 
waga: 1125 ± 352 g). Jako metody leczenia zastosowano laserową fotokoagulację siatkówki (n = 
47), iniekcje inhibitora VEGF (n = 5) lub obie powyższe metody (n = 24). Dalsza analiza dotyczyła 
pacjentów, którzy wymagali leczenia z powodu ROP: 52 pacjentów poddanych pojedynczemu 
zabiegowi i 24 pacjentów, którzy wymagali ponownego leczenia. Analizowano liczbę płytek 
krwi obwodowej (bezpośrednio po urodzeniu, przed 31 tygodniem wieku ciążowego, przed 
rozpoznaniem ROP, przed kwalifikacją do leczenia i kwalifikacją do ponownego leczenia, przed 
leczeniem i przed ponownym leczeniem), liczbę transfuzji płytek krwi i występowanie infekcji 
o wczesnym początku (wewnątrzmacicznych) lub o późnym początku (> 7 dni od urodzenia).

Wyniki:
Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy pacjentami, u których wystąpiła ROP 
wymagająca leczenia a grupą kontrolną w występowaniu małopłytkowości (p = 0,015) 
i w medianie liczby płytek krwi (p = 0,008; grupa badana: mediana 325G/L, grupa kontrolna: 
mediana 401G/L) przed rozpoznaniem ROP oraz w występowaniu zakażenia o późnym 
początku (p = 0,007). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w przypadku transfuzji 
płytek krwi (p = 0,402) lub infekcji o wczesnym początku (p = 0,087). Analiza krzywej ROC 
wykazała, że wartość płytek powyżej 232G/L może sprzyjać spontanicznej remisji ROP. 
W obrębie grupy pacjentów wymagających leczenia (grupa badana) statystycznie istotne 
różnice pomiędzy pacjentami leczonymi jednokrotnie a pacjentami wymagającymi 
powtórnego leczenia wykazano: w liczbie płytek poprzedzającej diagnozę ROP (p=0,017; śr. 371 
G/L; 242 G/L); w liczbie płytek poprzedzającej pierwszy zabieg (p=0,013; śr. 345 G/L; 262G/L) oraz 
w ilości przetoczeń płytek (p=0,042).

Wnioski:
Wyniki badania potwierdzają związek pomiędzy zarówno rozwojem jak i ciężkością przebiegu 
ROP a liczbą płytek krwi. Istotniejsze znaczenie dla rozwoju ROP wydają się mieć również 
infekcje rozwijające się powyżej 7 doby życia niż zakażenia wewnątrzmaciczne.



STRESZCZENIA
Abstracts

175

11.1. Platelet count influences the course of retinopathy 
of prematurity
Anna Chmielarz-Czarnocińska, Aneta Choręziak, Irmina Pawłowska,  
Dawid Szpecht, Janusz Gadzinowski, Anna Gotz-Więckowska

Purpose:
Thrombocytes may regulate the activity of vascular endothelial growth factor (VEGF), limiting 
neovascularization in retinopathy of prematurity (ROP). The aim of this study was to investigate 
the role of platelet count, thrombocytopenia (platelet count below 100G/L) and infections in 
the pathogenesis of ROP.

Material and method:
The retrospective study compared 76 patients who developed ROP requiring treatment (mean 
gestational age: 25±1,72 weeks, weight: 830±206g) and a control group – 87 patients with ROP 
that resolved spontaneously (mean gestational age: 28±2,07 weeks, weight: 1125±352g). Laser 
retinal photocoagulation (n = 47), injection of VEGF inhibitor (n=5) or both (n=24) were used as 
treatment methods. Further analysis concerned the patients treated: 52 patients treated once 
and 24 patients who required re-treatment. Peripheral blood platelet counts (at birth, before 
31 weeks of postmenstrual age, before the diagnosis of ROP, before qualification for treatment 
and retreatment, before the treatment and retreatment), number of platelets transfusions 
and occurrence of early- onset (intrauterine) or late-onset (>7 days after birth) infections were 
abstracted.

Results:
A statistically significant difference was found in the occurrence of thrombocytopenia (p=0,015) 
and median platelet counts (p=0,008; cases: median 325G/L, controls: median 401G/L) before 
the diagnosis of ROP and the presence of late-onset infection (p=0,007). There was no 
significant association with platelets transfusions (p=0,402) or early-onset infections (p=0,087). 
The ROC curve analysis showed that the value of platelets above 232G/L may promote 
spontaneous resolution of ROP. Among cases statistically significant difference between 
patients once treated and patients that required re-treatment was found in platelet counts 
before the diagnosis of ROP (p=0,017; median 371G/L; 242G/L); platelet counts before first 
intervention (p=0,013; median 345G/L; 262G/L) and the number of transfusions (p=0,042).

Conclusions:
The results of this study confirm the association between ROP development and its severity 
with platelet count. Higher platelet count before the diagnosis may induce a spontaneous 
resolution of ROP. Late-onset infections seem to be more significant in ROP development 
than intrauterine infections.
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11.2. Nowe metody obrazowania odcinka tylnego 
w okulistyce dziecięcej
Magdalena Dalz, Justyna Janasiewicz-Karachitos, Monika Klimas,  
Marcin Stopa1

1  Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Przedstawienie nowych metod obrazowania siatkówki w okulistyce dziecięcej.

Materiał i metoda:
Omówienie zasady działania oraz wskazania do badania aparatem SOCT Bioptigen Envisu 
oraz skaningowego laserowego oftalmoskopu OPTOS. Przedstawienie techniki badania 
oraz zaprezentowanie materiału własnego Kliniki Chorób Oczu i Optometrii UM im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.
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11.2. New imaging methods in pediatric retinal practice
Magdalena Dalz, Justyna Janasiewicz-Karachitos, Monika Klimas,  
Marcin Stopa

Purpose:
Presenting new ways of retinal imaging in pediatric ophthalmology.

Material and method:
Presention of the operating principles and the possible ways of applying a Bioptigen Envisu 
SOCT system and OPTOS scanning laser ophthalmoscope. Presentation of examining 
methods as well as some of the findings gathered by Department of Ophthalmology Chair of 
Ophthalmology and Optometry Heliodor Swiecicki University Hospital Poznan University of 
Medical Sciences.

Results:
It is required that medical staff be trained in order to operate the respestive devices. The 
scanning methods presented have allowed for retinal examination to go beyond the scope of 
currently available solutions.
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11.3. Ocena parametrów naczyniówki w oczach 
z pierwszorazowym zapaleniem przedniego odcinka 
błony naczyniowej
Marta P. Wiącek1, Anna Machalińska2

1 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Jak dotąd, w literaturze medycznej niewiele jest doniesień z zakresu zmian parametrów 
naczyniówki w przebiegu zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej (ZBN). Celem 
pracy była ocena zmian grubości i objętości naczyniówki w oczach z pierwszorazowym 
ZBN w badaniu optycznej koherentnej tomografii o wzmocnionym obrazowaniu głębi (ang. 
enhanced depth imaging-opticalcoherence tomography, EDI-OCT) przed i po zakończeniu 
leczenia w porównaniu do zdrowego oka towarzyszącego.

Materiał i metoda:
Zbadano 35 chorych z pierwszorazowym, jednostronnym ZBN przedniego odcinka. Dokonano 
pomiarów grubości i objętości naczyniówki w dziewięciu obszarach ETDRS (Early Treatment 
of Diabetic Retinopathy Study) przed i po zakończeniu leczenia. Ponadto, zmierzono długość 
osiową gałek ocznych przy użyciu biometrii optycznej.

Wyniki:
W oku z ZBN przedniego odcinka nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w grubości 
i objętości naczyniówki pomiędzy badaniami przed i po leczeniu, jak i w porównaniu ze 
zdrowym okiem towarzyszącym. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy tyndalizacją 
przedniej komory a bezwzględną zmianą grubości naczyniówki w skroniowych i dolnych 
polach ETDRS oraz górnym zewnętrznym pierścieniu. W obu punktach kontrolnych w oku 
z ZBN przedniego odcinka oraz oku towarzyszącym zaobserwowano ujemną korelację 
pomiędzy wiekiem a grubością i objętością naczyniówki.

Wnioski:
Pomiar naczyniówki w badaniu EDI-OCT nie wydaje się być wiarygodnym narzędziem 
w monitorowaniu efektów leczenia w oczach z ZBN przedniego odcinka.
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11.3. Evaluation of choroidal parameters in eyes at the 
first onset of acute anterior uveitis
Marta P. Wiącek, Anna Machalińska

Purpose:
Little is known about choroidal involvement in anterior uveitis. The aim of our study was 
to evaluate changes in choroidal thickness and volume in eyes with acute anterior uveitis (AAU) 
using enhanced depth imaging-opticalcoherence tomography (EDI-OCT) at baseline and after 
treatment, which werecompared with healthy fellow eyes.

Material and method:
For the study, 35 individuals with unilateral acute AAU at the first onset were enrolled. 
Subfovealthickness and choroidal volume were measured with EDI-OCT in nine Early 
Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) subfieldsbefore and after the completion of 
treatment. Moreover, axial length measurements of both eye bulbs were determined by optical 
biometry.

Results:
No statistically significant differences in choroidal thickness or choroidal volume were detected 
between AAU eyes at baseline and after treatment and fellow eyes. Positive correlations 
between the values of anterior chamber flare and absolute CT changes in both temporal and 
inferior ETDRS fields, as well as in superior outer ring were detected.Negative correlations 
between age and both choroidal thickness and choroidal volume were detected in AAU eyes 
at baseline and after treatment, as well as in fellow eyes.

Conclusions:
Evaluation of the choroid with EDI-OCT does not appear to be a reliable tool for the treatment 
monitoring of eyes with anterior uveitis.
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11.4. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa brachyterapii 
Ru-106 guzów tęczówki w obserwacji odległej
Lidia Główka1, Marta Wróblewska-Zierhoffer2, Jarosław Kocięcki3,  
Ewelina Konstanty4, Adam Chicheł5, Iwona Rospond-Kubiak6

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

3 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

4 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej

5 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Brachyterapii

6 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Cel:
Przedstawienie wyników własnych leczenia guzów melanocytarnych tęczówki brachyterapią 
Ru-106.

Materiał i metoda:
Spośród 204 pacjentów leczonych brachyterapią Ru-106 w Klinice Okulistyki w Poznaniu 
w latach 1994-2017 wyselekcjonowano pacjentów z pierwotnym guzem tęczówki. W analizie 
oceniono końcową ostrość wzroku, występowanie zaćmy wikłającej, obecność wznowy 
miejscowej, przerzutów odległych oraz przeżycie.

Wyniki:
Zidentyfikowano 9 pacjentów (4,4 %) z guzami tęczówki: 7 kobiet i 2 mężczyzn, średnia 
wieku 56 lat. U 3 z nich guz zajmował również ciało rzęskowe. Decyzję o brachyterapii guza 
tęczówki podjęto średnio po 21,7 miesiącach obserwacji (zakres 1- 67 miesięcy) na podstawie 
udokumentowanego wzrostu zmiany. Okres obserwacji wyniósł średnio 89,3 miesięcy (zakres 
32- 233 miesięcy). Zaćma wikłająca wystąpiła u 7 z 9 pacjentów, średnio po 43 miesiącach 
od napromieniania. U 1 pacjentki obserwowano przymglenie rogówki nie wpływające 
na ostrość wzroku. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono wznowy miejscowej ani przerzutów 
odległych.

Wnioski:
Brachyterapia Ru-106 jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia guzów tęczówki przy 
odpowiedniej kwalifikacji pacjentów.
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11.4. Evaluation of the effectiveness and safety of Ru-106 
brachytherapy for iris tumors in long-term follow-up
Lidia Główka, Marta Wróblewska-Zierhoffer, Jarosław Kocięcki,  
Ewelina Konstanty, Adam Chicheł, Iwona Rospond-Kubiak

Purpose:
To present the long-term results of Ru-106 brachytherapy of iris melanocytic tumors.

Material and method:
Among 204 patients who underwent the Ru-106 brachytherapy at The Department of 
Ophthalmology between 1994-2017, patients with primary iris tumours were idnetified. Final 
visual acuity, occurrence of cataract, presence of local recurrence, metastasis and survival were 
retrospectively analyzed.

Results:
9 patients with iris tumors were identified: 7 women and 2 men, in the mean age of 56 years. In 
3 patients, tumour invaded also the ciliary body. The decision of treatment was made based on 
documented tumour growth after on average 21.7 months of observation (range 1-67 months). 
The mean follow-up period was 89.3 months (range 32- 233 months). Cataract occurred in 7 
from 9 patients in the mean time of 43 months after brachytherapy. One patient developed 
slight corneal opacification not affecting the vision. None of the patients had local recurrence 
or distant metastases.

Conclusions:
Brachytherapy Ru-106 is a safe and effective method of treatment for iris tumors with the 
proper qualification of patients.
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11.5. Postępowanie w zapaleniu błony naczyniowej 
u dzieci
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska1, Wojciech Hautz2

1 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

2 Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie współczesnych poglądów i możliwości leczenia zapalenia 
błony naczyniowej u dzieci.

Materiał i metoda:
W pracy zaprezentowane będą możliwości diagnostyki i leczenia dzieci z zapaleniem 
błony naczyniowej. Przedstawione będą rekomendacje oraz wytyczne dotyczące leczenia. 
Omówiona zostanie rola i możliwości zastosowania leczenia biologicznego i immunosupresji.

Wyniki:
Zapalenie błony naczyniowej u dzieci charakteryzuje się często zaawansowanymi zmianami 
w momencie rozpoznania. Z tego względu wymaga ono szybkiej diagnostyki i wdrożenia 
skutecznej terapii. Często konieczne jest leczenie powikłań takich jak: keratopatia taśmowata, 
zaćma, jaskra, torbielowaty obrzęk plamki czy odwarstwienie siatkówki, obecnych już 
w momencie rozpoznania. Ze względu na przewlekły charakter schorzenia oraz działania 
niepożądane przewlekłej steroidoterapii zalecane jest stosowanie innych skutecznych metod 
leczenia.

Wnioski:
W leczeniu immunosupresyjnym czy leczeniu biologicznym niezwykle istotna jest dobra 
współpraca okulisty z reumatologiem czy pediatrą z doświadczeniem w stosowaniu 
immunosupresji. Monitorowanie terapeutycznych poziomów leków dodatkowo pozwala 
zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
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11.5. Management of paediatric uveitis
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Wojciech Hautz

Purpose:
To present modern strategy and treatment of paediatric uveitis.

Material and method:
Diagnostic and therapeutic standards for treatment of children with uveitis will be presented 
as well as the role of biologic therapies and immunosuppression.

Results:
Uveitis is a significant cause of visual morbidities in children. Therefore, early diagnosis must be 
coupled with early and aggressive therapy to control inflammation. Complications of paediatric 
uveitis may include band keratopathy, cataract, glaucoma, cystoid macular oedema, and 
retinal detachment present at the moment of diagnosis. Long – term use of corticosteroids 
is associated with considerable complications, that is why steroid - sparing treatment is 
recommended.

Conclusions:
The child with recalcitrant uveitis should be co – managed with rheumatologist or 
paediatrician with ability to monitor immunosuppressive therapies. Therapeutic drug 
monitoring can reduce side- effects.
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11.6. Uszkodzenie komórek zwojowych siatkówki jako 
pierwszy objaw retinopatii cukrzycowej
Marek Prost1

1 Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie, Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Cel:
Wykonane w ostatnich latach badania kliniczne i doświadczalne wykazały, że zmiany 
neurodegeneracyjne w siatkówce poprzedzają rozwój mikroangiopatii cukrzycowej, która 
tradycyjnie była uważana za pierwszy objaw retinopatii cukrzycowej. Najbardziej wrażliwe 
na uszkodzenie są przy tym komórki zwojowe siatkówki. Celem niniejszej pracy było w związku 
z tym ocena zmian w badaniu GCC u osób z cukrzycą, ale bez retinopatii cukrzycowej.

Materiał i metoda:
Badania wykonano u 30 chorych z cukrzycą typu 1. U wszystkich z nich badaniem stwierdzało 
się pełną ostrość wzroku, brak objawów retinopatii w badaniu wziernikowym, OCT i angiografii 
fluoresceinowej. Badania GCC wykonywano przez okres 1,5 roku w odstępach co 3 miesiące.

Wyniki:
Zmiany w badaniu GCC stwierdzono u 53% badanych. W czasie 1,5 rocznej obserwacji 
stwierdzono je u 16,6% chorych, u których pierwsze badania było prawidłowe.

Wnioski:
GCC może być badaniem pozwalającym na wykrycie pierwszych objawów retinopatii 
u chorych na cukrzycę.
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11.6. Loss of retinal ganglion cells as the first sign of 
diabetic retinopathy
Marek Prost

Purpose:
Clinical and experimental studies carried out in recent years have shown that 
neurodegenerative changes in the retina precede the development of diabetic 
microangiopathy, which was classically considered as the first symptom of diabetic 
retinopathy. Retinal ganglion cells are the earliest cells affected. The aim of this study was 
therefore to evaluate the changes in the GCC in patients with diabetes, but without diabetic 
retinopathy.

Material and method:
The study was performed in 30 patients with type 1 diabetes. In all of them, the eye 
ezaminations showed full visual acuity, no evidence of retinopathy in fundus examination, OCT 
and fluorescein angiography. GCC tests were performed for 1.5 years at intervals of 3 months.

Results:
Changes in the GCC examinations were found in 53% of the patients. During 1.5 year follow-up, 
they were also found in 16.6% of patients in whom the first examination was normal. Changes 
in the GCC examinations were found in 53% of the patients. During 1.5 year follow-up, they were 
also found in 16.6% of patients in whom the first examination was normal.

Conclusions:
GCC may be a test to detect the first symptoms of retinopathy in patients with diabetes.
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11.7. Wczesne wyniki anatomiczne i czynnościowe 
zastosowania laseroterapii mikropulsowej w obrzęku 
plamki
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Anna Machalińska2

1 I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie

2 I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie

Cel:
Podprogowa laseroterapia mikropulsowa jest jedną z metod leczenia obrzęku plamki 
w przebiegu retinopatii cukrzycowej. Stosowana jest najczęściej w małych obrzękach, nie 
przekraczających 400 µm w badaniu OCT oraz przy dobrej wyjściowej ostrości wzroku i jako 
terapia uzupełniająca u pacjentów leczonych iniekcjami doszklistkowymi anty VEGF lub 
steroidów. Celem pracy jest ocena wpływu laseroterapii mikropulsowej na ostrość wzroku, 
poczucie kontrastu oraz grubość siatkówki centralnej u pacjentów z obrzękiem plamki 
w przebiegu retinopatii cukrzycowej w 3 miesięcznej obserwacji.

Materiał i metoda:
Zabieg laseroterapii mikropulsowej (laser żółty Supra 577) wykonano u 31 kolejnych pacjentów 
(14 M, 17 K; wiek 41-80 lat, średnia 66,4±10,05) z obrzękiem plamki w przebiegu retinopatii 
cukrzycowej, u których grubość siatkówki w centrum dołka środkowego nie przekraczała 400 
µm. Ilość wykonanych impulsów laserowych wyniosła śr. 710 ±312 (312-1556), średnica 160 µm, 
czas 0,2 s, efektywny czas pracy lasera 5%, moc lasera 300 mW. Przed zabiegiem oraz po 6 i 12 
tygodniach badano najlepszą skorygowaną ostrość wzroku do dali (tablice Snellena), poczucie 
kontrastu (tablice Pelli-Robson) oraz centralną grubość siatkówki w optycznej koherentnej 
tomografii (Spectralis, Heidelberg). Wyniki poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Wyniki. 93% pacjentów zgłaszała znaczną, subiektywną poprawę widzenia w badaniu 
kontrolnym po 6 i 12 tygodniach. Średnia ostrość wzroku wynosiła przed laseroterapią 0,76 
± 0,24 (0,3 – 1,0) i nie uległa istotnej zmianie w 3 miesięcznej obserwacji. Średnia grubość 
siatkówki zmniejszała się stopniowo od 342,2 ± 84,62 µm przed terapią do 334,3 ± 75,86 µm 
po 6 tygodniach i do 318,1 ± 73,26 µm po 3 miesiącach. Zaobserwowane różnice nie były 
statystycznie istotne przy p<0,05. Poczucie kontrastu po 6 tygodniach i 3 miesiącach poprawiło 
się odpowiednio u 38,1% pacjentów (1-7 liter; śr. 4,3) i 68,4% pacjentów (1-10 liter; śr.4,5), 
pozostało stabilne odpowiednio u 47,6% i 15,8% pacjentów, a pogorszyło się odpowiednio 
u 14,3% pacjentów(1-2litery; śr.1,3) i 15,8% pacjentów (1-3 litery; śr. 1,7). Różnice dla obserwacji po 3 
miesiącach były statystycznie istotne przy p<0,05.

Wnioski:
Wnioski. 1. Laseroterapia mikropulsowa u pacjentów z obrzękiem plamki w przebiegu 
retinopatii cukrzycowej wpływa na poprawę czynności siatkówki zwiększając poczucie 
kontrastu i przyczynia się do stabilizacji grubości siatkówki w centralnej w badaniu OCT oraz 
ostrości wzroku w 3 miesięcznej obserwacji. 2. Badania wymagają kontynuacji na większej 
grupie pacjentów.
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11.7. Early anatomical and functional results of 
micropulse laser therapy in macular edema
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska

Purpose:
Subtreshold micropulse laser is one of the treatment options in diabetic macular edema. 
Micropulse treatment is applied mostly in early macular edema, with the central macular 
thickness < 400 µm in OCT examination and good visual acuity as well as in more severe 
edema as a complementary treatment after intravitreal injections (anti VEGF or steroids). The 
purpose of the paper is the evaluation of the effect of micropulse laser treatment on visual 
acuity, contrast sensitivity and central retinal thickness in patients with diabetic macular 
edema in 3 months long observation.

Material and method:
Subthreshold micropulse laser treatment (yellow laser Supra 577) was performed in 31 
consecutive patients (14 M, 17 F; age 41-80, av. 66,4±10,05) with diabetic macular edema and 
central retinal thickness < 400 µm. Parameters of treatment: number of laser spots - 312-1556 
(av. 710 ± 312), spots diameter - 160 µm, time – 0,2 second, effective duty cycle – 5%, power – 300 
mW. Best corrected visual acuity (Snellen chart), contrast sensitivity (Pella-Robson chart) and 
central retinal thickness in OCT (Spectralis, Hedelberg) were performed before the laser and 6 
and 12 weeks after the micropulse therapy. The results were subjected to statistical analysis

Results:
Results. 93% of patients raported significant improvement of vision in follow-up examinations 
at 6 and 12 weeks after treatment. The average visual acuity before the micropulse therapy 
was 0,76 ± 0,24 (0,3 – 1,0) with no statistically significant change in 3 months long observation. 
The central retinal thickness decreased gradually from 342,2 ± 84,62 µm before laser 
therapy to 334,3 ± 75,86 µm after 6 weeks and 318,1 ± 73,26 µm after 3 months, but observed 
differences were not statistically significant with p<0,05. Contrast sensitivity results after 6 
weeks and 3 months improved in 38,1% (1-7 letters; av. 4,3) and 68,4% of patients (1-10 letters; 
av.4,5) respectively, remained constant in 47,6% i 15,8% of patients respectively and decreased 
in 14,3% (1-2 letters; av.1,3) and 15,8% of patients (1-3 letters; av. 1,7) respectively. The differences 
were statistically significant with p<0,05.

Conclusions:
Conclusions. 1. Subthreshold micropulse laser therapy in patients with diabetic macular edema 
may improve retinal function by increasing contrast sensitivity and may contribute to stabilize 
visual acuity and central retinal thickness in 3 months long observation time. 2. The results 
need to be confirmed on larger group of patients.
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11.8. Zastosowanie systemu Navilas w laseroterapii 
chorób siatkówki
Ewelina Lachowicz1, Wojciech Lubiński2

1 II Klinika Okulistyki SPSK-2 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 II Klinika Okulistyki SPSK-2 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Przedstawienie wykorzystanianawigowanej terapii laserowej za pomocą systemu Navilas 
w leczeniu chorób siatkówki na podstawie dostępnej literatury i doświadczeń własnych.

Materiał i metoda:
Pacjenci po zakrzepie żyły środkowej siatkówki lub jej gałęzi (CRVO/BRVO), z retinopatią 
cukrzycową proliferacyjną (PRP), z cukrzycowym obrzękiem plamki (DME), centralną 
chorioretinopatią surowiczą (CSCR) oraz teleangiektazjami siatkówki (Mactel), a także 
poliploidalnąwaskulopatią naczyniówkową (PCV) i neowaskularyzacją naczyniówkową (CNV)
leczeni za pomocą systemu Navilas(577 nm).W porównaniu do konwencjonalnych laserów 
system Navilas nie jest montowany w oparciu o lampę szczelinową, umożliwia import 
dodatkowych wyników badań obrazowych, wizualizację w podczerwieni, zabieg w tylnym 
biegunie bez użycia soczewek nagałkowych, kontrolę pozycji ognisk lasera realizowaną przez 
system śledzenia ruchów i cyfrową asystę zabiegu.

Wyniki:
U pacjentów z PRP i CRVO/BRVO nawigowana laseroterapia zapewnia bardziej jednorodne 
ogniska przy mniejszym bólu podczas krótszego czasu leczenia oraz mniejszą liczbę wizyt 
w porównaniu z terapią laserem konwencjonalnym.Wykazano poprawę i stabilizację ostrości 
wzroku, regresję neowaskularyzacji, zmniejszenie częstości laseroterapii uzupełniającej 
oraz kwalifikacji do leczenia chirurgicznego. W leczeniu DME stwierdzono większą 
dokładnośćumiejscowienia ognisk laserowych (90 % vs 72%), możliwość leczenia w pobliżu 
wrażliwych struktur (dołek, cienkie naczynia na granicy strefy beznaczyniowej), ukierunkowane 
leczenie jednego miejsca małym ogniskiem, zmniejszenie częstości nawrotów obrzęku(18% 
vs 31%) oraz szybsząi trwalszą poprawę ostrości wzroku w porównaniu z leczeniem laserem 
konwencjonalnym. Zastosowanie nawigowanej laseroterapii pozwala nazmniejszenie częstości 
podania anty-VEGF (o 75%)oraz obciążenia pacjenta (42% vc 30%). W leczeniu CSCR system 
Navilas umożliwia zastosowanie precyzyjnie ukierunkowanego pojedynczego ogniska 
laserowego dla każdego punktu przecieku. Wyniki pojedynczych prac wskazują, że system 
Navilas wykazuje skuteczność również w leczeniu Mactel, PCV i CNV.

Wnioski:
System Navilas ma potencjalne możliwości zastąpienia konwencjonalnej laseroterapii w wielu 
chorobach siatkówki. Rzeczywista wartość systemu Navilas w wybranych schorzeniach 
okulistycznych wymaga dalszych badań na większej grupie pacjentów.
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11.8. Laser therapy with the Navilas system for retinal 
diseases
Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

Purpose:
Presentation of the navigated laser therapy using the Navilas system in the treatment of the 
retinal diseases based on the available literature and own experience.

Material and method:
Patients with retinal vein occlusion (CRVO/BRVO) and diabetic proliferative retinopathy 
(PRP),diabetic macular edema (DME), central serouschorioretinopathy (CSCR), as well 
asretinal telangiectasia (Mactel), polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) and choroidal 
neovascularization(CNV)treated with Navilas system (577 nm). Compared to conventional 
lasers, the Navilas system is not mounted with the slit lamp, it allows the import of additional 
imaging results, infrared visualization, treatment without the use of contact lenses, laser focus 
position control performed by the motion tracking system and digital treatment assistance.

Results:
In patients with PRP and CRVO/BRVO, the navigated laser therapy provides more 
homogeneous lesions with a less pain during a shorter treatment times and a fewer visits 
compared to conventional laser therapy.Improvement and stabilization of visual acuity, 
regression of neovascularization, reduction in the frequency of complementary laser therapy 
and qualifications for surgical treatment have been demonstrated. In the treatment of DME, 
greater accuracy in the location of laser focuses (90% vs. 72%), the possibility of treatment 
near sensitive structures (dimple, thin vessels at the border of the avascular zone), targeted 
treatment of one place with a small focal point, reduction of the frequency of recurrences 
(18% vs 31 %) and a faster and longer- lasting improvement in visual acuity compared 
to conventional laser treatment were found.The use of navigated laser therapy reduces the 
frequency of administration of anti-VEGF (by 75%) and patient nuisance (42% vs 30%). For the 
treatment of CSCR, the Navilas system allows the use of a precisely targeted single focus for 
each leakage point. The results of few studies indicate that the Navilas system is also effective 
in the treatment of Mactel, PCV and CNV.

Conclusions:
The Navilas system has the potential possibility to replace the conventional laserotherapy 
in the treatment of many retinal diseases. The actual value of the Navilas system in selected 
ophthalmological conditions requires further research on a larger group of patients.
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11.9. Zastosowanie witrektomii tylnej z tamponadą 
olejową w pierwotnych i wtórnych naprawach 
pełnościennych otworów plamki. Czy jest to nadal 
użyteczna metoda?
Janusz Pieczyński1,2, Patrycja Kuklo1,2, Andrzej Grzybowski1,3

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Okulistyki

2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Okulistyki

3 Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań

Cel:
Ocena użyteczności witrektomii tylnej z tamponadą olejową w naprawach pierwotnych 
i ponownych pełnościennych otworów plamki

Materiał i metoda:
Analiza prac oryginalnych obecnych na platformie PubMed z zakresu napraw pierwotnych 
i nawrotowych pełnościennych otworów plamki za pomocą witrektomii tylnych 
z tamponadami olejowymi. Doniesienia podzielono na dwie grupy: naprawy pierwotne 
oraz naprawy nawrotowych otworów plamki wykonane za pomocą witrektomii tylnych 
z tamponadą olejową.

Wyniki:
Autorzy wykonujący naprawy pierwotne pełnościennych otworów plamki za pomocą 
witrektomii tylnych z tamponadami olejowymi potwierdzają skuteczność tej techniki, 
jakkolwiek zwracają uwagę na konieczność pełnego wypełnienie gałki ocznej olejem 
silikonowym jako czynnika niezbędnego do zamknięcia otworu. Powikłania po zastosowaniu 
oleju silikonowego są podobne do tych pojawiających się po zastosowaniu tamponady 
gazowej. Wtórne witrektomie tylne z tamponadami olejowymi dają dobre efekty anatomiczne, 
jednak ostrości wzroku nie są tak dobre jak po zamknięciach pierwotnych.

Wnioski:
Wyniki anatomiczne i ostrości widzenia są porównywalne w grupach z witrektomiami 
z tamponadą olejową i gazową, jednak witrektomie tylne z tamponadami gazowymi wydają 
się mimo wszystko bezpieczniejsze i nie wymagają ponownych zabiegów. Jeśli pierwotny 
zabieg naprawczy otworu plamki z zastawaniem tamponady gazowej nie przynosi dobrego 
efektu, to zanim użyjemy tamponady olejowej trzeba pamiętać o innych technikach 
zamykania pełnościennych otworów plamki. Podsumowując, metodą z wyboru w zamykaniu 
pełnościennych otworów plamki powinny być witrektomie tylne z tamponadami gazowymi 
w różnych ich modyfikacjach. Witrektomie tylne z tamponadami olejowymi możemy 
wykorzystać w sytuacjach, kiedy metoda z wyboru nie daje pozytywnych efektów i nie mamy 
innej alternatywy dla tamponady olejowej.
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11.9. Pars plana vitrectomy with silicone oil tamponade 
for primary and secondary macular hole closure: Is it 
still a useful procedure?
Janusz Pieczyński, Patrycja Kuklo, Andrzej Grzybowski

Purpose:
To evaluate usefulness of posterior vitrectomy with silicone oil tamponade for primary and 
secondary macular hole closure.

Material and method:
We searched for publications on the surgical treatment of full-thickness idiopathic and 
recurrent macular hole. We divided reports into two groups: primary macular hole repair and 
recurrent macular hole repair with silicone oil tamponade.

Results:
In primary macular hole treatment, different authors confirmed effectiveness of silicone 
oil tamponade. They suggest that the most important factor for successful outcome 
was completeness of vitreous cavity filling with oil. Complications after this method were 
comparable to those after gas tamponade. However, even if good anatomical results are 
achieved in secondary macular hole closure, visual acuity is sometimes less rewarding.

Conclusions:
There are reports on good efficacy of silicone oil tamponade for primary and recurrent macular 
holeclosure. Anatomical closure and visual acuity rates in pars plana vitrectomy with silicone 
oil and with gas filling are comparable. Gas tamponade seems to be safer and needs no 
more surgery. Postoperative complications in both methods are similar, but all patients with 
silicone oil filling need to undergo a reoperation to have the silicone removed. There are also 
other surgical techniques for primary macular hole closure as well as for unsuccessful primary 
macular hole procedures. We think that primary macular hole closure should be performed 
with gas tamponade, supported with different adjuvants, as a method of choice. Silicone oil 
tamponade could be still an alternative in cases, when there are no more efficient techniques 
or possibilities to treat with success recurrent macular hole.
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12.1. Analiza funkcjonalności różnych typów opakowań 
kropli nawilżających do oczu w ocenie pacjentów 
z chorobami reumatycznymi
Piotr Maciejewicz1, Jacek Dziedziak2, Dorota Kopacz3

1 Katedra I Klinika Okulistyki 1WL Wum

2 Studenckie Koło Naukowe, Katedra I Klinika Okulistyki 1WL Wum

3 Katedra I Klinika Okulistyki 1WL Wum

Cel:
Choroby reumatyczne to grupa chorób o podłożu autoimmunologicznym, które przez choroby 
układowe tkanki łącznej i postępujące zmiany w układzie kostno-stawowym prowadzą często 
do ograniczenia sprawności chorego. W zespole Sjogrena dochodzi do uszkodzenia funkcji 
wydzielniczej gruczołów łzowych. Wtórny zespół Sjogrena może towarzyszyć innym chorobom 
autoimmunologicznym, głównie reumatoidalnym. Około 30% chorych na reumatoidalne 
zapalenie stawów cierpi jednocześnie na zespół Sjogrena. Dokuczliwym objawem obu 
typów zespołu Sjogrena jest pieczenie i suchość oczu oraz narastające uczucie piasku pod 
powiekami. Brak stabilnego filmu łzowego prowadzi do uszkodzenia nabłonka rogówki, 
inicjacji procesu zapalnego i trwałego uszkodzenia powierzchni oka oraz pogorszenia ostrości 
wzroku. Pacjent wymaga systematycznego nawilżania powierzchni oka, ale współistniejące 
zmiany reumatyczne w stawach międzypaliczkowych lub nadgarstkowych mogą utrudniać 
lub praktycznie uniemożliwiać prawidłową aplikację kropli nawilżających. Celem pracy było 
przeprowadzenie testów i uzyskanie oceny funkcjonalności i komfortu samodzielnej aplikacji 
dostępnych w aptece kropli nawilżających z 6 różnych typów opakowań przez pacjentów 
z różnie zaawansowanymi zmianami reumatycznymi stawów palców i dłoni.

Materiał i metoda:
Do badania włączono 36 pacjentów (31 K i 5 M) konsultowanych okulistycznie na oddziale 
reumatologicznym. Po standardowym badaniu okulistycznym pacjenci wypełnili ankietę OSDI 
(Ocular Surface Disease Index) w celu uzyskania subiektywnej oceny objawów suchości oczu. 
Wykonano test Schirmera i test SICCA (Sjogren International Collaborative Clinical Alliance) dla 
obiektywnej oceny objawów. Następnie uczestnicy badania zastosowali w praktyce 6 różnych 
preparatów kropli nawilżających oceniając każdorazowo w 5 stopniowej skali: łatwość otwarcia 
opakowania, wygodę i pewność trzymania w ręku, łatwość wyciśnięcia kropli i trafienia do szpary 
powiekowej. Pacjent ocenił jak ważna jest dla nich przezroczystość opakowania umożliwiająca 
ocenę pozostałej objętości. Prowadzący badanie zanotował też szybkość i skuteczność aplikacji.

Wyniki:
W każdej z ocenianych przez pacjentów kategorii najlepszą ocenę uzyskał inny typ 
testowanego opakowania. Pacjenci bardzo pozytywnie ocenili przezroczystość buteleczki.

Wnioski:
Skuteczna aplikacja kropli nawilżających u pacjentów z zespołem suchego oka jest ważnym 
elementem procesu leczenia, zmniejsza ryzyko powikłań i poprawia jakość życia. Zmiany 
reumatyczne dłoni oraz sprawność koordynacji ruchowej mogą ograniczać wykonanie 
prawidłowego nawilżania oczu. Różna budowa, wielkość i twardość opakowania jest różnie 
preferowana przez pacjentów. Wskazane jest przeprowadzenie z pacjentem praktycznego 
ćwiczenia aplikacji kropli, które oceni sprawność manualną i pomoże indywidualnie dobrać 
najwygodniejsze w obsłudze opakowanie kropli.
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12.1. Analysis of the functionality of different types of 
moisture drops bottles in the evaluation of patients 
with rheumatic diseases
Piotr Maciejewicz, Jacek Dziedziak, Dorota Kopacz

Purpose:
Systemic connective tissue diseases and progressive changes in the bone-joint system, often 
lead to reduction in the patient's dexterity. In Sjogren syndrome, the secreting function of 
lacrimal glands is damaged. It’s secondary form may occur with other autoimmune diseases, 
mainly rheumatoid. Approximately 30% of patients with rheumatoid arthritis also suffer from 
Sjogren's syndrome. The nagging symptom of Sjogren syndrome is dry eyes sensation. Lack of 
a stable tear film may lead to permanent eyes surface damage. Patient requires a systematic 
moisting, but co-existing rheumatic changes in fingers or wrist joints can hinder correct 
application of moisture drops. The purpose of this work was to run tests which will enable the 
evaluation of functionality and self-application comfort of pharmacy-available moisture drops 
in 6 different types of packaging by patients with different exacerbation of rheumatic changes 
of fingers and hand.

Material and method:
The study included 36 patients (31 women and 5 men) ophthalmologically consulted in the 
rheumatological ward. Patients completed the OSDI questionnaire (Ocular Surface Disease 
Index) to obtain a subjective assessment of the dry eye syndrome. Schirmer and SICCA tests 
(Sjogren International Collaborative Clinical Alliance) were performed. Next, patients applied 6 
different moisture drops in practice, evaluating them with 5 grade scale: ease of opening the 
package, comfort and grip’s confidence, how easy is to squeeze and instil the drops. Patients 
also assessed the importance of the packaging transparency.

Results:
In each tested category won different type of bottle. The transparency of the package was 
proved to be very important for patients.

Conclusions:
An effective moisture drops application among patients with the dry eye syndrome is an 
important part of treatment which reduces risk of complications and improves the quality 
of life. Rheumatic changes in the joints and deterioration of the coordination may hinder the 
proper instil technique. The differences in structure, size and hardness of the bottle vary in 
patients evaluation.
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12.2. Działanie ochronne heparyny i jej wpływ 
na regenerację struktury rogówki
Ewa Mrukwa-Kominek1, Wojciech Luboń2

1 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katowice, Polska

2 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katowice, Polska

Cel:
W badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Katowicach (Polska) oceniano dane dotyczące skuteczności, tolerancji, możliwych działań 
niepożądanych i wpływu na regeneracje struktury rogówki stosowanych miejscowo kropli 
i maści do oczu zawierających w swoim składzie heparynę u pacjentów z następową erozją 
rogówki po urazie tępym lub usunięciu ciała obcego.

Materiał i metoda:
Do badania włączono 20 osób (6 kobiet, 14 mężczyzn) z erozją rogówki spowodowaną tępym 
urazem (9 pacjentów) lub obecnością ciała obcego (11 pacjentów), którzy zgłosili się na ostry 
dyżur okulistyczny.Zastosowano standardowe leczenie (antybiotyk fluorochinolonowy) 
i leczenie uzupełniające w postaci kropli i maści do oczu zawierających w swoim składzie 
heparynę z zaleceniem stosowania: krople do oczu 4 x dziennie (HyloParin, Ursapharm, Niemcy 
- 1 mg / ml hialuronianu sodu + 1300 IU / ml heparyny sodowej), maść do oczu 2 x dziennie 
(ParinPOS, Ursapharm, Niemcy - skład 1300 IU / ml heparyny sodowej).

Wyniki:
Po 5-7 dniach (od czasu zlecenia terapii okulistycznej) objawy u wszystkich pacjentów (100%) 
znacznie się zmniejszyły. Zaobserwowano regenerację nabłonka rogówki, wykazano bardzo 
małą liczbę wciąż obecnych ubytków nabłonka rogówki. Leczenie skutkowało wyraźną 
poprawą stanu miejscowego rogówki. Testy dodatkowe - Schirmera i T-BUT (przerwania 
filmu łzowego) potwierdziły skuteczność zastosowanego leczenia, wyniki oscylowały powyżej 
przyjętych norm populacyjnych (> 15 mm / 5 min dla testu Schirmera bez znieczulenia i> 10 s 
dla testu T-BUT). Średnia wyników dla testu Schirmera bez znieczulenia wynosiła 15,5 mm / 5 
min, średnia wyników testu TBUT wynosiła 11 sek.

Wnioski:
Krople i maść do oczu zawierające w swoim składzie heparynę wydają się być skutecznym 
rozwiązaniem wspomagającym leczenie dolegliwości związanych z erozją rogówki 
po usunięciu ciała obcego lub urazie tępym.
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12.2. The protective effect of heparin and its role in 
corneal repair
Ewa Mrukwa-Kominek, Wojciech Luboń

Purpose:
In the observational ophthalmological study at University Clinical Center in Katowice (Poland), 
it was decided to verify and analyze data on the efficacy, tolerance and possible side effects 
of heparin- based ophthalmic medicinal products to confirm possible benefits of their use in 
patients with corneal erosion after blunt trauma or foreign body removed.

Material and method:
Twenty people (6 women, 14 men) with corneal erosion due to blunt trauma (9 patients) 
or with corneal foreign body (11 patients) who came to ophthalmological accident & 
emergency department were included in the study.The standard medical treatment was 
applied (fluoroquinolone antibiotic) and adjuvant treatment in the form of drops and eye 
ointments containing heparin with the recommendation of use: eye drops 4 x daily (HyloParin, 
Ursapharm, Germany - 1 mg / ml sodium hyaluronate + 1300 IU / ml sodium heparin), eye 
ointment 2 x daily (ParinPOS, Ursapharm, Germany - composition 1300 IU / ml sodium heparin).

Results:
After 5-7 days (from the order of ophthalmic medication) the symptoms in all (100%) patients 
have significantly decreased. Regeneration of the corneal epithelium was observed and still 
present only a small amount of epithelial defects. Treatment resulted in improvement of 
cornea condition. Tests - Schirmer's and T-BUT confirmed the efficacy of applied treatment, 
parameters were within the population standard (> 15 mm / 5min for the Schirmer test without 
anesthesia and > 10 sec for the T-BUT test). The average of patients for the Schirmer test 
without anesthesia was 15.5 mm / 5min, average TBUT test was 11 sec.

Conclusions:
Eye drops and ointments containing heparin appear to be an effective additional treatment of 
corneal erosion after removing a foreign body or blunt trauma.
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12.3. Porównanie codziennych zasad stosowania 
soczewek kontaktowych przez studentów uczelni 
medycznych i niemedycznych
Piotr Maciejewicz1, Dominika Miszewska2

1 Katedra I Klinika Okulistyki 1WL Wum

2 Studenckie Koło Naukowe, Katedra I Klinika Okulistyki 1WL Wum

Cel:
Soczewki kontaktowe są zwłaszcza przez młodych ludzi często preferowaną metodą korekcji 
wady wzroku. Bezpieczne użytkowanie soczewek wymaga ich indywidualnego doboru 
i stosowania zaleconych zasad obsługi oraz planowej kontroli okulistycznej. Celem pracy 
było porównanie wywiadu kontaktologicznego oraz teoretycznej znajomości i praktycznego 
stosowania prawidłowych zasad użytkowania soczewek kontaktowych pomiędzy studentami 
medycyny a młodymi osobami spoza uniwersytetu medycznego.

Materiał i metoda:
W badaniu użyto oryginalnej, usystematyzowanej, anonimowej ankiety online. Badanie 
zawierało zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte. Dane były analizowane osobno dla 
każdego uczestnika oraz w dwóch wyselekcjonowanych grupach porównawczych.

Wyniki:
Otrzymano 376 uzupełnionych ankiet. 16 ankiet odrzucono, ponieważ nie spełniały warunków 
włączenia. W badaniu wzięło udział 206 studentów uczelni medycznych, 174 (84,47%) z nich 
to kobiety, a 32 (15,53%) mężczyźni. Grupę porównawczą stanowiło 154 studentów uczelni 
niemedycznych, w tym 128 (83,11%) kobiet i 26 (16,88%) mężczyzn.

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonego badania należy stwierdzić, że studenci uczelni medycznych 
mają większą wiedzę w zakresie zasad prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych, 
częściej zgłaszają się na badania okresowe i częściej konsultują dolegliwości związane 
z użytkowaniem soczewek kontaktowych z okulistą. Praktyczne przestrzeganie zasad 
użytkowania soczewek kontaktowych wymaga poprawy w obu ankietowanych grupach.
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12.3. Comparison of daily contact lenses use by medical 
and non-medical university students
Piotr Maciejewicz, Dominika Miszewska

Purpose:
Contact lenses are often the preferred method of vision correction, especially by young 
people. The safe use of contact lenses requires their individual selection, application of the 
recommended rules of use and scheduled ophthalmological check-ups. The aim of the 
study was to compare the contactological anamnesis, theoretical knowledge and practical 
application of the rules of proper contact lenses use between medical students and young 
people from outside the medical universities.

Material and method:
Original, systematized, anonymous online survey was used. The study included both open-
ended and closed-ended questions. The data was analyzed separately for each participant and 
in two selected comparative groups.

Results:
376 completed questionnaires were received. 16 questionnaires were rejected as they did 
not meet the conditions for inclusion. In the study 206 students of medical universities were 
involved, 174 (84.47%) of them were women and 32 (15.53%) - men. The comparative group 
consisted of 154 students of non-medical universities, among them - 128 (83.11%) women and 
26 (16.88%) men.

Conclusions:
According to the carried-out research, medical university students have more developed 
knowledge of the principles of proper use of contact lenses, more frequently attend periodic 
examinations and consult ophthalmologists when ailments related to the use of contact lenses 
occur. Practical compliance with the rules of contact lenses use requires improvement in both 
groups.
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12.4. Rola akomodacji w rozwoju postępującej 
krótkowzroczności
Dorota Pojda-Wilczek1

1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Cel:
Analiza zmian refrakcji w jednostronnym niedowidzeniu od nadwzroczności do postępującej 
krótkowzroczności.

Materiał i metoda:
Przedstawiono przykłady pacjentów obserwowanych przez wiele lat, u których zmiana refrakcji 
postępowała odmiennie w oczach wyleczonych z niedowidzenia i zdrowych.

Wyniki:
Brak widzenia obuocznego powoduje większy wysiłek akomodacyjny w oku prowadzącym niż 
w niedowidzącym. W tych przypadkach krótkowzroczne przesunięcie refrakcji może dotyczyć 
tylko oka prowadzącego.

Wnioski:
Obserwacja pacjentów z jednoocznym niedowidzeniem może być jednym z dowodów na rolę 
wysiłku akomodacyjnego w postępującej krótkowzroczności.
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12.4. The role of accommodation in myopia development
Dorota Pojda-Wilczek

Purpose:
The analysis of changes of refraction in unilateral amblyopia from hypermetropia to myopia.

Material and method:
The examples of patients who were observed for many years and who developed different 
refraction in eyes successfully treated because of amblyopia and in healthy eyes were 
discussed.

Results:
Lack of binocular vision causes higher accommodation in dominant eye than in amblyopic eye. 
In these cases myopic shift of refraction may occur in dominant eye only.

Conclusions:
Observation of patients with unilateral amblyopia may be one of the proofs that 
accommodation effort leads to progressive myopia.
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12.5. „Suchość oczu” – analiza porównawcza 
subiektywnej oceny pacjenta i testów diagnostycznych
Ewa Fudalej1, Karolina Jasińska2, Piotr Maciejewicz3, Dorota Kopacz4

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Katedra i klinika okulistyki I WL WUM

4 Katedra i Klinika Okulistyki I WL WUM

Cel:
Porównanie korelacji subiektywnych (Ocular Surface Disease Index – OSDI) i obiektywnych 
(testy diagnostyczne wg The Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance -SICCA) 
wyników oceny suchości oczu wśród pacjentów zakwalifikowanych do operacji zaćmy.

Materiał i metoda:
W badaniu wzięło udział 78 osób zakwalifikowanych do operacji zaćmy. Przeprowadzono 
wywiad medyczny, obliczono wskaźnik zaburzeń powierzchni oka (OSDI). Przeprowadzono 
testy diagnostyczne: barwienie zielenią lizaminową i fluoresceiną powierzchni oka, czas 
przerwania filmu łzowego(BUT: break-up time), test Schirmer I. Anazlizę statystyczną 
przeprowadzono z wykorzystaniem testów: Chi-square, t-Student lub Withney U.

Wyniki:
Poziom diagnostyczny zespołu suchego oka: 59% wyników OSDI przekroczyło 22 punkty, 61,5% 
wyników BUT było poniżej 10 sek, 17,3% wyników barwienia SICCA było powyżej 2 mm, 19,23% 
wyników testu Schirmer I nie przekroczyło 5 mm. Wyniki SICCA częściej przekroczyły wartość 
22 u mężczyzn niż u kobiet. Wśród kobiet podwyższone wyniki OSDI korelowały z wynikami 
barwienia powierzchni oka (p=0,048). Istniała korelacja między wynikami barwienia zielenią 
lizaminową i stosowaniem leków psychotropowych (p=0,02). Nie było istotnego wpływu 
najczęstszych schorzeń ogólnoustrojowych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze) na wyniki testów 
diagnostycznych.

Wnioski:
Wyniki ankiety OSDI nie zawsze pokrywają się z wynikami testów diagnostycznych 
powierzchni oka. Uwiarygodnienie uzyskanych wyników wymaga przeprowadzenia 
podobnego badania wśród pacjentów z rozpoznanym zespołem suchego oka.
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12.5. “Eye dryness” – a comparative analysis of 
subjective symptoms and diagnostic tests’ results
Ewa Fudalej, Karolina Jasińska, Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz

Purpose:
To analyze correlations between subjective (Ocular Surface Disease Index - OSDI) and objective 
(diagnostic tests by The Sjögren’s International Collaborative Clinical Alliance -SICCA) effects of 
dryness obtained among patients undergoing cataract surgery.

Material and method:
The study included 78 patients qualified for cataract surgery. A medical interview was 
conducted and the ocular surface disease index (OSDI) was calculated. Diagnostic tests 
included: staining of the eye surface with fluorescein and lissamine green, tear film break up 
time (BUT) and the Schirmer I test. The study excluded patients with ongoing inflammations 
and injuries of the eye. Statistic analyses was performed with Chi-square, the Student-T or 
Whitney U tests.

Results:
Dry Eye Syndrom diagnostic level: 59% of OSDI Values were over 22, 61.5% of BUT was less 
than 10 sec 17.3% of SICCA score was over 2, 19.23 % of Schirmer I was less than 5 mm. OSDI 
higher than 22 was observed in men more often than in women (p=0.038). Among women, 
an increased OSDI correlated with a higher SICCA SCORE (p=0.048). A correlation between 
psychotropics and lissamine green staining was confirmed (p=0,02). No influence of the most 
common diseases (diabetes, hypertension) on diagnostic tests was observed.

Conclusions:
OSDI score does not necessarily correlate with diagnostic tests results. To validate our results, 
a study among patients with diagnosed dry eye syndrome should be performed.
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12.6. Uraz oczodołu spowodowany wystrzałem oleju 
napędowego – opis przypadku
Natalia Spychalska1, Juliusz Chorążewicz2, Leopold Glasner3

1 Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

2 Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny 

3 Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Cel:
Opis przypadku z odniesieniem do piśmiennictwa w podobnych urazach oczodołu.

Materiał i metoda:
Prezentujemy opis przypadku 38-letniego mężczyzny, który zgłosił się do oddziału 
ratunkowego z powodu urazu oczodołu prawego. Podczas pracy doszło do wystrzału pod 
ciśnieniem oleju napędowego z silnika maszyny leśnej. W badaniu fizykalnym stwierdzono 
znaczny obrzęk powiek, krwiak okularowy oraz odmę podskórną w obrębie oczodołu 
prawego. Gałka oczna była nieuszkodzona, o nieznacznie ograniczonej ruchomości, 
spojówka przekrwiona i obrzęknięta, pacjent podawał, że widzi jak zwykle. W TK głowy 
opisano m.in. oleisty płyn w zatoce szczękowej ze złamaniem jej ściany górnej. Włączono 
dożylną antybiotykoterapię, leczenie przeciwobrzękowe i miejscowe. Po 2 dniach z powodu 
pogorszenia staniu miejscowego – wysokie CRP, w obrazie MRI podejrzenie ropowicy 
i zapalenia zmartwiającego tkanek miękkich twarzoczaszki i oczodołu. Wykonano orbitotomię 
boczną i przyśrodkowej oraz FESS. Z powodu martwicy tkanek oczodołu oraz dalszego 
szerzenia się procesu zapalnego oraz pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta zdecydowano 
o zabiegu egzenteracji oczodołu.

Wyniki:
Wykonano egzenterację oczodołu prawego z drenażem przestrzeni podskórnej od strony 
skroni i w okolicy podoczodołowej. Zabieg zakończył się pomyślnie, stan ogólny pacjenta 
poprawił się. Po 26 dniach od przyjęcia chory został wypisany z oddziału.

Wnioski:
Prezentowany przypadek pokazuje, że uraz oczodołu spowodowany przez ciecz pod 
ciśnieniem może spowodować poważne powikłania. Pomimo intensywnego leczenia 
zachowawczego i chirurgicznego, może być konieczne wykonanie egzenteracji oczodołu 
celem ratowania życia pacjenta.
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12.6. Orbital trauma caused by diesel fuel explosion – 
case report
Natalia Spychalska, Juliusz Chorążewicz, Leopold Glasner

Purpose:
Case report with review of literature in similar cases.

Material and method:
A 38-year-old man presented to emergency department after having a diesel engine 
fuel explosion into his face. Clinical examination showed large eyelids edema, black eye, 
subcutaneous emphysema in right orbit. Eyeball was left uncharmed, only slightly decrease 
motility conjunctiva was red and swollen, patient didn't complain about visual acuity. CT scan 
imaging revealed oily fluid in the maxillary sinus, fracture of it's upper wall. His orbital signs 
rapidly worsened despite aggressive antibiotics, steroids, and surgical intervention. In the MRI 
there was developing necrosis in tissues infiltrated by fuel and damaged by high-pressure 
trauma, it caused worsening of general condition of patient and forced to perform orbital 
exenteration.

Results:
The exenteration was performed, procedure ended with good effect, general condition of the 
patient was better, and after 26 days from admission to the hospital patient was discharged.

Conclusions:
This case highlights the severity of mixed chemical and high-pressure injuries of the orbit. 
Despite aggressive treatment it can lead to exenteration as the life saving necessity.
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12.7. Urazy narządu wzroku z obecnością ciała obcego 
wewnątrzgałkowego. Analiza retrospektywna 
71 pacjentów
Małgorzata Rogaczewska1, Monika Klimas2, Piotr Rakowicz3, Marcin Stopa4

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Obecność ciała obcego wewnątrzgałkowego należy do najpoważniejszych urazów oka. Celem 
pracy była analiza przyczyn urazów narządu wzroku z obecnością ciała wewnątrzgałkowego 
oraz ocena powikłań po urazie w obserwacji 1mies-4,5 roku.

Materiał i metoda:
Retrospektywna analiza 71 pacjentów hospitalizowanych w latach 2014-2019 w Klinice Chorób 
Oczu UMP w Poznaniu z powodu urazu przenikającego lub perforującego gałkę oczną 
z obecnością ciała obcego.

Wyniki:
Wszyscy pacjenci to mężczyźni w przedziale wiekowym 8-80 lat. Większość urazów miała 
miejsce w pracy. W 95,77% były to ciała obce metaliczne (4,23 % to ciała obce szklane). 
92,96% ciał obcych było zlokalizowane wewnątrzgałkowo (9,1% w przedniej części oka, 90,9% 
w tylnej części oka), 7,04% w oczodole. 2 pacjentów miało więcej niż jedno ciało obce. 56,3 
% urazów dotyczył oka lewego, a 43,7% oka prawego. Ciało obce usuwano podczas zabiegu 
witrektomii u 59/71 (83,1%) bez witrektomii z dostępu przez rogówkę u 6/100 (8,5%), z dostępu 
zewnątrztwardówkowego u 3/71 (4,2%). U 3 pacjentów nie udało się usunąć ciała obcego 
wewnątrzoczodołowego. U 2 pacjentów wykonano enukleację. U 1 pacjenta rozwinęło się 
zapalenie współczulne. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku u pacjentów kontrolowanych 
w poradni przyklinicznej (43,7% wszystkich pacjentów) wyniosła: brak poczucia światła u 12,9 %, 
poczucie światła-1/50 u 25,8%, 2/50-0,1 u 9,7%, 0,2-1,0 u 51,6%.

Wnioski:
Rokowanie w urazie z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego jest niepewne, zależne 
od rozległości urazu, lokalizacji ciała obcego, możliwych powikłań, takich jak: zapalenie 
wewnątrzgałkowe, odwarstwienie siatkówki, witreoretinopatii proliferacyjnej.
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12.7. Ocular injuries with retained foreign body. 
A retrospective analysis of 71 patients
Małgorzata Rogaczewska, Monika Klimas, Piotr Rakowicz, Marcin Stopa

Purpose:
The presence of an intraocular foreign body is one of the most serious eye injuries. Analysis 
of the causes of eye injuries with the presence of the intraocular foreign body (IOFB) and the 
assessment of post-traumatic complications in the follow-up of 1 month-4.5 years.

Material and method:
Retrospective analysis of 71 patients hospitalized in 2014-2019 at the UMP Clinic of Eye Diseases 
in Poznan due to penetrating or perforating eye injury with the presence of a foreign body.

Results:
All patients are men between 8 and 80 year old. Most of the injuries occurred at work. In 
95,77% they were metallic foreign bodies (4,23% were glass objects). 92,96% of foreign bodies 
were located intraocularly (9,1% in the anterior part of the eye, 90,9% in the back of the eye), 
7,04% in the eye socket. Two patients had more than one foreign body. 56,3% of injuries 
concerned the left eye and 43,7% of the right eye. The foreign body was removed during 
vitrectomy in 59/71 (83,1%) without vitrectomy from corneal access in 6/100 (8,5%), from 
extracardiac access in 3/71 (4,2%). Three patients failed to remove the intraocular foreign body. 
Two patients underwent enucleation. One patient developed sympathetic inflammation. The 
best corrected visual acuity in patients controlled in the outpatient clinic (43,7% of all patients) 
was: no light perception in 12,9%, light perception-1/50 in 25,8%, 2/50-0,1 in 9,7%, 0,2-1.0 in 51,6%.

Conclusions:
Prognosis in patients with IOFB is uncertain, depending on the extent of the injury, location of 
the foreign body, possible complications such as: intraocular inflammation, retinal detachment, 
proliferative vitreoretinopathy.
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12.8. Wpływ substancji wiskoelastycznych 
na przemieszczanie się metalicznych ciał obcych 
w modelu gałki ocznej – badania in vitro
Małgorzata Rogaczewska1, Marcin Stopa2

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Ocena przydatności substancji wiskoelastycznych (OVDs) w porównaniu do standardowo 
stosowanego perfluofokarbonu ze zrównoważonym roztworem soli (PFC+BSS) w ochronie 
tylnego bieguna gałki ocznej w przypadku opadania metalicznego ciała obcego 
upuszczonego śródoperacyjnie w trakcie zabiegu witrektomii.

Materiał i metoda:
Do przeprowadzenia doświadczeń użyto 51 metalicznych ciał obcych usuniętych metodą 
pars plana witrektomii od 50 pacjentów hospitalizowanych w latach 2014-2019 z powodu 
urazu z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego (IOFB). Dokonano podziału IOFBs wg 
wielkości: 10 £ 1 średnicy tarczy n. II (DD), 32 £ 5 DD, 4 < 10 DD, 5 ³ 10 DD. Przeprowadzono 
dwie serie doświadczeń z wykorzystaniem modelu oka (o średnicy 24 mm) wypełnionego: 
1. perfluorokarbonem i zrównoważonym roztworem soli (próba kontrolna) oraz 2. 
wiskoelastykiem kohezyjnym (próba badana). Ciało obce upuszczano z wysokości 15 mm 
od dna każdego modelu. Dokonano pomiaru czasu, w jakim ciało obce opadało na dno.

Wyniki:
W modelu wypełnionym PFC+BSS tylko 70% (7/10) ciał obcych £ 1 DD utrzymało się 
na powierzchni. OVD spowalniało poruszanie się wszystkich ciał obcych. Średni czas opadania 
w poszczególnych grupach wynosi: £ 1 DD – powyżej 10 min, £ 5 DD – 6 min 38 s, < 10 DD – 4 
min 35 s, ³ 10 DD – 1 min 55 s.

Wnioski:
Wykazano przewagę OVD nad PFC+BSS w ochronie tylnego bieguna gałki ocznej. 
Zastosowanie OVD może poprawić bezpieczeństwo zabiegów witreoretinalnych.
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12.8. The influence of viscoelastic substances on the 
metallic foreign bodies motion in the eye model – in 
vitro study
Małgorzata Rogaczewska, Marcin Stopa

Purpose:
Evaluation of the utility of ophthalmic viscosurgical devices (OVDs) in comparison with the 
standard used perfluorocarbon with balanced salt solution (PFC+BSS) in posterior pole 
protection during vitreoretinal surgery with inadvertent metallic foreign body dropping.

Material and method:
We used 51 metallic foreign bodies removed with pars plana vitrectomy from 50 patients 
hospitalized in 2014-2019 due to eye trauma with an intraocular foreign body (IOFB). IOFB 
were sorted according to size: 10 £ 1 disc diameter (DD), 32 £ 5 DD, 4 < 10 DD, 5 ³ 10 DD. 
We performed two series of experiments with an eye model (a diameter of 24 mm) filled with: 
1. perfluorocarbon with balanced salt solution (a control group) and 2. cohesive viscoelastic (an 
experimental group). Foreign bodies were dropped from a height of 15 mm from the bottom of 
the eye model. We measured the time needed to hit the bottom of the model eye.

Results:
In the model filled with PFC+BSS only 70% (7/10) of foreign bodies £ 1 DD were deflected. OVD 
decelerated the speed of all FB. The mean time of falling in particular groups were: £ 1 DD – 
more than 10 min, £ 5 DD – 6 min 38 s, < 10 DD – 4 min 35 s, ³ 10 DD – 1 min 55 s.

Conclusions:
We demonstrated the predominance of OVD over PFC+BSS in posterior pole protection. The 
use of OVD may improve the safety of vitreoretinal surgery.
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12.9. Współpraca okulisty z rehabilitantem osób 
słabowidzących
Grażyna Machura1, Teresa Kłys2

1 Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN

2 Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN

Cel:
Główną przyczyną ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych stają się zmiany 
zwyrodnieniowe siatkówki, związane z wiekiem oraz cukrzyca. W Polsce uszkodzenia 
i choroby narządu wzroku wg danych GUS z 2016 r. ma blisko 2,8 mln osób, co 4 
niepełnosprawność spowodowana jest znaczną dysfunkcją wzroku po schorzeniach 
narządu ruchu, układu krążenia i neurologicznych. Celem pracy jest omówienie 
współpracy okulisty z rehabilitantem osób słabowidzących mającej na celu 
zmniejszenie lęku pacjenta przed utratą wzroku oraz uzyskanie przez niego 
maksymalnej samodzielności w życiu codziennym i pełnieniu ról społecznych.

Materiał i metoda:
Większość Pacjentów tracących wzrok nie jest w stanie samodzielnie przystosować 
się do nowych warunków funkcjonowania i wymaga specjalistycznej pomocy. 
Rehabilitacja jest procesem a zakres i metody rehabilitacji są każdorazowo dobierane 
indywidualnie i obejmują m.in. psychoterapię, terapię widzenia w tym dobór pomocy 
optycznych i nieoptycznych, naukę czynności codziennych, alternatywne metody 
komunikacji i inne.

Wyniki:
U ponad 70% pacjentów został osiągnięty cel bezpośredni – poprawa samodzielności. 
Na podstawie wieloletnich obserwacji, efekty podjętych działań rehabilitacyjnych 
uzależnione są od aktualnej sprawności wzrokowej pacjenta, predyspozycji 
intelektualnych i motywacji oraz ustalenia rzeczywistych trudności i jego potrzeb. 
Brak rehabilitacji lub opóźniony proces skutkuje dużo gorszym wynikiem 
terapeutycznym, długotrwałą terapią psychologiczną lub jej niepowodzeniem 
(pacjent odmawia współpracy).

Wnioski:
Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku jest nieodłącznym elementem procesu 
leczniczego. Wcześnie podjęte działania rehabilitacyjne przynoszą lepsze efekty 
terapeutyczne a interdyscyplinarne podejście do pacjentów daje im szansę 
na przedłużenie czynnego i samodzielnego życia.
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12.9. The cooperation of ophthalmologist with visually 
impaired physiotherapist
Grażyna Machura, Teresa Kłys

Purpose:
One of the main cause of blindness in highly developed countries is age related 
macular degeneration and diabetic retinopathy. The are 2,8 million people with 
eye diseases and it is the 4th cause of disability in Poland. The aim of the paper is 
to analyse the cooperation of ophthalmologist with visually impaired physiotherapist.

Material and method:
The majority of blind patients can not function by theirself and need specialistic help. 
The visually impaired physiotherapy must be individual and include: psychotherapy, 
vision therapy and every day functioning.

Results:
The physiotherapy depends on patients̀  visual acuity and motivation. More than 
70% of patients are independent after visually impaired physiotherapist. The lack of 
physiotherapy is the bad prognostic factor for good physiotherapy results.

Conclusions:
The visually impaired physiotherapy is an inherent part of eye disease treatment. The 
earlier the physiotherapy starts the better results are after treatment.
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13.1. Długotrwałe pourazowe odwarstwienie siatkówki. 
Przypadek kliniczny
Damian Dawid1, Dominik Zalewski2, Ewa Sierpińska-Białczak3

1 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS w Olsztynie

2 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS w Olsztynie

3 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS w Olsztynie

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie przypadku 21–letniego pacjenta z długotrwałym 
pourazowym odwarstwieniem siatkówki.

Materiał i metoda:
21–letni mężczyzna zgłosił się do Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS w Olsztynie 
ze skierowaniem od okulisty, z rozpoznaniem odwarstwienia siatkówki oka prawego. 
Odwarstwienie siatkówki stwierdzono podczas rutynowej kontroli. Pacjent nie zgłaszał 
żadnych objawów. W wywiadzie podawał przebyty 8 lat wcześniej uraz oka prawego 
(uderzenie kamieniem w gałkę oczną od skroni). Z tego powodu był wówczas hospitalizowany 
w oddziale okulistyki dziecięcej, gdzie stwierdzono wylew krwi do komory przedniej oraz 
wstrząśnienie siatkówki oka prawego. Przy przyjęciu do Centrum ostrość wzroku wynosiła 
0.9 w korekcji, a ciśnienie wewnątrzgałkowe 18mmHg. W badaniu fizykalnym oka prawego 
z odchyleń od normy stwierdzono: drżenie tęczówki, zaćmę korową w sektorze skroniowym, 
odwarstwienie siatkówki od skroni z liniami demarkacyjnymi, dochodzące do plamki 
(plamka przyłożona) i otworem na godz 8. Tarcza nerwu II z zagłębieniem c/d 0,8. Wykonano 
witrektomię pars plana z tamponadą olejem silikonowym 1000 cs. Cztery miesiące później 
wykonano ponowną witrektomię celem usunięcia oleju silikonowego oraz endofotokoagulację 
wokół otworu.

Wyniki:
W wyniku zastosowanego leczenia uzyskano przyłożenie siatkówki. BCVA=0,9.

Wnioski:
Uraz gałki ocznej niesie za sobą ryzyko licznych powikłań. Część z nich ujawniać się może 
dopiero wiele miesięcy, a nawet lat po zdarzeniu. Pacjent z wywiadem pourazowym wymaga 
szczególnej czujności okulistycznej.



STRESZCZENIA
Abstracts

211

13.1. Long-term post-trauma retinal detachment. Case 
report
Damian Dawid, Dominik Zalewski, Ewa Sierpińska-Białczak

Purpose:
The aim is to present the case of a 21-years old patient with a long-term post-traumatic retinal 
detachment.

Material and method:
A 21-years old man came to the Center of Eye Diagnostics and Microsurgery LENS in Olsztyn 
with referral from ophthalmologist due to retinal detachment of the right eye. Retinal 
detachment was found during routine control. The patient did not report any symptoms. 
In the interview, patient administered the trauma (hit by a stone in the right eye from the 
temple’s side) that occurred 8 years earlier. At that time, the patient was hospitalized in the 
pediatric ophthalmology department, where a haemorrhage in the anterior chamber and 
retinal commotio in right eye were found. At admittance to the Center the BCVA= 0.9, IOP oc 
dex = 18mmHg. In physical examination abnormal findings were as follows: iridonesis, cortical 
cataract in temporal sector, retinal detachment from the temple with demarcation lines, 
reaching the macula (macula applied), and with an opening at 8:00.. Optic disc with c/d 0.8. 
The patient was treated with pars plana vitrectomy with tamponade of 1000 sc silicone oil. 
Four months later PPV with removal of silicone oil and endophotokoagulation were performed.

Results:
Surgical treatment restored retinal apposition. BCVA=0,9

Conclusions:
Trauma of the eyeball can cause many complications. Some of them may appear months or 
even years after the injury. A post-trauma patient requires a particularly vigilant ophthalmology 
care.
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13.2. Jeden dzień operacyjny z chirurgią plastyczną 
tęczówki
Adam Cywiński1

1 Śląskie Centrum Leczenia Oczu

Cel:
Ukazanie możliwości technicznych korekcji ubytków tęczówki wrodzonych oraz powstałych 
w wyniku urazu, w tym także pooperacyjnego.

Materiał i metoda:
Zapis 4 zabiegów w których pokazano techniki plastyki tęczówki w połączeniu z innymi 
zabiegami okulistycznymi. Wszystkie zabiegi wykonano bez użycia dodatkowych implantów 
tęczówkowych

Wyniki:
Poprawę widzenia oraz poprawa estetyki oka uzyskano w każdym przypadku

Wnioski:
Plastyka tęczówki bez użycia sztucznych implantów tęczówkowych jest sprawdzoną metodą 
dającą wymierne korzyści dla pacjenta.
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13.2. One surgical day with iris plastic surgery
Adam Cywiński

Purpose:
To show technical possibilities to correct iris defects, which have occurred as congenital 
anomaly or were a consequence of eye trauma

Material and method:
A record of 4 surgical cases, which shows a technique of iris plastic surgery in combination 
with any other surgical techniques of the eye. All the cases were repaired without using of 
additional iris implants

Results:
An improvement of the vision in combination with eye aesthetics were achieved in all cases

Conclusions:
Iris plastic surgery without need to use of artificial implants of the iris is a proven method, 
which gives measurable benefits for the patient
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13.3. Zastosowanie najnowszych technik operacyjnych 
w witrektomii – przypadki pacjentów
Agnieszka Kamińska, Klaudia Stankiewicz-Legucka, Agata Bełżecka1

1 MSSW ul. Bursztynowa 2, Warszawa

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie filmów z operacji witrektomii wybranych pacjentów 
celem przedstawienia najnowszych technik operacyjnych.

Materiał i metoda:
Pokaz filmów z operacji wybranych pacjentów.

Wyniki:
Poprawa skuteczności i efektywności zabiegów witrektomii przy użyciu najnowszych 
technik operacyjnych.

Wnioski:
Poprawa skuteczności i efektywności zabiegów witrektomii przy użyciu najnowszych 
technik operacyjnych.



STRESZCZENIA
Abstracts

215

13.3. Using of modern and sofisticated surgical technics 
of ppVE
Agnieszka Kamińska, Klaudia Stankiewicz-Legucka, Agata Bełżecka

Purpose:
The aim of our presentation is the possibility of using very modern and sofisticated 
technical methods of ppVe.

Material and method:
Video films presentations of some patients.

Results:
The improvement of effectiveness of the ppVE.

Conclusions:
The improvement of effectiveness of the ppVE.
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14.1. Dokomorowe i doszklistkowe podawanie leków 
w celu ograniczenia stosowania leków do worka 
spojówkowego przed i po operacji zaćmy
Zbigniew Zagórski1, Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska2, Yury Takhtaev3

1 Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Nałęczów

2 Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego Nowy Sącz

3 Uniwersytet Medyczny im. Pawłowa, Sankt Petersburg, Rosja

Cel:
Przedstawienie własnych doświadczeń w ograniczaniu leków do worka spojówkowego przed 
i po operacji zaćmy poprzez iniekcje dokomorowe i doszklistkowe podczas operacji.

Materiał i metoda:
Ocenie poddano sto oczu 75 pacjentów leczonych pomiędzy Październikiem 2016 I Majem 
2017 roku. Dziesięć minut przed operacją do worka spojówkowego podawano krople 
0,5% proksymetakainy, następnie 5% roztwór jodopowidonu I po około 2 minutach 2% żel 
lidokainowy. Po wykonaniu cięcia rogówkowego do komory podawano roztwór lidokainy, 
tropikamidu i fenylefryny lub roztwór lidokainy i adrenaliny (u tych chorych przed zabiegiem 
podawano jedna kroplę tropikamidu 1%).. Na zakończenie operacji do ciała szklistego 
podawano mieszaninę triamcinolonu i moksyfloksacyny jedną z trzech metod: przez więzadło 
torebkowe (ZZ), w oczach z kapsuloreksją tylną przez otwór w torebce (YT) lub przez pars plana 
(AKK). Do domu przepisywano tylko krople nawilżające.

Wyniki:
Odpowiednie znieczulenie I mydriazę uzyskano u zdecydowanej większości pacjentów. Tylko 
w 6 oczach z zaawansowanymi zespołami pseudoeksfoliacji I/lub wiotkiej tęczówki stosowano 
refraktory lub pierścienie źreniczne. Po operacji w 2 oczach obserwowano znaczący obrzęk 
plamki, który ustąpił po zastosowaniu kropli 0.3% nepafenaku. W jednym oku obserwowano 
niewielką błonę włóknikową w obrębie źrenicy, która zresorbowała się całkowicie 
po zastosowaniu mydriatyków i steroidów miejscowo. Męty spowodowane obecnością 
triamcinolonu w ciele szklistym były zauważone przez około 1/3 pacjentów pierwszego dnia 
po operacji i ustępowały po 1-3 dniach. Pacjenci doceniali brak konieczności stosowania leków 
po operacji i zapuszczali krople nawilżające jedynie w przypadku dyskomfortu.

Wnioski:
Dokomorowe podawanie mieszaniny mydriatyków I środków znieczulających oraz 
doszklistkowe mieszanki antybiotyku I steroidów jest bezpieczne, dobrze tolerowane i pozwala 
na , prawie całkowite wyeliomionowanie przed- i pooperacyjnego podawania kropli do worka 
spojówkowego. Przed operacją należy odpowiednio leczyć Zespół Suchego Oka i Dysfunkcję 
Gruczołów Meiboma w celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni oka i dyskomfortu po operacji.
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14.1. Intracameral and intravitreal drug administration 
to reduce topical medications before and after cataract 
surgery
Zbigniew Zagórski, Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Yury Takhtaev

Purpose:
To present our own experience in reducing topical medications before and after cataract 
surgery by intracameral and intravitreal injections during surgery.

Material and method:
One hundred eyes of 75 patients treated between October 2016 and May 2017, were evaluated. 
Ten minutes before surgery 0,5% proxymetacaine drops followed by 5% povidone-iodine 
solution and 2% lignocaine gel were applied. After corneal incision lidocaine, phenylephrine 
and and tropicamide or lidocaine and adrenaline mixture was injected into anterior chamber 
(in the latter patients one drop of tropicamide 1% was instilled before surgery). At the end of 
surgery a mixture of triamcinolone and moxifloxacin was injected into the vitreous by one of 
the three ways: through capsular ligament, in cases of primary posterior capsulorhexis through 
the hole in posterior capsule or through pars plana. At home only lubricants were prescribed.

Results:
Adequate anaesthesia and mydriasis was achieved in the vast majority of patients. Only in 
6 eyes with advance pseudoexfoliation or floppy iris syndrome iris retractors or pupillary 
rings were used. Postoperatively significant macular edema was observed in 2 eyes and was 
successfully treated with nepafenac 0,3% solution. In one eye mild pupillary fibrin membrane 
developed treated with mydriatics and steroids without sequela. Opacities from triamcinolone 
were noticed by about one third of patients the next day and disappeared after 1 to 3 days. 
Patients appreciated the freedom with postoperative drops and were instilling lubricants in 
cases of discomfort only.

Conclusions:
Intracameral mydriatic/anaesthetic and intravitreal antibiotic/steroid combinations are 
safe, well tolerated and allow for significant reduction of topical medications pre- and 
postoperatively. Before surgery Dry Eye Disease and Meibomian Gland Dysfunction should be 
managed accordingly to avoid ocular surface damage and discomfort postoperatively.
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14.2. Analiza retrospektywna leczenia dzieci 
z jednostronną zaćmą i tylnym stożkiem soczewki – 
materiał własny
Magdalena Adamczyk-Frystacka1, Dorota Barchanowska2, Erita Filipek3

1 UCK im. prof. Gibińskiego UL. Ceglana 35 Katowice

2 UCK im. prof. Gibińskiego UL. Ceglana 35 Katowice, Katedra Okulistyki Dziecięcej Kliniki Okulistyki SUM w Katowicach

3 UCK im. prof. Gibińskiego UL. Ceglana 35 Katowice, Katedra Okulistyki Dziecięcej Kliniki Okulistyki SUM w Katowicach

Cel:
Przedstawiamy wstępne wyniki leczenia dzieci operowanych w Oddziale Okulistyki Dziecięcej 
UCK w Katowicach z powodu zaćmy jednostronnej i tylnym stożkiem soczewki w latach 2008r- 
2018r.

Materiał i metoda:
Analizie statystycznej poddano 35 oczu (35 dzieci) w wieku od 5 miesięcy do 17 lat.

Wyniki:
Wstępne wyniki dotyczą operowanych dzieci w latach 2008-2018 w UCK im.prof. Gibińskiego, 
ocenie poddaliśmy widzenie do dali; widzenie do blizy, zmiany w refraktometrii, stopień 
niedowidzenia, długość gałki ocznej.

Wnioski:
Wczesne wykrycie oraz leczenie zaćm wrodzonych jednostronnych z stożkiem tylnym 
soczewki, oraz odpowiednia rehabilitacja wzroku zapobiega powstawaniu niedowidzenia 
u dzieci.
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14.2. A retrospective analysis of treatment of children 
with unilateral cataract and posterior lens cone – own 
material
Magdalena Adamczyk-Frystacka, Dorota Barchanowska, Erita Filipek

Purpose:
We present preliminary results of treatment of children undergoing surgery at the Children's 
Ophthalmology Department of UCK in Katowice due to unilateral cataract and the posterior 
lens cone in 2008-2018.

Material and method:
35 eyes (35 children) aged from 5 months to 17 years were subjected to statistical analysis.

Results:
The preliminary results concern the operated children in the years 2008-2018 at the UCK 
im. Prof. Gibinski, we have evaluated the view to the distance; vision to close, changes in 
refractometry, degree of amblyopia, length of the eyeball.

Conclusions:
Early detection and treatment of congenital, unilateral cataracts with a posterior cone of the 
lens, and appropriate eye rehabilitation prevent amblyopia in children.
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14.3. Analiza wyników fotokeratektomii terapeutycznej 
(PTK) przy użyciu lasera excymerowego MEL 80 
w zmianach patologicznych rogówki
Dominika Janiszewska-Bil

Cel:
Celem pracy była analiza wyników fotokeratektomii terapeutycznej z użyciem lasera 
ekscymerowego MEL 80 w następujących chorobach rogówki: nawracające erozje, keratopatia 
taśmowata, blizny pozapalne, dystrofie przedniej części istoty właściwej.

Materiał i metoda:
Badaniu poddano 62 pacjentów (32 kobiet oraz 30 mężczyzn) w wieku od 9 do 74 lat 
zakwalifikowanych do zabiegu fotokeratektomii terapeutycznej. Wykonano ablację w zakresie 
od 40 do 100 µm. Strefa optyczna wynosiła od 6.5 do 8 mm.

Wyniki:
Całkowite pokrycie rogówki nabłonkiem stwierdzono u 62 pacjentów po 7 dniach od zabiegu. 
U 20 pacjentów z keratopatią taśmowatą nie uzyskano całkowitego usunięcia zmian 
rogówkowych, co wymagało ponownego przeprowadzenia zabiegu. Stwierdzono poprawę 
ostrości wzroku u pacjentów poddawanych zabiegowi ze wskazań optycznych ze średniej 
skorygowanej ostrości wzroku 0,02 przed zabiegiem do 0,4 po zabiegu.

Wnioski:
Fotokeratektomia terapeutyczna jest bezpiecznym zabiegiem w wybranych chorobach 
rogówki.
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14.3. Analisys of Photo Therapeutic Keratectomy (PTK) 
using excimer laser MEL 80 in corneal pathologies
Dominika Janiszewska-Bil

Purpose:
The aim of the study was to analyse the outcomes of Photo Therapeutic Keratectomy using 
excimer laserMEL 80 in such corneal pathologies like: reccurent corneal erosions, band shape 
keratopathy, postinflamatory scars, anterior stroma dystrophies.

Material and method:
62 patients (32 women and 30 men) underwent PTK, aged from 9 to 74 years old. Ablation 
depth was from 40 to 100 µm with optical zone from 6.5 to 8.0 mm.

Results:
All patients achived complete corneal epithelisation after 7days postoperatively. For 20 
patients withband shape keratopathy a retreatment was required. Mean best corrected vision 
acuity in patients who underwent PTK due to optical issues improved from 0.02 preop to 0.4 
postoperatively.

Conclusions:
Photo Therapeutic Keratectomy is a save surgery procedure in various corneal pathologies.
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14.4. Przeszczepy terapeutyczne w zapaleniach rogówki
Katarzyna Krysik

Cel:
Przedstawienie wskazań i wyników leczenia chirurgicznegozapaleń rogówki za pomocą 
przeszczepu terapeutycznego.

Materiał i metoda:
Analiza wyników leczenia 49 pacjentówz zapaleniem rogówki o etiologii infekcyjnej, 
autoimmunologicznej i pourazowej, wymagającym ostatecznie przeprowadzenia przeszczepu 
terapeutycznego. U wszystkich pacjentów stosowano równocześnie intensywne leczenie 
farmakologiczne miejscowe i ogólne. Okres obserwacji wynosił 12 miesięcy.

Wyniki:
Powtarzane, wielokrotne leczenie chirurgiczne było konieczne w 32 oczach (65%). W 13 oczach 
(27%) konieczna była ewisceracja, w 7 oczach nastąpił zanik gałki (14%). Ostateczne utrzymanie 
gałki ocznej uzyskano w 29 oczach (59%).

Wnioski:
Zapalenie rogówki, często przechodzące w zapalenie wnętrza gałki ocznej, stanowi bardzo 
duże wyzwanie terapeutyczne. Przeszczep terapeutyczny może stanowić ostateczne leczenie 
rozległych destrukcyjnych zapaleńrogówki. Jednak nawet takie postępowanie nie gwarantuje 
powodzenia.
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14.4. Penetrating keratoplasty in cornealinflammations
Katarzyna Krysik

Purpose:
Presentation of indications and results of the total penetrating keratoplasty (TPK) in the 
inflammatory corneal diseases.

Material and method:
Analysis of outcomes of the surgical treatment of 49 patients with inflammatory corneal 
diseasesof infectious, autoimmune or traumatic etiology, that as the last line treatment 
underwent total penetrating keratoplasty. In all patients intensive pharmacological topical and 
general treatment were applied.Follow up time was up to 12 months.

Results:
Repetitive, multiple surgical treatment was necessary in a total of 32 eyes (65%). Evisceration 
was necessary in 13 eyes (27%), phthisis occurred in 7 eyes (14%). Final restoration of the ocular 
integrity and maintenance of the globe was achieved in 29 eyes (59%).

Conclusions:
Corneal inflammation, frequently leading to consecutive endophthalmitis, is a serious 
therapeutic challenge.TPK should be considered as a last line treatment in corneal destructive 
inflammatory disorders. However, even this surgical approach, doesn’t guarantee therapeutic 
success.
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14.5. Sterylizacja końcówek urządzeń diagnostycznych 
w gabinecie okulistycznym
Marek Prost1

1 Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie, Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie

Cel:
Celem pracy jest omówienie zasad sterylizacji wielorazowych końcówek urządzeń 
diagnostycznych takich jak tonometry, aparaty USG, biometry, pachymetry itp. w gabinecie 
okulistycznym.

Materiał i metoda:
Przedstawione zostaną preparaty, które mogą być stosowane do tego celu, ich skuteczność 
działania na różnego rodzaju drobnoustroje oraz możliwość uszkodzenia powierzchni sond 
diagnostycznych w procesie sterylizacji.

Wyniki:
Najlepszą skuteczność sterylizacji można uzyskać stosując podchloryn sodu i wodę utlenioną.

Wnioski:
Właściwa sterylizacja końcówek końcówki urządzeń diagnostycznych powinna zmniejszyć 
możliwość rozwoju infekcji oka.
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14.5. Disinfection of diagnostic equipment tips in eye 
care center
Marek Prost

Purpose:
The aim of the paper is to discuss the principles of disinfection of reusable tips of diagnostic 
devices such as tonometers, ultrasound machines, biometers, pachymeters, etc. in an 
ophthalmic office.

Material and method:
The use of different disinfectants that can be used for this purpose, their spectrum of 
antimicrobial activity and the possibility of damaging the surface of diagnostic tips in the 
sterilization process will be discussed in the presentation.

Results:
Sodium hypochlorite and hydrogen peroxide offers the best effective disinfection.

Conclusions:
Proper sterilization of the tips of the diagnostic devices should reduce the risk of eye infections.
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14.6. Pierścienie śródrogówkowe Ferrara 210 stopni i 320 
stopni w leczeniu zaawansowanego stożka rogówki
Danuta Horodyńska1, Monika Wożniczka2

1 Centrum Medyczne Mavit, Warsaw

2 Centrum Medyczne Mavit

Cel:
Ocena efektów wszczepienia pierścieni śródrogówkowych FERRARA 210 stopni i 320 stopni 
w leczeniu zaawansowanego stożka rogówki.

Materiał i metoda:
Ferrara 210 stopni wszczepiono w 11 oczach u 11 pacjentów w wieku od 24 do 43 lat. Stopień 
zaawansowania stożka KK3 do KK3/4Ferrara 320 stopni wszczepiono w 8 oczach u 8 pacjentów 
w wieku od 29 do 66 lat. Stopień zaawansowania stożka KK2/3 - KK4. Krzywizna maksymalna 
od 54,3D do 82,0D. pachymetria minimalna od 361um do 496um. Kanały śródrogówkowe 
wykonano laserem femtosekundowym Visumax. Operacje przeprowadzono w okresie 
od 04.2017 do 03.2019, w znieczuleniu miejscowym (krople).

Wyniki:
W grupie FERRARA 210 stopni uzyskano poprawe UCVA o od 1 do 8 linii Snellena, BCVA od 1 
do 4 linii, zmniejszenie maksymalnej krzywizny przedniej od 3,1 D do 16,1 D.W grupie FERRARA 
320 stopni uzyskano poprawe UCVA o od 1 do 8 linii Snellena, BCVA od 1 do 5 linii, zmniejszenie 
maksymalnej krzywizny przedniej od 4,6D do 17,7 D.We wszystkich oczach uzyskano 
zmniejszenie asferyczności rogówki i zmniejszenie lub zniknięcie linii Vogt'a.

Wnioski:
Wszczepienie pierścieni śródrogówkowych FERRARA 210 i 320 stopni jest efektywną 
metodą poprawy ostrości i jakości widzenia w oczach z zaawansowanym stożkiem rogówki. 
Wykorzystanie lasera femtosekundowego do tworzenia kanałów śródrogówkowych zwiększa 
bezpieczeństwo operacji. Pierścienie pomagają również w spowolnieniu postępu choroby.
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14.6. Intracorneal rings Ferrara 210 arc and 320 arc in 
advanced keratoconus treatment
Danuta Horodyńska, Monika Wożniczka

Purpose:
The aim - to define the effects of intracorneal rings FERRARA 210 arc and 320 arc in advanced 
keratoconus treatment.

Material and method:
FERRARA 210 arc were implanted in 11 eyes of 11 patients, age from 24 to 43 years. Keratoconus 
was from KK3 to KK3/4 grade.FERRARA 320 arc were implanted in 8 eyes of 8 patients, age 
from 29 to 66 years. Keratoconus was from KK2/3 to KK4. Kmax was from 54,3D to 82,0D, 
minimal pachymetry from 361um to 496um.Femtosecond laser Visumax was used to create 
intracorneal channels. Operations were performed between 04.2017 to 03.2019, local 
anesthesia (drops) was used.

Results:
In FERRARA 210 arc group the UVCA improvement was from 1 to 8 Snellen lines, BCVA 
from 1 to 4 lines, K max decreased from 3,1D to 16,1D.In FERRARA 320 arc group the UCVA 
improvement was from 1 to 8 Snellen lines, BCVA from 1 to 5 lines, Kmax decreased from 
4,6D to 17,7D.All eyes had corneal asphericity improvement, Vogt's striae decreased or even 
disappeared.

Conclusions:
Intracorneal rings FERRARA 210 and 320 arc implantation is an effective method of improving 
visual acuity and quality of vision in eyes with advanced keratoconus. Due to femtosecond 
laser using the operation is much safer. Rings help to slow the keratoconus progression.
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14.7. Ocena wyników zastosowania torycznej soczewki 
wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy
Serhij Fiłatow1, Wojciech Omulecki2, Maksym Mikołajczyk3,  
Michał Wilczyński4

1 Klinika Chorób Oczu UM w Łodzi

2 Klinika Chorób Oczu UM w Łodzi

3 Klinika Chorób Oczu UM w Łodzi

4 Klinika Chorób Oczu UM w Łodzi

Cel:
Ocena wyników czynnościowych i anatomicznych, a także rotacji soczewki u pacjentów, którzy 
mają wykonaną operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem 
torycznej soczewki wewnątrzgałkowej.

Materiał i metoda:
Prospektywnie zbierany materiał kliniczny stanowiło 30 oczu 30 pacjentów, u których 
wykonano niepowikłaną fakoemulsyfikację zaćmy z wszczepieniem torycznej soczewki 
wewnątrzgałkowej. U pacjentów wykonano pełne badanie okulistyczne, refraktometrię 
oraz sprawdzono ostrość wzroku bez korekcji oraz z najlepszą korekcją.W celu obiektywnej 
i wiarygodnej oceny rotacji soczewki torycznej w okresie obserwacji pooperacyjnej 
stworzono odpowiednie oprogramowanie które umożliwia pomiar rotacji torycznej soczewki 
wewnątrzgałkowej na podstawie fotografii z lampy szczelinowej.

Wyniki:
Wprowadzenie na rynek różnych modeli torycznych soczewek wewnątrzgałkowych 
pozwoliło na rozwiązanie problemu korekcji astygmatyzmu rogówkowego.U większości 
pacjentów zastosowanie soczewki torycznej pozwoliło na skorygowanie astygmatyzmu 
przedoperacyjnego, tak żeby nie była konieczna korekcja okularowa do dali.

Wnioski:
Średnia rotacja soczewek torycznych jest niewielka. Ocena stabilności ustawienia soczewki 
torycznej w czasie jest ważnym elementem oceny stanu okulitycznego po fakoemulsyfikacji 
zaćmy z implantacją soczewki torycznej.
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14.7. Evaluation of results of using toric intraocular lens 
during phacoemulsification
Serhij Fiłatow, Wojciech Omulecki, Maksym Mikołajczyk,  
Michał Wilczyński

Abstract has not been provided.
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14.8. Ocena ryzyka operacyjnego leczenia zaćmy 
metodą fakoemulsyfikacji u pacjentów z zespołem 
rzekomego złuszczania
Dominik Zalewski1

1 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS

Cel:
W badaniu ocenie poddano śródoperacyjne powikłania podczas usunięcia zmętniałej 
soczewki metodą ultradźwiękowej fakoemulsyfikacji w grupie PEX-tak i PEX-nie. Porównano 
ocenę bezpieczeństwa przeprowadzonych operacji w obu grupach z uwzględnieniem: 
przedoperacyjnych i pooperacyjnych wartosci najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA), 
centralnej grubości rogówki (CCT), skorygowanej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego 
(IOP). Dodatkowo analizie poddano całkowitą długość czasuużytych ultradźwięków podczas 
emulsyfikacji zmętniałej soczewki w grupie PEX-tak i grupie PEX-nie. 

Materiał i metoda:
W badaniu retrospektywnym analizie poddano dwie 49-osobowe grupy pacjentów obojga płci 
(49 oczu w każdej grupie). Pacjenci obu grup byli poddani zabiegowi usunięcia zaćmy metodą 
ultradźwiękowej emulsyfikacji zmętniałej soczewki. Grupę badaną stanowiło 49 osób, 49 oczu 
z rozpoznaną zaćmą korowo-jądrową powikłaną zespołem rzekomego złuszczania (PEX), 
którego obecność obserwowano nie krócej niż 12 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 49 osób, 
49 oczu z rozpoznaną niepowikłaną zaćmą korowo-jądrową. Kryteria wykluczające stanowiły, 
zamiany patologiczne w tylnym odcinku oka mogące mieć wpływ na przedoperacyjną ostrość 
wzroku oraz pacjenci z rozpoznanymi chorobami: cukrzycą typu I i II, chorobami tkanki łącznej 
oraz jaskrą pierwotną otwartego kąta (JPOK)

Wyniki:
W przedstawionej pracy rozkład płci w obu grupach by jednakowy, jednak pacjenci 
w grupie PEX-tak byli w stopniu statystycznie znamiennym starsi, niż w grupie PEX-nie. 
Przedoperacyjne gęstości komórek śródbłonka rogówki w obu grupach nie różniły się 
od siebie, natomiast głębokości komory przedniej były statystycznie mniejsze w grupie 
PEX-tak. Zespół PEX nie przyczynił się do niższej najlepszej skorygowanej ostrości wzroku 
na I i II kontroli pooperacyjnej oczu poddanych zabiegowi fakoemulsyfikacji zaćmy. W grupie 
PEX- tak zaobserwowano większe grubości rogówek w okresie pooperacyjnym, oraz dłuższe 
czasy użytych ultradźwięków, w porównaniu do grupy PEX-nie. Niższa przedoperacyjna 
ostrość wzroku wyraźnie związana była z większą pooperacyjną grubością rogówki, wyższymi 
wartościami pooperacyjnego ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wydłużonym czasem 
użytych ultradźwięków.

Wnioski:
Porównując wyniki obu grup, nie stwierdzono znamiennie statystycznego negatywnego 
wpływu zespołu PEX na bezpieczeństwo przeprowadzonych operacji zaćmy. Wykazano jednak 
korelację niskiej przedoperacyjnej ostrości wzroku do większych pooperacyjnych wartości 
parametrów centralnej grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz całkowitych 
czasów użytych ultradźwięków.
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14.8. Assessment of the surgery risk of cataracts by 
phacoemulsification in patients with pseudoexfoliation 
syndrome
Dominik Zalewski

Purpose:
The study assessed intraoperative complications which occurred while removing the cataract 
with ultrasound phacoemulsification in two groups of patients - PEX-positive and PEX-
negative patients. The estimated safety of the performed surgeries was assessed for both 
groups taking into account: the pre- and postoperative best corrected visual acuity (BCVA), 
the central corneal thickness (CCT), the corrected intraocular pressure (IOP). Additionally, the 
analysis concerned the total time of ultrasound application during emulsification of the cloudy 
lens in the PEX-positive and PEX-negative group.

Material and method:
In a retrospective study, two groups of 49 patients were analysed (both male and female, 
altogether 49 eyes in each group). Patients in both groups underwent the cataract removal 
with ultrasound phacoemulsification of the cataract. The study group consisted of 49 subjects, 
49 eyes with a diagnosed corticonuclear cataract complicated by pseudoexfoliation syndrome 
which was observed for a period no shorter than 12 months. The control group consisted of 
49 people, 49 eyes with a diagnosed non-complicated corticonuclear cataract. The criteria 
eliminating patients from the control group consisted in pathological lesions in the posterior 
part of the eye which could influence the preoperative visual acuity as well as diagnosed 
diseases such as diabetes type 1 and 2, connective tissue diseases and primary openangle 
glaucoma (POAG).

Results:
In the presented study in both groups there was even gender distribution. Patients in the 
PEX- positive group were significantly older than in the PEX-negative group. The preoperative 
density of endothelial cells in the cornea did not differ between the groups, while anterior 
chamber depth measurements were significantly lower in the PEX-positive group. PEX 
syndrome did not contribute to the lower best corrected visual acuity observed during the 
first and second postoperative follow–up visit after phacoemulsification of the cataract. 
In the PEX-positive group higher values of the corneal thickness and longer time of the 
ultrasound application were observed in the post- operative period, in comparison to the 
PEXnegative group. The lower preoperative visual acuity was clearly correlated with the higher 
postoperative corneal thickness, higher values of postoperative intraocular pressure and 
lengthened time of ultrasound application.

Conclusions:
Comparing thee results of two groups there was no statistically significant negative impact of 
PEX on the safety of cataract surgery. However the correlation of low preoperative visual acuity 
with larger post operative values of central corneal thickness, intraocualr pressure and total 
ultrasound times were demonstrated.
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14.9. Niechirurgiczne metody leczenia 
krótkowzroczności
Andrzej Grzybowski1

1 Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Cel:
Analiza dostępnych niechirurgicznych sposobów leczenia krótkowzroczności.

Materiał i metoda:
Krytyczny przegląd dostepnego piśmiennictwa.

Wyniki:
Niechirurgiczne metody leczenia krótkowzroczności dzielą się na optyczne i farmakologiczne. 
Najlepsze efekty przynosi podawanie kropli z atropiną, a efekt tego leczenia najdłużej 
utrzymuje się po zastosowaniu stężenia 0,01%, które daje równocześnie najmniejsze efekty 
uboczne. Wiele rozpowszechnionych metod, jak niedokorygowanie szkieł okularowych nie 
przynosi rezultatu.

Wnioski:
Krótkowzroczność postępująca prowadzi do takich powikłań jak jaskra, zaćma, odwarstwienie 
siatkówki czy makulopatia związana z krótkowzrocznością, które są przyczyną znacznego 
obniżenia ostrości wzroku. W przypadku znacznej progresji krótkowzroczności u dzieci okulista 
powinien poinformować rodziców o dostępnych metodach leczenia.
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14.9. Non-surgical methods of myopia treatment
Andrzej Grzybowski

Purpose:
The analysis of available non-surgical methods of myopia treatment.

Material and method:
Critical analysis of available literature

Results:
Non-surgical myopia treatment methods can be divided into optical and pharmacological. 
The best effect can be achieved by dosing drops with atropine, and such a treatment can be 
maintained for the longest period if the concentration of 0.01% is used, causing at the same 
time the lowest side effects. Many widespread methods, such as undercorrected spectacles, 
do not bring efficient.

Conclusions:
Proggresive myopia leads to such complications as glaucoma, cataract, retinal detachmnet 
or myopic macular degeneration related to myopia, which are causes of significant decrease 
in visual acuity.In case of significant myopia progression in children, ophthalmologist should 
inform parents about available treatment methods.
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14.10. Korekcja presbyopii innowacyjną trójogniskową 
soczewką wewnątrzgałkową
Ewa Mrukwa-Kominek1, Anna Piotrowska-Gwóźdź2, Wojciech Luboń3,  
Monika Sarnat-Kucharczyk4, Małgorzata Kozikowska5, Elżbieta Magnucka6

1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki w Katowicach

2 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof K. Gibińskiego SUM w Katowicach

3 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof K. Gibińskiego SUM w Katowicach

4 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof K. Gibińskiego SUM w Katowicach

5 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof K. Gibińskiego SUM w Katowicach

6 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im Prof K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Cel:
Ocena refrakcyjnych i funkcjonalnych wyników implantacji trójogniskowej soczewki 
wewnątrzgałkowej i pooperacyjna ocena satysfakcji pacjentów.

Materiał i metoda:
Analizowana grupa obejmuje 16 pacjentów (32 oczu) po implantacji sztucznej soczewki 
wewnątrzgałkowej RayOne Trifocal (Rayner, UK). W grupie tej znalazło się 9 mężczyzn i 7 
kobiet w wieku 40-76 lat (średnia wieku 67,25). Kryteria wykluczenia: astygmatyzm >1,0D, 
nieprawidłowości rogówki, siatkówki lub nerwu wzrokowego, przebyta chirurgia oka. Okres 
obserwacji 6-12 miesięcy. Analizie poddano: obuoczną nieskorygowaną ostrość wzroku do dali, 
bliży i na odległości pośrednie Ocena pooperacyjna satysfakcji pacjentów (test VF-14), ocena 
najlepszej odległości do czytania, poczucie kontrastu w warunkach zmiennego oświetlenia, 
niezależność od korekcji okularowej, zjawiska fotooptyczne, krzywa rozogniskowania 
i powikłania pooperacyjne

Wyniki:
Siła łamiąca soczewki wewnątrzgałkowej 12,5-25,0D, średnia nieskorygowana ostrość wzroku 
do dali poprawiła się z 0,3 do 1,0 (p=0,002), nieskorygowana ostrość wzroku do bliży uległa 
istotnej poprawie (p=0,0003) z 1,25 do 0,5 w skali Snellena. Pooperacyjne odległość pośrednia 
J2 została osiągnięta u 15 pacjentów.Średni błąd refrakcyjny przed zabiegiem wynosił -2.54 
+/- 2.45 a pooperacyjny –0.35 +/-0.23. Nie zaobserwowano niespodziewanych zaburzeń 
refrakcyjnych. Poczucie kontrastu uległo poprawie (p<0,05), nie zaobserwowano dyslokacji 
soczewek.Zaobserwowano statystycznie istotne zmiany satysfakcji pacjentów z 60,3 (40.5-
85.0 SD +/-15.5) do 92.0 (78.2 – 100.0 SD +/-9.5) (Test T dla danych zależnych p=0,002). Gęstość 
komórek śródbłonka rogówki nie zmieniła się istotnie (2557.44 do 2677.34).60,3 d60,3 d

Wnioski:
Możliwość implantacji soczewki trójogniskowej (RayOne, Rayner, UK) wydaje się być dobrą 
opcja korekcji starczowzroczności. U znacznej większości pacjentów maksymalna ostrość 
wzroku została osiągnięta do dali, bliży i na odległości pośrednie. W tej wstępnej analizie 
refrakcja pooperacyjna była stabilna. Implantacja trójogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej 
wiąże się z wysoka satysfakcja pooperacyjna pacjentów
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14.10. Presbyopia correction with innovative Trifocal IOL 
implantation
Ewa Mrukwa-Kominek, Anna Piotrowska-Gwóźdź, Wojciech Luboń,  
Monika Sarnat-Kucharczyk, Małgorzata Kozikowska, Elżbieta Magnucka

Purpose:
To evaluate refractive and functional results of the trifocal IOL implantation and the 
improvement of patient satisfaction

Material and method:
The analysed group of patients consisted of 16 patients (32 eyes) with Trifocal IOL (RayOne 
Trifocal IOL, Rayner, UK) implanted. There were 9 men and 7 woman in age 40-76 (mean 
67.25y). Exclusion criteria: corneal astigmatism > 1.0D Cyl., corneal, retinal or optic nerve 
pathologies, previous eye surgery. Follow-up examination were done until 6 -12 months 
postoperative. There were assessed: Binocular UCDVA, UCIVA, UCNVA, Patient’s postoperative 
quality of life (VF-14 test), Best reading distance, Reading speed after bilateral implantation, 
Contrast sensitivity in photopic and mesopic conditions, Independence from glasses, Visual 
adverse effects, Defocus curve and postoperative complications

Results:
Implanted IOL power 12.5-25.0D, Mean UCDVA improved from 0.3 to 1,0, (p=0.002). UCNVA 
improved significantly p=0.0003 (1.25 to 0.5 in Snellen scale). Postop intermediate J2 was 
reached in 15 patients. Mean refractive error before was -2.54 +/- 2.45 and after surgery –0.35 +/-
0.23. No refractive unexpected cases were observed. Contrast sensitivity improved significantly 
p<0.05. No one IOL were dislocated. Changes in VF-14 test was statistically significant (T-test 
for dependent variables p=0.002) and was 60.3 (40.5-85.0 SD +/-15.5) and 92.0 (78.2 – 100.0 SD 
+/-9.5) points. Corneal endothelial cells density (mean: 2557.44 versus 2677.34) and IOP - no 
significant differences.

Conclusions:
This solution (RayOne Trifocal IOL) seems to be good option for patients with presbyopia. In 
the significant majority of patients, the maximum visual acuity was reached for distance, near 
and intermediate. In this initial patients group during this observation time refractive error was 
stable. This trifocal IOL gives high patients satisfaction.
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14.11. Fakijna soczewka wewnątrzgałkowa 
tylnokomorowa w korekcji anizometropii i leczenia 
niedowidzenia
Mariusz Spyra1, Agnieszka Ogrodzka2

1 Visum Clinic

2 Visum Clinic

Cel:
Ocena potencjalnej możliwości poprawy funkcji widzenia po zastosowaniu implantów 
fakijnych tylnokomorowych w oczach dorosłych z niedowidzeniem i anizometropią.

Materiał i metoda:
W badaniu prospektywnym do badania włączono 15 pacjentów z wysoką anisometropią 
i niedowidzeniem. Do korekcji anizometropii użyto soczewki wewnątrzgałkowej fakijnej 
tylnokomorowej (ICL; STAAR Surgical AG, Nidau, Szwajcaria). Implantowano soczewke przez 
nacięcie rogówki 3,0 mm i wprowadzono ją do tylnej komory za pomocą manipulatora. 
Miejscowe leczenie kortykosteroidami i antybiotykami było przepisywane przez 2 tygodnie, 
a pacjentów regularnie obserwowano przez okres od 9 do 12 miesięcy.

Wyniki:
W piętnastu amblopijnych oczach u 15 pacjentów w 100% uzyskano poprawę ostrości wzroku 
co najmniej o jedną linię na tablicy Snellena niż przed operacją 6 miesięcy po operacji. U ponad 
90% uzyskano poprawę o dwie linie. U pacjentów po wszczepieniu soczewki wewnątrzgałkowej 
obserwowano poprawę funkcji obuocznego widzenia (fuzja i stereopsja) Ciśnienie 
wewnątrzgałkowe utrzymywało się w granicach normy i nie obserwowano znaczącej zmiany 
w liczbie komórek śródbłonka rogówki w okresie obserwacji. Nie zaobserwowano większych 
powikłań śródoperacyjnych lub pooperacyjnych, z wyjątkiem czasowej dyspersji pigmentu.

Wnioski:
Wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych fakijnych tylnokomorowych może być korzystne 
w leczeniu niedowidzenia u dorosłych z anisometropią. Chociaż konieczne są dodatkowe 
badania i długoterminowe obserwacje. Wstępne wyniki wskazują, że niedowidzenie można 
częściowo wyleczyć za pomocą fakijnych implantów wewnątrzgałkowych tylnokomorowych, 
nawet w oczach dorosłych pacjentów, których uważa się za słabo reagujących na leczenie 
amblyopii.
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14.11. Phakic posterior chamber intraocular lens for the 
correction of anisometropia and treatment of amblyopia
Mariusz Spyra, Agnieszka Ogrodzka

Purpose:
To assess the potential visual benefits of posterior chamber phakic intraocular lens implants in 
eyes of adults with anisometropic amblyopia.

Material and method:
In a prospective study, 15 patients with high anisometropia and amblyopia were included 
in this study. The phakic posterior chamber intraocular lens (ICL; STAAR Surgical AG, Nidau, 
Switzerland) was used to correct the anisometropia. This intraocular lens was inserted in the 
posterior chamber through a 3.0-mm temporal clear cornea incision and manipulated into the 
posterior chamber using an iris manipulator. Local therapy with corticosteroids and antibiotics 
were prescribed for 2 weeks, and patients were followed regularly for a period of 9 to 12 
months.

Results:
In the fifteen amblyopic eyes of the 15 patients, the preoperative best corected visual acuity 
improved more than one line on Snellen charts in 100% patients, in 90% we obtain 2 line 
improvement respectively 6 months after the surgery. Binocular functions with development 
of fusional abilities and stereopsis were observed in patients after the intraocular lens 
implantation. The intraocular pressure remained within normal limits, and there was no 
significant change in the corneal endothelial cell count during the period of follow-up. No 
major intraoperative or postoperative complications were observed, except for a temporary 
pigment dispersion.

Conclusions:
Implantation of phakic posterior chamber intraocular lenses may be beneficial for the 
treatment of amblyopia in adults with anisometropia. Although additional cases and long-
term follow-up observations are necessary, it appears that amblyopia may be overcome by the 
use of posterior chamber phakic intraocular lens implants, even in eyes of adults beyond the 
age generally considered to be responsive to anti-amblyopic treatment.
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14.12. InFo (SAV IOL) wieloogniskowa sztuczna soczewka 
wewnątrzgałkowa z systemem EDOF jako produkt 
rekomendowany u pacjentów z krótkowzrocznością. 
3 lata obserwacji
Adam Cywiński1, Sandra Penter2

1 Śląskie Centrum Leczenia Oczu

2 Śląskie Centrum Leczenia Oczu

Cel:
Ocena jakości widzenia pacjentów z krótkowzrocznością, którzy zostali poddani 
usunięciu zaćmy lub soczewki przeziernej oraz następowym wszczepem soczewki 
wieloogniskowej z systemem EDOF.

Materiał i metoda:
31 pacjentom (w 41 oczach) wszczepiono soczewkę InFo. Poza jedną osobą wszyscy 
pacjenci mieli zdiagnozowaną krótkowzroczność przedoperacyjną. Przyczyną 
wykonania operacji u większości pacjentów była obecność zaćmy.Fakoemulsyfikacja 
zaćmy lub usunięcie soczewki przeziernej oraz wszczep soczewki do torebki 
wykonano w każdym przypadku. Obuocznie soczewkę InFo wszczepiono u 10 
pacjentów, u pozostałych, w drugim oku wprowadzono soczewkę dwuogniskową.

Wyniki:
Poprawę widzenia do dali z jednoczesnym zachowaniem widzenia do bliży bez 
potrzeby dodatkowej korekcji uzyskano w każdym przypadku z krótkowzrocznością. 
Pacjenci ze średnią i wysoką krótkowzrocznością wymagali przyzwyczajenia się 
do czytania z odległości 30-40 cm zamiast z 5-10 cm.

Wnioski:
Soczewka InFo (SAV IOL) jest produktem, który dzięki swojej nowoczesnej budowie 
może być polecony każdemu pacjentowi z krótkowzrocznością, który chciałby pozbyć 
się korekcji okularowej.
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14.12. InFo (SAV IOL) multifocal artificial intraocular lens 
with EDOF as a product which can be recommended 
to the patients with myopia. Three years of observation
Adam Cywiński, Sandra Penter

Purpose:
Evaluation of quality of vision in myopic patients who had cataract or clear lens 
removal and followed implantation of multifocal lens with EDOF.

Material and method:
31 patients (41 eyes) have implantation of InFo lenses. All have been myopic except 
one patient with high hyperopia. Cataract formation was a main reason of lens 
removal. Phacoemulsyfication of the cataract or clear lens extraction with followed 
implantation the lens into capsular bag were made. An InFo have been implanted 
into both eyes of 10 patients. Other patients have implantation of bifocal lens into 
second eye.

Results:
An improvement of far vision with saving visual acuity to near distances without 
need to additional correction were gained in every case with myopia. Patients withIn 
medium and high myopia required a time to learn to read from the distance of 30-
40cm.

Conclusions:
An InFo (SAV IOL) lens is a product which, because of very modern construction, can 
be recommended to every patient with diagnosed myopia, who don’t want to wear 
glasses postoperatively.
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14.13. Szerokość źrenicy podczas operacji zaćmy 
po podaniu do komory przedniej pierwszego gotowego 
do użycia połączenia leków rozszerzających źrenicę 
i leku znieczulającego w grupie pacjentów z szerokością 
źrenicy <6 mm podczas oceny przedoperacyjnej
Dariusz Kęcik1, Iwona Grabska-Liberek2, Piotr Jurowski3,  
Ewa Mrukwa-Kominek4, Wojciech Omulecki5, Bożena Romanowska-Dixon6, 
Jacek P. Szaflik7, Wanda Romaniuk4, Jerzy Szaflik7

1 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 

2  Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda 
Orłowskiego w Warszawie 

3  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu 
Medycznego, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, Łódź 

4  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, 
Katowice 

5 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Kliniczny Okulistyki, Łódź 

6 Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Kraków 

7 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Cel:
Mydratyki w postaci kropli do oczu stanowiły standardową metodę uzyskiwania 
rozszerzenia źrenicy przed operacją zaćmy. Obecnie dostępny jest do stosowania 
w rutynowej praktyce klinicznej pierwszy gotowy do użycia , przeznaczony 
do podawania do komory przedniej , produkt zawierający tropikamid, 
chlorowodorek fenylefryny i chlorowodorek lidokainy . Lek wstrzykuje się do komory 
przedniej na początku operacji zaćmy, w celu rozszerzenia źrenicy i znieczulenia 
wewnątrzgałkowego. Celem prezentowanej pracy była ocena, w warunkach 
rzeczywistej praktyki klinicznej wpływu Mydrane (Laboratoires Théa, Francja) 
na szerokość źrenicy podczas operacji zaćmy w populacji pacjentów z źrenicą <6 
mm po zastosowaniu podczas oceny przedoperacyjnej miejscowych środków 
rozszerzających źrenicę.

Materiał i metoda:
Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego „Mydrane należy stosować 
wyłącznie u pacjentów, u których podczas poprzedniej wizyty stwierdzono 
dostateczne rozszerzenie źrenicy po zastosowaniu kropli do oczu rozszerzających 
źrenicę”. Jednakże wartość powyżej której szerokość źrenicy uznawana jest za 
“dostateczne rozszerzenie źrenicy za pomocą kropli “ nie jest jednoznacznie 
zdefiniowana. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wyniki 59 kolejnych pacjentów 
operowanych w siedmiu Klinikach w ciągu dwóch tygodni w marcu 2017 r., 
u których źrenice rozszerzyły się <6 mm po podaniu kropli do oczu podczas wizyty 
przedoperacyjnej i otrzymali Mydrane® na począteku operacji zaćmy.
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Wyniki:
W grupie 59 pacjentów ,u których szerokość źrenicy wynosiła <6 mm po kroplach 
rozszerzających źrenicę podczas oceny przedoperacyjnej, w 36 przypadkach (61,0%) 
wykonano operację zaćmy przy użyciu tylko Mydrane, bez użycia jakichkolwiek 
dodatkowych leków lub narzędzi w celu uzyskania rozszerzenia źrenic. Średnia 
szerokość źrenicy w tej grupie (36 z 59) podczas oceny przedoperacyjnej, 
po zastosowaniu kropli rozszerzających źrenicę wynosiła 5,1 ± 0,74 mm oraz 6,15 
± 1,14 mm tuż przed kapsuloreksją, gdy zastosowano Mydrane podczas zabiegu. 
Dodatkowe leki stosowano w 23 przypadkach (39%). W tej grupie średnia szerokość 
źrenicy po rozszerzeniu źrenic wynosiła odpowiednio 4,58 ± 1,06 mm i 5,6 ± 1,26 mm.

Wnioski:
W warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej średnia szerokość źrenicy uzyska 
podczas operacji zaćmy po podaniu do komory przedniej Mydrane , u pacjentów 
z szerokością źrenicy <6 mm podczas oceny przedoperacyjnej, była o ponad 1 
mm większa niż średnia szerokość źrenicy uzyskana w tej grupie po podaniu 
kropli rozszerzających źrenicę przed operacją, pomimo urazu spowodowanego 
zabiegiem. Nasze badanie wykazało, że pierwsza gotowe do użycia połaczenie leków 
rozszerzających źrenicę i środek znieczulający (Mydrane) pozwala na osiągnięcie 
dostatecznego rozszerzenie źrenic podczas zabiegu chirurgicznego, także w populacji 
pacjentów z źrenicą <6 mm podczas oceny przedoperacyjnej, co jest ważne 
z klinicznego i organizacyjnego punktu widzenia 
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14.13. Pupil diameter during cataract surgery after 
intracameral injection of the first ready to use 
combination of mydriatics and anaesthetic injected at 
the beginning of surgery in patients with pupil <6 mm 
during the preoperative assessment
Dariusz Kęcik, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Jurowski,  
Ewa Mrukwa-Kominek, Wojciech Omulecki, Bożena Romanowska-Dixon, 
Jacek P. Szaflik, Wanda Romaniuk, Jerzy Szaflik

Purpose:
Tropical mydriatic eye drops have served as the standard method for achieving pupil 
dilatation before cataract surgery. Presently, the first ready-to-use, intracameral 
product, which contains tropicamide, phenylephrine hydrochloride and lidocaine 
hydrochloride is available for routine clinical practice. The product is injected into 
the anterior chamber at the beginning of cataract surgery to induce mydriasis 
and intraocular anaesthesia. We aimed to evaluate, in real life setting, the effect of 
Mydrane(Laboratoires Théa, France) on the pupil diameter during cataract surgery in 
the population of patients with pupil < 6 mm after use of topical mydriatics during the 
preoperative assessment.

Material and method:
According to the Summary of Product Characteristics “Mydrane should only be used 
in patients who have demonstrated, at a previous visit, a satisfactory pupil dilation 
with topical mydriatic therapy” but the cut-off point for “satisfactory pupil dilatation 
with topical therapy” is not unambiguously defined. We collected and analysed 
the data of the 59 consecutive patients operated in seven departments during 
two weeks in March 2017, whose pupils were dilated to a diameter <6 mm after the 
administration of eye drops during the pre-operative visit and who received Mydrane 
at the beginning of cataract surgery to obtain mydriasis and intraocular anaesthesia.

Results:
In the group of 59 patients with pupil < 6 mm after topical mydriatics during 
preoperative assessment in 36 cases (61.0%) cataract surgery was performed 
using only Mydrane, without the use of any additional drugs or medical devices 
to obtain mydriasis. The mean pupil diameter in this group (36 out of 59) during the 
preoperative assessment, after topical mydriatics was 5.1±0.74 mm and 6.15±1.14 mm 
just before capsulorhexis when Mydrane was injected during surgery. Additional 
drugs were used in 23 cases (39%). In this group mean pupil diameter after topical 
mydriasis was 4.58±1.06 mm and 5.6±1.26 mm respectively.
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Conclusions:
In real life setting mean pupil diameter achieved during cataract surgery after 
intracameral injection of Mydrane, injected at the beginning of surgery, in patients 
with pupil < 6 mm during the preoperative assessment, was over 1mm larger than 
mean pupil diameter after topical mydriatics, despite the trauma caused by the 
operation. Our study showed that the first ready to use a combination of mydriatics 
and anaesthetic (Mydrane) allows achieving sufficient mydriasis during surgery also 
in the population of patients with pupil < 6mm during the preoperative assessment, 
what is important from the clinical and organisational point of view. 
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14.14. Kwalifikacja do wszczepu soczewki torycznej 
w ramach NFZ w praktyce niechirurgicznej
Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM Poznań

Szpital św Wojciecha Poznań

Postanowienie Prezesa NFZ w Załączniku 10 do Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ 
spełniło oczekiwania środowiska okulistycznego, dotyczące wprowadzenia refundacji 
wewnątrzgałkowej soczewki torycznej w połączeniu z operacją zaćmy w grupie B18G.

Obecne regulacje przedstawione w opisie przedmiotu umowy w części VII, dały 
możliwość refundacji zabiegu w kategorii I, a więc zabezpieczające rozsądnie stronę 
finansową.

Kryteria medyczne, kwalifikujące do wszczepu soczewki torycznej obejmują 
astygmatyzm rogówkowy o wartości 2 i więcej dioptrii, dają możliwość zastosowania 
tych soczewek u ok. 10% pacjentów kwalifikowanych do operacji zaćmy, według 
danych z badań populacyjnych.

Zwiększenie zainteresowania tymi soczewkami zwraca uwagę na dokładną 
diagnostykę astygmatyzmu, ale też daje możliwość wychwytywania pacjentów 
z takimi wartościami już na poziomie poradni okulistycznej.

Przeprowadzenie rutynowego badania keratometrii u wszystkich pacjentów 
kierowanych do operacji zaćmy oraz zwiększenie świadomości dostępu do soczewek 
torycznych, pomoże z pewnością poprawić udział soczewek korygujących 
astygmatyzm w całkowitej liczbie soczewek wszczepianych w Polsce.
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14.14. Qualification for the toric lens implantation within 
the national healthcare system (NFZ) in non-surgical 
practice
Andrzej Dmitriew

Abstract has not been provided.
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14.15. Kapsulotomia automatyczna ZEPTO – 
doświadczenia z pierwszych 100 zabiegów
Andrzej Dmitriew1,2, Anna Chomicka2, Katarzyna Kuchalska1,2

1 Katedra Okulistyki UM Poznań

2 Szpital św Wojciecha Poznań

Przewidywalne otwarcie torebki soczewki w chirurgii zaćmy daje możliwość 
bezpiecznego przeprowadzenia dalszej części procedury fakoemulsyfikacji w torebce 
oraz ustawienia soczewki wewnątrzgałkowej w tej lokalizacji.

Jednak technika manualnego wykonania capsulorhexis, obarczona jest potencjalnym 
niedoszacowaniem lub przeszacowaniem średnicy otwarcia soczewki oraz 
powstaniem nieregularnego jego kształtu.

Wprowadzenie technik automatycznych w kapsulotomii torebki przedniej, takich jak 
laser femtosekundowy, laser ciągłej fali (CAPSULaser) oraz technologia impulsowa 
(ZEPTO) dały możliwość wykonania otwarcia torebki o predefiniowanej średnicy oraz 
idealnie okrągłym kształcie.

Opisujemy doświadczenia z pierwszych 100 zabiegów wykonanych w technologii 
ZEPTO. System ten pozwala na wykonanie automatycznej kapsulotomii o średnicy 5,2 
mm i bardzo regularnym brzegu, a czas wykonania otwarcia torebki to zaledwie 4 ms.
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14.15. Automatic capsulotomy with ZEPTO –  
the experience from the first 100 procedures
Andrzej Dmitriew, Katarzyna Kuchalska

Abstract has not been provided.
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14.16. Obuoczne zabiegi wewnątrzgałkowe jednego dnia 
– organizacja pracy i optymalizacja wyników w chirurgii 
zaćmy, soczewek fakijnych i iniekcjach
Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM Poznań

Szpital św Wojciecha Poznań

Poprawa bezpieczeństwa okołooperacyjnego w chirurgii wewnątrzgałkowej 
dała możliwość rozszerzenia zakresu oferowanych świadczeń o wykonywanie 
zabiegów obu oczu jednego dnia. Analizując optymalizację pracy z pacjentem 
w takiej organizacji chirurgii, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawę 
parametrów epidemiologicznych poprzez wprowadzenie zestawów jednorazowych, 
śródoperacyjną profilaktykę zapalenia wnętrza gałki ocznej oraz poprawę organizacji 
pracy, a zwłaszcza tzw. analizę procesów.t
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14.16. Binocular, intraocular, one day surgery – workflow 
and outcome optimising in cataract surgery, phakic 
IOLs and injections
Andrzej Dmitriew

Abstract has not been provided.
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15.1. Jak polubić wystąpienia publiczne?
Monika Malinowska

Zachęcenie uczestników do wygłaszania prelekcji. Podczas szkolenia uczestnicy 
dowiedzą się dlaczego wystąpienia publiczne są stresujące i wspólnie przyjrzymy się 
jak pokonać nieśmiałość wygłaszając przemówienie oraz jak radzić sobie ze stresem, 
emocjami podczas przemówień i w wymagających sytuacjach. Uczestnicy poznają 
jak przygotować się do wystąpień, aby poczuć się swobodnie na scenie. Jak w prosty 
sposób zbudować przemówienie, które będzie interesujące dla słuchaczy i jak 
zbudować swój wizerunek wygłaszając przemówienie.



STRESZCZENIA
Abstracts

251

15.1. 
Monika Malinowska

Abstract has not been provided.
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16.1. Zmiany w narządzie wzroku jako pierwszy objaw 
rzadkich nowotworów mózgu: opis 3 przypadków
Małgorzata Rogaczewska1, Marcin Stopa2

1 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Prezentacja trzech pacjentek z rzadko występującymi nowotworami mózgu, u których 
pierwszym objawem były zmiany w narządzie wzroku.

Materiał i metoda:
1. Pacjentka lat 38, leczona od 2 lat z powodu jaskry normalnego ciśnienia, zgłaszała 
bezbolesne pogorszenie ostrości wzroku (0,5/50) z ubytkami w polu widzenia oka prawego. W 
MR uwidoczniono guza okolicy prawego n. II i zatoki jamistej. W badaniu histopatologicznym 
usuniętej zmiany zdiagnozowano ependymomę. 2. Pacjentka lat 59 z przewlekłym zapaleniem 
tylnego odcinka błony naczyniowej oka lewego. Po wykluczeniu przyczyn infekcyjnych, 
podano doszklistkowo 2 iniekcje metotreksatu uzyskując trwałą remisję stanu zapalnego 
(BCVA 1.0). Po 2,5 roku od początku    zapalenia błony naczyniowej, pojawiły się objawy 
neurologiczne wtórne do zmiany w lewym wzgórzu. Biopsja mózgu wykazała pierwotnego 
chłoniaka OUN z komórek B. 3. Pacjentka lat 26, zgłosiła się z powodu dwojenia i opadnięcia 
powieki oka prawego. W badaniu stwierdzono prawostronne   porażenie n. III i IV. W 
MR uwidoczniono guza okolicy siodła tureckiego z lizą kości i naciekaniem do szczeliny 
oczodołowej górnej. Biopsja przezklinowa wykazała niezróżnicowany nowotwór złośliwy o 
wysokiej aktywności mitotycznej (mięsak epitelioidny lub guz rabdoidny).

Wyniki:
U pierwszej pacjentki po operacji guza wystąpiła ślepota oka prawego (bpś), natomiast nie 
odnotowano pogorszenia ostrości wzroku oka lewego w obserwacji rocznej. Druga pacjentka 
zachowała pełną ostrość wzroku i mimo zastosowania radioterapii, zmarła po 2 miesiącach 
od wystąpienia objawów neurologicznych. U trzeciej pacjentki szybka progresja nowotworu 
doprowadziła do zgonu w ciągu 2 miesięcy.

Wnioski:
Rzadko spotykane nowotwory mózgu dają różne objawy początkowe oraz wykazują różne 
tempo progresji. Objawy okulistyczne mogą wyprzedzać o wiele miesięcy lub lat wystąpienie 
objawów neurologicznych.
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16.1. Ocular symptoms as the initial manifestation of rare 
brain tumors: a series of three cases
Małgorzata Rogaczewska, Marcin Stopa

Purpose:
To present three female patients with rare brain tumors in which the ocular manifestation was 
the first sign of the disease.

Material and method:
1. A patient aged 38, diagnosed with normal tension-glaucoma for two years, was suffering 
from painless decrease of visual acuity (0,5/50) and visual field loss in  her  right  eye.  MRI  
revealed  a tumor involving the right optic nerve and cavernous sinus. The histopathology 
examination of the removed lesion disclosed the ependymoma. 2. A patient aged 59, 
diagnosed with chronic posterior uveitis of her left eye. Infectious causes were excluded, 
and the patient was treated with two intravitreal injections of methotrexate. The permanent 
remission was achieved (BCVA 1.0). It was     two and a half years after beginning of uveitis, 
when the neurologic symptoms appeared secondary      to the left thalamic lesion. The brain 
biopsy revealed a diagnosis of primary B-cell lymphoma of the CNS. 3. A patient aged 26, 
complaining of diplopia and ptosis of her right eye. Examination revealed  right palsies of the 
third and fourth cranial nerves. MRI depicted a parasellar mass with bone destruction and 
superior orbital fissure infiltration. Transsphenoidal biopsy showed undifferentiated malignant 
tumor with high mitotic activity (epithelioid sarcoma or rhabdoid tumor).

Results:
After the surgery, the first patient developed no light perception in the right eye, whereas 
the vision   in the left eye was stable (one-year observation). The second patient preserved 
full visual acuity and despite radiotherapy died 2 months after the onset of neurological 
symptoms. The third patient developed rapid tumor progression with death within 2 months.

Conclusions:
Rare brain tumors manifest with various initial symptoms and show different progression. 
Ocular symptoms may precede the neurological deficits by many months or years.
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16.2. Fakoemulsyfikacja – porady i wskazówki dla 
początkujących
Marta Pietruszyńska, Piotr Gościniewicz

Cel:
Autorzy przedstawiają podstawy w nauce techniki fakoemulsyfikacji.

Materiał i metoda:
Zaprezentowane zostaną autorskie wskazówki oraz przykłady doświadczeń własnych w 
usprawnieniu opanowania poszczególnych etapów fakoemulsyfikacji.

Wyniki:
Przedstawiona praca ma w przystępny ułatwić początkującym chirurgom zaćmy opanowanie 
techniki operacji.

Wnioski:
Nauka techniki fakoemulsyfikacji wymaga dokładnego opanowania poszczególnych jej 
etapów.
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16.2. Phacoemulsification – tips and tricks for beginners
Marta Pietruszyńska, Piotr Gościniewicz

Purpose:
The authors present the base in the art phacoemulsification technique.

Material and method:
Authored tips and tricks of own experiences in improving the mastery of individual steps of 
phacoemulsification will be presented.

Results:
The presented paper will help the new surgeons in mastering of the cataract extraction 
technique.

Conclusions:
Learning the phacoemulsification technique requires thorough mastering of its individual 
steps.
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16.3. Izotretynoina a objawy zespołu suchego oka
Anna Nowak1, Magdalena Kułak2, Jacek Dziedziak3

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Cel:
Izotretynoina jest lekiem stosowanym w terapii ciężkich postaci trądziku zwyczajnego. Jej 
działanie polega na hamowaniu wydzielenia gruczołów łojowych. Gruczoły Meiboma, które 
odpowiadają za produkcję warstwy lipidowej filmu łzowego są zmodyfikowanymi gruczołami 
łojotokowi. Skutkiem ich nadmiernego zahamowania lub wywołania niewydolności są 
komplikacje okulistyczne. Pośród nich objawy zespołu suchego oka są najczęstsze. Celem tego 
badania jest ocena wpływu terapii izotretynoiną na pojawienie się i nasilenie objawów zespołu 
suchego oka. Dodatkowo sprawdzono czy pacjenci zostali poinformowani o możliwych 
skutkach ubocznych w postaci objawów suchego oka.

Materiał i metoda:
Dane wykorzystane w tym badaniu zebrano za pomocą ankiety online. Zapytano o obecność 
objawów   i ich nasilenie przed i po terapii, a także to jak sobie z nimi radzono. Sprawdzono 
jaki procent  leczonych został poinformowany o możliwych skutkach ubocznych. Pod  
uwagę  wzięto  długość terapii, dawkę, inne choroby okulistyczne oraz choroby przewlekłe 
ankietowanych.

Wyniki:
Niecałe 60 procent ankietowanych wykazywało objawy przed rozpoczęciem terapii, jednak 
ich nasilenie zostało określone w 15 procentach przypadków na 5 lub więcej w skali od 0 do 10. 
Po    terapii 82% zgłaszało objawy przy czym 55 procent określiła ich nasilenie na 5 lub więcej 
w tej samej skali. Dominującymi objawami przed i po leczeniu było pieczenie i zaczerwienienie 
oczu. Dodatkowo 25 procent odpowiedziała, że nie była poinformowana o możliwych skutkach 
ubocznych dotyczących objawów suchego oka.

Wnioski:
Rozwój objawów zespołu suchego oka związanego z terapią izotretynoiną może prowadzić 
do poważnych powikłań okulistycznych wśród młodych pacjentów. Alarmujący jest fakt, 
że pacjenci nie zostali poinformowani o możliwych okulistycznych skutkach ubocznych 
stosowania leku.
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16.3. Isotretinoin and symptoms of dry eye syndrome
Anna Nowak, Magdalena Kułak, Jacek Dziedziak

Purpose:
The primary indication for isotretinoin is the treatment of severe acne. The main effect of this 
drug    is the inhibition of sebaceous glands, as well as Meibomian glands. Consequently, the 
secretion of     the glands may be lost and it can result in ophthalmic complications. Among 
them, the dry eye syndrome is the most common one. The aim of this study is to evaluate the 
effect of isotretinoin therapy on the development of symptoms of dry eye syndrome and its 
severity which occurred prior to the therapy. Furthermore, it was also assessed whether the 
patients were informed about the possible side effects.

Material and method:
The data used in this study was collected by means of an online survey. The parameters 
evaluated presence of pre- and post-treatment symptoms, and also their severity. Usage 
period, dose of the drug, presence of other ophthalmic and systemic diseases also have been 
taken into consideration.

Results:
Less than 60 percent of respondents presented symptoms before starting the treatment, 
but their severity was determined in 15 percent of cases at 5 or more on a scale from 0 to 
10. 82 percent reported symptoms after treatment, with 55 percent indicating their severity 
at 5 or more on the   same scale. The dominant symptoms before and after the treatment 
were burning and redness of the eyes. In addition, 25 per cent responded that they were not 
informed about possible side effects in     the form of dry eye symptoms.

Conclusions:
The development of symptoms of dry eye syndrome during isotretinoin therapy is a serious 
problem which can lead to the development of severe ocular complications among young 
patients. In    addition, an alarmingly large number of respondents were not informed about 
the possibility of the above mentioned symptoms.
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16.4. Jak zostać chirurgiem zaćmy?
Michał Wilczyński1

1 Klinika Chorób Oczu Uniwestytetu Medycznego w Łodzi

Cel:
Wykład zwięźle podsumuje kroki które powinien podjąć młody okulista aby bezpiecznie 
nauczyć się wykonywania operacji zaćmy.
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16.4. How to become a cataract surgeon?
Michał Wilczyński

Purpose:
The lecture will briefly summarize all steps that a young ophthalmologist needs to take in order 
to safely learn cataract surgery.
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16.5. Molekularne mechanizmy neurodegeneracji 
w jaskrze
Katarzyna Gontarz1, Wojciech Maruszczyk2, Mariola Dorecka3

1  Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach - Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

2  Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach - Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

3  Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach - Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

Cel:
Jaskra to postępująca, wieloczynnikowa neuropatia nerwu wzrokowego charakteryzująca się 
degeneracją komórek zwojowych siatkówki i typowymi zmianami morfologicznymi w głowie 
nerwu wzrokowego. Etiopatogeneza jaskry nie została do końca poznana. W piśmiennictwie 
zagadnienie to jest bardzo szeroko omawiane i analizowane. Przegląd najnowszych doniesień 
dotyczących etiopatogenezy jaskry stanowi cel pracy.

Materiał i metoda:
Na podstawie dostępnej literatury autorzy przedstawiają wyniki badań nad molekularnymi 
mechanizmami leżącymi u podstaw rozwoju jaskry.

Wyniki:
Wyniki dotychczasowych badań wskazują istotną rolę wielu mechanizmów prowadzących 
do śmierci komórek zwojowych siatkówki w przebiegu jaskry m. in.: zapalenia, stresu 
oksydacyjnego, niedotlenienia, ekscytotoksyczności, zaburzeń transportu aksonalnego, 
a także dysfunkcji mitochondriów, śródbłonka beleczkowania i gleju. Z uwagi na szeroko 
badany wpływ wielu cytokin i czynników wzrostu (np. TNF-α, IL-6, IL-8, VEGF) w rozwoju jaskry, 
szczególną uwagę zwrócono na podłoże zapalne choroby.

Wnioski:
Znajomość mechanizmów molekularnych leżących u podłoża jaskry stwarza możliwości 
poszukiwania wczesnych wskaźników klinicznych jej rozwoju oraz lepszych i bardziej 
efektywnych sposobów jej leczenia.
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16.5. Molecular mechanisms of neurodegeneration in 
glaucoma
Katarzyna Gontarz, Wojciech Maruszczyk, Mariola Dorecka

Purpose:
Glaucoma is a progressive, multifactorial neuropathy of the optic nerve characterized by the 
degeneration of retinal ganglion cells and typical morphological changes in the optic nerve 
head. Etiopathogenesis of glaucoma has not been fully understood. In the literature this issue 
is widely discussed and analyzed. A review of the latest reports of the etiopathogenesis of 
glaucoma is the aim   of the study.

Material and method:
Based on the available literature, the authors present the results of research on the molecular 
mechanisms underlying the development of glaucoma.

Results:
The results of previous studies indicate the important role of many mechanisms leading to 
the death  of retinal ganglion cells in the course of glaucoma among others: inflammation, 
oxidative stress, hypoxia, excitotoxicity, axonal transport disorders, as well as mitochondrial 
dysfunction, trabecular endothelium dysfunction and glial dysfunction. Due to the widely 
studied effect of many cytokines   and growth factors (eg. TNF-α, IL-6, IL-8, VEGF) in the 
development of glaucoma, special attention    has been given to the inflammatory basis of the 
disease.

Conclusions:
Knowledge of the molecular mechanisms underlying glaucoma creates opportunities to 
search for the early clinical indicators of its development and better and more effective ways of 
its treatment.



STRESZCZENIA
Abstracts

262

16.6. Operacja Yokoyamy u pacjentów z zezem zbieżnym 
w wysokiej krótkowzroczności – prezentacja przypadku
Agata Joanna Ordon1, Katarzyna Paździora1

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opiekun: Dr hab. n. med. Piotr Loba (Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Podstawy naukowe:
Wysoka krótkowzroczność jest uwarunkowaną genetycznie, degeneracyjną chorobą oka, 
którą definiujemy jako wadę refrakcji powyżej -6.0 D. Nieleczona może prowadzić do wielu 
ciężkich powikłań. Jednym z nich jest specyficzny rodzaj zeza mechanicznego wywołany 
nieprawidłowym usadowieniem mocno wydłużonej gałki ocznej w obrębie stożka mięśni 
gałkoruchowych (myopic strabismus fixus). W przypadku takich pacjentów standardowe 
metody operacyjne nie przynoszą spodziewanych efektów. Obecnie postępowaniem z wyboru 
jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej metodą zaproponowaną przez Yokoyamę.

Opis przypadku: 
56-letnia pacjentka z wysoką krótkowzrocznością zgłosiła się z powodu nasilającego się od 1,5 
roku podwójnego widzenia. W badaniu ortoptycznym stwierdzono zez zbieżny i hypotropię 
oka lewego. Ze względu na obraz kliniczny w celu przeprowadzenia adekwatnej diagnostyki 
różnicowej wykonano rezonans magnetyczny oczodołów. Stwierdzono znacznego stopnia 
wydłużenie obu gałek ocznych z przewagą oka lewego. W znieczuleniu ogólnym wykonano 
zespolenie mięśni prostego górnego i prostego bocznego z użyciem szwu niewchłanialnego. 
Po zabiegu dwojenie ustąpiło.

Podsumowanie: 
Analiza przedstawionego przypadku wskazuje, że operacja Yokoyamy jest skuteczną metodą 
leczenia chorych z zezem zbieżnym ustalonym w przebiegu wysokiej krótkowzroczności. 
Dzięki połączeniu mięśnia prostego górnego z prostym bocznym pozwala ona na 
przywrócenie przemieszczonego tylnego bieguna gałki ocznej w obręb stożka mięśniowego, 
co przyczynia się do ustąpienia zeza zbieżnego ku dołowi.
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16.6. The Yokoyama procedure in myopic strabismus 
fixus – case review
Agata Joanna Ordon, Katarzyna Paździora

Introduction: 
High myopia is a genetically conditioned, degenerative eye disorder, defined as refractive error 
greater than -6.0 D. Untreated it can come with severe complications. One of them is specific, 
rare type of mechanical strabismus caused by the dislocation of the elongated globe out from 
the muscle cone (known as myopic strabismus fixus). In such cases standard surgical methods 
do not bring satisfying outcomes. Nowadays, the procedure of choice is the one proposed by 
Yokoyama.

Case: 
56-year-old female with high myopia presented and gradual-onset (1.5 year) diplopia. Orthoptic 
evaluation revealed convergent strabismus and left hypotropia. In order to conduct adequate 
differential diagnosis magnetic resonance scan of the orbits was performed. It showed both 
eyes were remarkably elongated (left eye more significantly). The junction between the muscle 
bellies of the superior rectus and lateral rectus muscles using non-absorbable suture was 
created under general anesthesia. Postoperatively the patient was diplopia free.

Summary: 
The analysis of presented case suggest that Yokoyama procedure is an effective method to 
treat highly myopic strabismus. By uniting the superior rectus and lateral rectus muscles it 
allows to restore the dislocated of the globe back into the muscle cone and therefore to restore 
strabismus.
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16.7. Porównanie astygmatyzmu indukowanego 
chirurgicznie po bimanualnej fakoemulsyfikacji zaćmy 
przez mikrocięcie 1,4 mm, koaksjalnej fakoemulsyfikacji 
zaćmy przez mikrocięcie 1,8 mm oraz koaksjalnej 
fakoemulsyfikacji przez cięcie 2,4 mm
Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Michał Wilczyński2, Aleksandra Synder3, 
Wojciech Omulecki4

1 Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

3 Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu

4 Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu

Cel:
Porównanie, przy pomocy 3 metod matematycznych, astygmatyzmu indukowanego 
chirurgicznie po zabiegach usunięcia zaćmy przez mikrocięcie 1,4 mm metodą bimanualną 
(B-MICS), 1,8 mm metodą koaksjalną (C-MICS) oraz koaksjalną przez cięcie 2,4 mm.

Materiał i metoda:
Do tego prospektywnego, jednoośrodkowego badania było zakwalifikowanych 90 oczu 
90 pacjentów. Wszyscy pacjenci przeszli niepowikłany zabieg usunięcia zaćmy, podczas 
którego mieli wszczepioną soczewkę Incise® IOL MJ14 (Bausch&Lomb). 30 oczu 30 pacjentów 
operowanych było metodą B- MICS, 30 oczu 30 pacjentów operowanych metodą C-MICS, 
grupę kontrolną stanowiło 30 oczu 30 pacjentów operowanych metodą koaksjalną przez cięcie 
szerokości 2,4 mm. Zabiegi były   wykonywane przez dwóch doświadczonych chirurgów (M.W., 
W.O.) Podczas badań kontrolnych wykonywanych przedoperacyjnie oraz w 7, 30 i 90 dobie po 
zabiegu oceniano najlepszą skorygowaną ostrość wzroku, autorefraktometrię z keratometrią,  
tonometrię,  gęstość  komórek  śródbłonka rogówki oraz wykonywano badanie przedniego 
i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej oraz wykonywano optyczną koherentną 
tomografię przedniego odcinka (ASOCT). Astygmatyzm indukowany chirurgicznie był 
oceniany przy pomocy analizy wektorowej, wektorowej dekompozycji oraz metodą wartości 
biegunowych Naesera.

Wyniki:
W obu grupach uzyskano istotną statystycznie poprawę najlepszej skorygowanej ostrości 
wzroku. Przy pomocy analizy wektorowej wykazano, że implantacją z,,przyłożenia” soczewki 
przez mikrocięcie w czystej rogówce 1,4 mm metodą bimanualną (B-MICS) powodowała 
większy astygmatyzm indukowany chirurgicznie niż metoda koaksjalna przez mikrocięcie w 
czystej rogówce szerokości 1,8 mm (C-MICS).

Wnioski:
Obie techniki MICS pozwoliły na osiągnięcie znakomitych wyników funkcjonalnych, 
powodowały niewielki astygmatyzm indukowany chirurgicznie oraz minimalizowały utratę 
komórek śródbłonka rogówki. Analiza wektorowa astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie 
wykazała, że technika bimanualna (B-MICS) powodowała istotnie statystycznie większy 
astygmatyzm niż technika koaksjalna (C-MICS).
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16.7. Comparison of surgically induced astigmatism 
after bimanual phacoemulsification through 1.4 mm 
microincision, coaxial phacoemulsification through 
1.8 mm microincision and coaxial phacoemulsification 
through 2.4 incision
Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Michał Wilczyński, Aleksandra Synder, 
Wojciech Omulecki

Purpose:
To compare surgically induced astigmatism (SIA), calculated with 3 mathematical methods, 
after bimanual 1.4 mm microincision cataract surgery (B-MICS), coaxial 1.8 mm microincision 
cataract surgery (C-MICS) and coaxial 2.4 mm incision cataract surgery.

Material and method:
A total of 90 eyes of 90 consecutive patients were enrolled in this prospective, single-center 
study. The examined groups consisted of 30 eyes of 30 patients who had uneventful B- MICS 
surgery through a 1.4 mm clear corneal microincision (group I); 30 eyes of 30 patients who 
had uneventful C- MICS surgery through a 1.8 mm clear corneal microincision (group II). The 
control group consisted of 30 eyes of 30 patients who had uneventful surgery through a 2.4 
mm clear corneal incision (group III). In all patients an aspheric Incise® IOL MJ14T (Bausch & 
Lomb, Rochester, N.Y., USA) intraocular lens was implanted. All surgeries were performed by 
two experienced surgeons. Examinations were performed preoperatively and 1, 7, 30, 90 days 
after the surgery. Examined parameters included the best corrected visual acuity (BCVA), 
autorefractometry, keratometry, tonometry, endothelial cell count, and biomicroscopy of the 
anterior and posterior segment, Anterior Segment Optical Coherence Tomography (ASOCT). 
Surgically induced astigmatism  was  calculated with vector analysis, vector decomposition 
and Naeser method.

Results:
In both groups there was a significant postoperative increase in mean BCVA. In vector 
analysis the difference in mean SIA between the groups was significant, which suggests 
that wound-assisted injection technique through 1.4mm corneal microincision in bimanual 
phacoemulsification i nduces a higher value of SIA than 1.8mm microincision in coaxial MICS.

Conclusions:
In our series of patients both MICS techniques allowed to achieve exellent visual results.We 
found that amount of SIA induced by both techniques is small, however, according to used 
method of SIA analysis B-     MICS induces a significantly higher value of SIA than C-MICS. 
Both MICS techniques were similar        in terms of minor surgical trauma and the influence of 
surgery on corneal endothelial cell density  and intraocular pressure.
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16.8. Praca wzrokowa w zawodach medycznych 
i niemedycznych oraz stosowana profilaktyka chorób 
narządu wzroku
Patrycja Bernacka1, Maja Kowalska2, Sebastian Morańda3, Paulina Ptak4, 
Dorota Pojda-Wilczek5

1  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

2  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

3  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

4  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

5 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel:
Celem badania było porównanie pracy wzrokowej i stosowanej profilaktyki chorób narządu 
wzroku wśród osób wykonujących zawody medyczne i niemedyczne.

Materiał i metoda:
W ramach prowadzonego badania poddano analizie 543 ankiety. 386 z nich otrzymano 
od osób związanych ze służbą zdrowia a 157 od osób wykonujących zawody niemedyczne. 
Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 76% a mężczyźni 24%. Średnia wieku ankietowanych 
wyniosła 25 lat.

Wyniki:
U ankietowanych sprawdzono rodzaj pracy wzrokowej, jej warunki oraz czas a także stosowaną    
przez nich profilaktykę okulistyczną. Biorąc pod uwagę czas spędzany przy komputerze 
telewizorze i smartfonie, stwierdzono, że urządzeniem, z którego najdłużej korzystają 
ankietowani jest smarfon. 69% osób związanych i 59% osób niezwiązanych ze służbą zdrowia 
twierdzi, że korzysta z niego często a kolejno 14% i 7% uważa, że sięga po niego w każdej wolnej 
chwili. 83% medyków i 66% osób niezwiązanych z medycyną po korzystaniu z ww. urządzeń 
odczuwało nieprzyjemne dolegliwości jak np. bóle czy zawroty głowy oraz suchość gałek 
ocznych.  W  trakcie  pracy  przy ekranie cogodzinną przerwę stosuje 34% związanych ze służbą 
zdrowia podczas gdy wśród pozostałych jest to 26%. Większość ankietowanych (57% medyków 
i 59% niezwiązanych z medycyną) spędza w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem 
ponad połowę dnia a kolejno 23% i 16% całe dni. Pośród ankietowanych 32% z każdej z 
badanych grup chodzi do okulisty tylko gdy odczuwają dolegliwości ze strony narządu wzroku. 
Profilaktycznie gabinet okulistyczny odwiedza 14% osób związanych ze służbą zdrowia. Wśród 
osób niezwiązanych ze służbą zdrowia jest to 19%.

Wnioski:
Zarówno w zawodach medycznych jak i niemedycznych występuje duże obciążenie 
narządu wzroku wynikających między innymi z coraz częstszego i dłuższego korzystania z 
urządzeń elektronicznych oraz przebywania w pomieszczeniach ze sztucznym oświetleniem. 
Świadomość dotycząca profilaktyki okulistycznej nieznacznie różni się pomiędzy 
pracownikami służby zdrowia a osobami z medycyną nie związanymi, jednak jej stopień 
w obydwu grupach jest wciąż niezadowalający, biorąc pod uwagę jak szybko rośnie ilość 
czynników negatywnie wpływających na wzrok.
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16.8. Visual work in medical and non-medical 
professions and the prophylaxis of eye diseases
Patrycja Bernacka, Maja Kowalska, Sebastian Morańda, Paulina Ptak,  
Dorota Pojda-Wilczek

Purpose:
The aim of the study was to compare visual work and applied prophylaxis of eye diseases 
among people performing medical and non-medical professions.

Material and method:
As a part of the research, 543 questionnaires were analyzed. 386 of them were received 
from people related to health care and 157 from non-medical professionals. Among the 
respondents, women accounted for 76% and men for 24%. The average age of respondents 
was 25 years.

Results:
The type of visual work, its conditions and time as well as the ophthalmic prophylaxis they 
used were checked. Taking into consideration the time spent on the computer, TV screen and 
smartphone, it     was found that the device respondents use the longest is smarfon. 69% of 
those involved and 59% of non-health-related people say that they use it often and in turn, 
14% and 7% think that they reach      for it at any free time. 83% of medics and 66% of people 
unrelated to medicine after using the above- mentioned devices have experienced unpleasant 
ailments such as headaches, dizziness and dry eyeballs. While working on the screen, 34% of 
health-related people takes a brake every hour, while 26% of the remaining ones. The majority 
of respondents (57% of medics and 59% unrelated to medicine) stays in rooms with artificial 
lighting more than half of the day and in turn 23% and 16% spend whole days. Among the 
respondents, 32% of each of the examined groups go to the ophthalmologist only when they 
suffer from sight disorders. Prophylactically ophthalmology office is visited by 14% of people 
related to health care. Among those unrelated to health care, this is 19%.

Conclusions:
Both in medical and non-medical professions there is a high  burden  on  vision  organs  
resulting among others, from the increasingly frequent, longer use of electronic devices and 
being in rooms    with artificial lighting. The awareness of ophthalmic prevention is slightly 
different between health  care professionals and people non-related to medicine, but its level 
in both groups is still insufficient, considering how rapidly the number of factors affecting the 
eyesight is growing.
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16.9. Praktyczne aspekty używania soczewek 
kontaktowych – badanie ankietowe
Aleksandra Stefanik1, Aleksandra Spień2, Magdalena Parszywka3,  
Dorota Pojda-Wilczek4

1  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

2  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

3  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

4 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel:
Ocena stopnia przestrzegania higieny wśród osób noszących soczewki kontaktowe w Polsce 
oraz porównanie wyników ankiety z zasadami dotyczącymi ich użytkowania.

Materiał i metoda:
Materiał zebrano za pomocą internetowego kwestionariusza, zawierającego pytania dotyczące 
różnych aspektów pielęgnacji i higieny soczewek kontaktowych. Grupa badana składała się z 
693 osób, wśród których grupę użytkowników soczewek kontaktowych stanowiło 620 osób.

Wyniki:
Większości ankietowanych (69%) zdarzyło się stosować soczewki dłużej niż zalecał producent. 
49,6% respondentom zdarzyło się dotknąć soczewkę w ciągu dnia nieumytymi rękoma. 15,4% 
osób nie znało prawidłowego sposobu czyszczenia soczewek. 40,9% osób zadeklarowało, że 
zdarzyło im się spać w soczewkach kontaktowych. 50,4% respondentów używało ponownie już 
raz użytej porcji płynu do soczewek. 56,7% ankietowanym zdarzyło się przepłukać pojemnik 
na soczewki pod bieżącą wodą. 59,5% osób kąpało się w soczewkach w otwartych zbiornikach 
wodnych.

Wnioski:
Użytkownicy soczewek przejawiają wiele ryzykownych zachowań, które mogą skutkować 
poważnymi powikłaniami.  Należy zatem zwrócić uwagę na edukację pacjentów w zakresie 
przestrzegania  higieny i pielęgnacji soczewek kontaktowych.
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16.9. Practical aspects of using contact lenses – 
questionnaire
Aleksandra Stefanik, Aleksandra Spień, Magdalena Parszywka,  
Dorota Pojda-Wilczek

Purpose:
Assessment of hygiene compliance among wearers of contact lenses in Poland and a 
comparison of the results of the survey with the care recommendations.

Material and method:
Informations were gathered by internet questionnaire, with questions about various aspects of 
the care and hygiene of contact lenses. The study group comprised 693 participants, among 
whom a group of contact lens users was represented by 620 persons.

Results:
The majority of respondents (69%) used lenses longer than it was recommended by the   
manufacturer. 49,6%  of respondents touched the lens during the day with the unwashed 
hands.  15,4% did not know the correct way to clean the contact lenses. 40,9% claimed that 
they sleep in the contact lenses occasionally. 50,4% applied contact lens care solution that 
was used before. 56,7 % of respondents cleaned their lens case with tap water. 59.5% bathed in 
contact lenses in the open   water reservoirs.

Conclusions:
Contact lens users evince many risky behaviors, which can lead to many serious complications. 
Therefore, it is necessary to pay attention to the education of patients in the field of the 
hygiene and care of contact lenses.
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16.10. Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania wad 
wzroku dzieci szkolnych
Alicja Wojtyniak1, Bartosz Smażek2, Agata Pałasz3, Klaudia Bulska4,  
Sugarmaa Baasansuren5, Dorota Pojda-Wilczek6

1  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

2  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

3  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

4  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

5  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

6 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Cel:
Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę występowania wad refrakcji u dzieci 2. i 8. klasy 
szkoły podstawowej w zależności od sposobu spędzania czasu wolnego oraz od obecności 
wad refrakcji u rodziców i rodzeństwa.

Materiał i metoda:
W badaniu wzięło udział dziesięć szkół podstawowych w Katowicach. Rodzice zostali 
poproszeni o wypełnienie autorskich, anonimowych kwestionariuszy dotyczących wyżej 
wymienionych aspektów. Rozdano 771 ankiet, a 305 zostało zebranych z powrotem. Dane 
zostały przeanalizowane statystycznie.

Wyniki:
Częstość noszenia okularów wśród przebadanych dzieci wynosi 22,5% w klasie 2. oraz 29% w 
klasie 8. Najczęstszą wadą wzroku wśród dzieci w 2. klasie jest nadwzroczność, podczas gdy w 
klasie 8.    jest to krótkowzroczność. Nie ma statystycznej zależności między posiadaniem wady 
wzroku, a czasem spędzonym przed urządzeniami emitującymi światło niebieskie, na zewnątrz 
oraz na aktywności fizycznej. Natomiast statystycznie istotna liczba dzieci z wadami refrakcji 
spędza ponad 3h dziennie na czytaniu/nauce (chi2=8,1471, p=0.004313). 75% uczniów z wadami 
refrakcji ma co najmniej jednego rodzica z wadą wzroku, co jest statystycznie wyższe w 
porównaniu z dziećmi bez wady refrakcji (chi2=8.1508, p=0.004304). Posiadanie rodzeństwa z 
wadą wzroku jest częstsze wśród dzieci z wadą refrakcji (chi2=12,5771, p=0.00039). 15% rodziców 
nie umiało odpowiedzieć jaką wadę wzroku ma ich dziecko, a tylko 59% odpowiadających 
wpisało dokładną wartość wady refrakcji ich dziecka. 9% rodziców nie wie, czy ich dziecko ma 
wadę wzroku. 31 dzieci (10%) ma przynajmniej 2 objawy związane z wadami wzroku, a 16 z nich 
nie nosi okularów. Ukazany poprzez ankiety średni wiek rozpoczęcia noszenia okularów u dzieci 
to ok. 7 lat (±3,44).

Wnioski:
Wady wzroku pojawiają się częściej wśród dzieci z predyspozycjami genetycznymi oraz 
spędzających więcej czasu na pracy wzrokowej. Prawdopodobnie najczęściej wykrywane 
są w wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Istnieje potrzeba przeprowadzanych badań 
przesiewowych ostrości wzroku wcześniej niż w wieku 7 lat, a także edukacji w zakresie wad 
wzroku.
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16.10. Family and environmental conditioning of vision 
defects in primary school children
Alicja Wojtyniak, Bartosz Smażek, Agata Pałasz, Klaudia Bulska,  
Sugarmaa Baasansuren, Dorota Pojda-Wilczek

Purpose:
Conducted study aimed to evaluate the prevalence of refractive errors among children in 2nd 
and 8th grade depending on free time activities and on refractive errors occurrence in parents 
and siblings.

Material and method:
Ten primary schools in Katowice took part in the study. Parents were asked to complete 
original anonymous questionnaires concerning aforementioned aspects. 771 surveys were 
handed out, 305 were collected back and analysed.

Results:
Frequency of wearing eyeglasses among examined children is 22,5% in 2nd  grade and 29% in 
8th  grade. The most common refractive error among 2nd grade children is hyperopia whereas 
among   8th grade pupils myopia is the most frequent. There is no relation between having 
vision defect and time spent in front of blue light emitting devices, being outside and physical 
activity. However children spending over 3 hours daily on reading/learning more often have 
refractive errors (chi2=8,1471, p=0.004313). 75% pupils with refractive errors have at least one 
parent with vision defect and it is statistically higher in comparison to children without any 
refractive error (chi2=8.1508, p=0.004304). Having siblings with vision defects is more common 
in children with refractive error (chi2=12,5771, p=0.00039). 15% of parents could not answer what 
type of vision defect their child has and only 59% respondents filled in the exact value of child’s 
refractive error.   9% parents could not state if their child has a vision defect. 31 children (10%) 
have at least 2 symptoms connected with refractive errors and 16 of them do not wear glasses. 
The survey showed the average age to start wearing glasses is about 7 years (±3,44).

Conclusions:
Vision defects appear more frequently among children with genetic predisposition and longer 
time spent on visually demanding activities. They are mostly detected at school starting age. 
There is a need for visual acuity screening tests performed earlier than at the age of 7 years 
and an education considering refractive errors.
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16.11. Usunięcie gałki ocznej techniką ewisceracji lub 
enukleacji w materiale Katedry i Kliniki Okulistyki  
II WL WUM
Aleksandra Pogoda1, Katarzyna Samelska2, Anna Kurowska3,  
Justyna Izdebska4

1 Klinika Okulistyki II WL WUM

2  Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

3  Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

4  Katedra i Klinika Okulistyki, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

Cel:
Porównanie częstości typów operacji, wskazań do zabiegu, liczby i rodzaju powikłań w 
trzymiesięcznej obserwacji pooperacyjnej, ostrości wzroku w oku poddanym zabiegowi oraz 
chorób towarzyszących u pacjentów poddanych enukleacji lub ewisceracji. Ocena zależności 
między chorobami towarzyszącymi pacjentów a częstością powikłań. Ocena wpływu wieku na 
częstość występowania powikłań.

Materiał i metoda:
Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną 45 pacjentów, u których wykonano 
usunięcie gałki ocznej metodą ewisceracja bądź enukleacji w Katedrze i Klinice Okulistyki, 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w latach 2015-2017. Analizowane parametry 
obejmowały: dane demograficzne, pierwotną diagnozę kliniczną, główną przyczynę zabiegu, 
typ zabiegu oraz choroby towarzyszące. Pooperacyjne wizyty kontrolne zostały sprawdzone 
pod kątem powikłań związanych z zabiegiem podczas pierwszych 3 miesięcy po operacji. Dane 
zostały opracowane statystycznie testem Chi kwadrat oraz testem Manna – Whitneya.

Wyniki:
Badaną grupę stanowiło 18 mężczyzn (40%) i 27 kobiet (60%). Średnia wieku w chwili operacji 
wynosiła 59,4. U 57,78% pacjentów wykonano ewiscerację, zaś u 42,22% enukleację. 7 
pacjentom nie wszczepiono implantu oczodołowego.Najczęstszym wskazaniem do operacji 
była jaskra (48,89%) nie dająca uregulować się leczeniem farmakologicznym i powodująca 
bolesność  gałki  ocznej, następnie perforacja lub zapalenie rogówki (26,89%), urazy i stany 
zapalne takie jak endophthalmitis oraz zapalenie błony naczyniowej (po 26,67%) oraz choroby 
nowotworowe (4, 34%). Nie wykazano statystycznie istotnych różnic między wskazaniami 
w obu technikach. U 44,45% pacjentów stwierdzono powikłania pooperacyjne, najczęstsze 
stanowiła ropna wydzielina z worka  spojówkowego (28,89%), obrzęk (15,55) oraz ból (4,44%). 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ilości powikłań między ewisceracją a 
enukleacją. U 67,61% pacjentów odnotowano choroby współtowarzyszące. Wśród nich 
najczęściej występowała cukrzyca (20,28%). Nie wykazano statystycznie istotnego związku 
między chorobami towarzyszącymi oraz medianą wieku pacjentów a ilością powikłań.

Wnioski:
Ewiseracja była zabiegiem częściej wykonywanym. Najczęstszym powodem usunięcia 
gałki było bolesne ślepe oko, będące rezultatem jaskry. Obie techniki usunięcia gałki ocznej 
nie różniły sięstatystycznie częstością i rodzajem powikłań. Najczęstszym powikłaniem 
pozabiegowym była ropna wydzielina z worka spojówkowego. Nie wykazano statystycznie 
istotnego wpływu chorób towarzyszących ani mediany wieku pacjentów na częstość 
wystąpienia powikłań. Ewisceracja może być bezpieczną i szybką alternatywą enukleacji.
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16.11. Removal of the eyeball in the Ophthalmology 
Clinic of the Second Faculty of Medicine of the Medical 
University of Warsaw
Aleksandra Pogoda, Katarzyna Samelska, Anna Kurowska, Justyna Izdebska

Purpose:
Our goal was to comparethe frequency of surgery types, medical indications, the number and 
type of complications in a three-month postoperative observation, visual acuity in the eye 
undergoing   surgery and accompanying diseases in patients after enucleation or evisceration. 
Furthermore, we evaluatedthe relationship between patients’ comorbidities and the frequency 
of complications. We  also assessed the influence of age on the incidence of complications.

Material and method:
The study was based on the retrospective analysis of the medical documentation of 45 
patients who underwent an enucleation or evisceration in the Department and Clinic of 
Ophthalmology, Independent Public Clinical Hospital in 2015-2017. The analyzed parameters 
included: demographic data, primary clinical diagnosis, the main reason for the surgery, type 
of surgery and comorbidities. Post-operative follow-up visits were checked for complications 
related to surgery during the first 3 months after surgery. Statistical analysis was conducted 
using Chi square and Mann-Whitney tests (p<0.05).

Results:
The study group consisted of 18 men (40%) and 27 women (60%). The mean age at the time 
of surgery was 59.4. 57.78% of patients underwent evisceration and 42.22% had enucleation. 
Seven patients did not receive an orbital implant. The most common indication for 
surgery(48.89%) was glaucoma that poorly responded to pharmacological and/or surgical 
treatment and caused pain of    the eyeball. Following conditions werecorneal perforation or 
keratitis and its complications   (26.89%), ocular trauma (26,67%), endophthalmitis (26,67%), 
uveitis (26,67%) and ocular malignancies (4,34%). There were no statistically significant 
differences between the indications in both techniques. 44.45% patients had postoperative 
complications. The most common complications were purulent discharge from the 
conjunctival sac (28.89%), localized edema (15.55%) and pain (4.44%). There were no statistically 
significant differences in the number of complications between evisceration and enucleation. 
In 67.61% of patients there werecomorbidities reported, most commonly diabetes (20.28%). 
There was no statistically significant relationship between the comorbidities and the median 
age of patients and the number of complications.

Conclusions:
The evisceration was performedmore frequently than enucleation. The most common reason 
for removal of the eyeball was painful blind eye resulting from glaucoma. Both techniques 
did not differ statistically in the frequency and type of complications. The most common 
postoperative   complication was purulent discharge from the conjunctival sac. There was 
no statistically significant effect of accompanying diseases or median age of patients on the 
incidence of complications. Evisceration can be a safe and fast alternative to enucleation.
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16.12. Elongacja mięśnia prostego przyśrodkowego 
z zastosowaniem implantu Tutopatch w zezie 
restrykcyjnym
Katarzyna Pelińska1, Piotr Loba2

1 USK Nr 1 w Łodzi im N. Barlickiego

2 USK Nr 1 w Łodzi im N. Barlickiego

Cel:
Celem pracy jest zaprezentowanie przypadku pacjentki z zezem mechanicznym 
spowodowanym chorobą Gravesa -Basedowa, u której zastosowaliśmy wydłużenie mięśnia 
prostego z wszczepieniem implantu Tutopatch. Tutopatch to kolagenowa membrana 
pozyskiwana z osierdzia wołu, która wykorzystywana jest w wielu gałęziach medycyny w celu 
wzmocnienia bądź zastąpienia brakujących struktur tkankowych.

Materiał i metoda:
Do zabiegu została zakwalifikowana pacjentka z zezem zbieżnym o dużym kącie odchylenia 
spowodowanym restrykcją mięśnia prostego przyśrodkowego. Operacja recesji i elongacji 
wspomnianego mięśnia została wykonana zastosowaniem implantu Tutopatch.

Wyniki:
Uzyskano satysfakcjonującą poprawę w zakresie zmniejszenia kąta zeza przy patrzeniu na 
wprost, zwiększenie ruchomości oczu oraz dobry efekt kosmetyczny. Dwojenie występowało 
jedynie w skrajnych kierunkach spojrzenia. Nie wystąpiły żadne pooperacyjne komplikacje, a 
efekt pooperacyjny pozostał stabilny.

Wnioski:
Implant Tutopatch wydaje się być dobrym materiałem do elongacji mięśni zewnątrzgałkowych 
u pacjentów z zezem o dużym kącie odchylenia, niepowodującym  odczynów  alergicznych  
i zapewniający stabilny efekt pooperacyjny. Jest obiecującą metodą dla pacjentów, u 
których konwencjonalne operacje recesji -resekcji okazują się niewystarczające do uzyskania 
ustawienia oczu na wprost.
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16.12. Medial rectus elongation with Tutopatch implant 
in restrictive strabismus
Katarzyna Pelińska, Piotr Loba

Purpose:
The aim of this study is to present the case of a patient with Graves related mechanical 
strabismus in whom the bovine pericardium Tutopatch implant was used for rectus muscle 
elongation Tutopatch is   a collagenous membrane derived from bovine pericardium, which is 
used for replacing or reinforcing connective tissue structures in many branches of medicine.

Material and method:
A patient with large angle esotropia related to medial rectus restriction was qualified for 
surgery. The mentioned muscle was recessed and extended with Tutopatch implant.

Results:
Strabismus surgery resulted in satisfactory ocular alignment in primary position while 
preserving good motility with satisfying cosmetic effect. The patient reported diplopia only 
in peripheral gaze positions. No adverse effects were observed. The result of the operation 
remains stable.

Conclusions:
Results indicate that Tutopatch is well tolerated material for tendon elongation in patients 
with large angle restrictive strabismus. The surgery provides a stable outcome in a long term 
observation. It is      a promising method in cases where a conventional recess-resect surgery 
may not be sufficient
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16.13. Porównanie trzech metod pomiaru ciśnienia 
wewnątrzgałkowego: bezkontaktowym tonometrem 
z analizatorem biomechaniki rogówki Reicherta – ORA 
(Ocular Response Analyzer), tonometrem aplanacyjnym 
ART i tonometrem Schiötza
Kamila Ulatowska1, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech2, Marcin Latocha3, 
Wojciech Omulecki4, Michał Wilczyński5

1 I Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 I Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

3 I Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

4 I Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

5 I Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Cel:
Celem pracy była ocena zgodności wyników pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego za 
pomocą trzech tonometrów: aplanacyjnego ART Servo Controlled, Ocular Response Analyzer 
(ORA) oraz tonometru Schiotza.

Materiał i metoda:
Badanie było prospektywne, jednoośrodkowe. 68 pacjentów (136 oczu) przyjętych do Kliniki 
Chorób Oczu było włączonych do badania. W badanej grupie było 49 kobiet, 19 mężczyzn. 
Średnia wieku pacjentów wynosiła 73 lata. 24 pacjentów było chorych na jaskrę, 44 stanowiło 
grupę kontrolną. Wszyscy pacjenci mieli mierzone ciśnienie wewnątrzgałkowe za pomocą 3 
tonometrów: kontaktowego aplanacyjnego ART, bezkontaktowego aplanacyjnego tonomeru 
Ocular Reponse Analyzer (ORA) oraz tonometru Schiotza.

Wyniki:
Przy użyciu tonometru bezkontaktowego Ocular Response Analyzer (ORA) uzyskaliśmy 
następujące średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe rogówkowo skompensowane: (IOPcc) 16,7 
mmHg, ciśnienie skorelowane z tonometrią Goldmanna (IOPg) 15,95 mmHg, histerezę rogówki 
(CH) 10,02. 16,3 mmHg wyniosła średnia ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu tonometru 
aplanacyjnego ART; 14,1 mmHg przy wykorzystaniu tonometru Schiotza. Średnia grubość 
rogówki w badanej grupie pacjentów wynosiła 550,7 μm.

Wnioski:
Wyniki badania ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskane przy pomocy Ocular Response 
Analyzer (rogówkowo skompensowane oraz skorelowane z tonometrią Goldmanna) nie 
różniły się w sposób istotny statystycznie od elektronicznego aplanacyjnego kontaktowego 
tonometru ART Servo Controlled. Wyniki tonometrii Schiotza różniły się w sposób istotny 
statystycznie od 2 pozostałych porównywanych metod. Tonometr bezkontaktowy Ocular 
Response Analyzer może być dobrą alternatywą dla kontaktowego elektronicznego 
tonometru ART Servo Controlled.
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16.13. Comparison of three methods of intraocular 
pressure measurement: ORA – Ocular Response 
Analyzer, Applanation Resonance Tonometer ART Servo 
Controlled and Schiötz tonometry
Kamila Ulatowska, Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, Marcin Latocha, 
Wojciech Omulecki, Michał Wilczyński

Purpose:
The aim of this study was the assess the agreement between results of three intraocular 
pressure – IOP, measuring devices: Applanation Resonance Tonometer ART Servo Controlled, 
Ocular Response Analyzer – ORA, and Schiötz tonometer.

Material and method:
The study was designed as prospective case series. Consecutive 68 patients (136 eyes) 
admitted to the Department of Ophthalmology Medical University of Lodz in 2018 were 
included in the study. 49 subjests were women, 19 men. The meanage of participants was 73 
years. What is more, both eyes of 24 glaucoma patients and 44 healthy controls underwent 
intraocular pressure-measurements performed with ART, ORA and Schiötz tonometer. Finally, 
the central corneal thickness and corneal hysteresis of all patients was measured. Comparison 
between methods was performed using t-test for independent samples with a 5% level of 
significance.

Results:
Mean IOPcc (corneal compensated) measurements were 16.7 millimeters of mercury and IOPg 
(Goldmann corelated) 15.95 millimeters of mercury using ORA. 16.3 millimeters of mercury 
using ART, 14.1 millimeters of mercury using Schiötz tonometer. Mean central corneal thickness 
was 550.7 μm.

Conclusions:
Intraocular pressure measurements obtained using the Ocular Response Analyzer (corneal 
compensated and Goldmann corelated) were not significantly different from Applanation 
Resonance Tonometer ART Servo Controlled. On the contrary, Schiotz tonometer 
measurments were significantly different from 2 other evaluated methods. Therefore Ocular 
Response Analyzer can be a good, accurate alternative for applanation tonometry.
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16.14. Toksoplazmoza oczna w populacji pediatrycznej
Agata Joanna Ordon1, Katarzyna Paździora2

1 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cel:
Analiza zmian ocznych oraz miana przeciwciał anty-Toxoplasma IgG w przebiegu nawracającej 
toksoplazmozy ocznej u pacjentów pediatrycznych.

Materiał i metoda:
Retrospektywnej analizie poddano dokumentację medyczną pacjentów pediatrycznych 
z toksoplazmozą oczną. Kryteria włączenia do badania obejmowały rozpoznaną toksoplazmozę 
oczną (potwierdzoną charakterystycznymi zmiany w oftalmoskopii oraz dodatnimi 
przeciwciałami IgG w surowicy >8,8 IU/ml) oraz co najmniej jeden nawrót. U wszystkich 
pacjentów wdrożono terapię pirymetaminą i sulfadiazyną. Oceniano płeć i wiek pacjentów, 
wiek postawienia diagnozy, liczbę oraz czas pojawienia się nawrotów, miana przeciwciał anty-
Toxoplasma IgG oraz zmiany oczne w momencie postawienia diagnozy i w czasie nawrotów. 
Wyniki poddano analizie statystycznej (STATISTICA 13.1).

Wyniki:
Badaniem objęło 13 dzieci (9 dziewczynek i 4 chłopców) w wieku od 10 do 21 lat (średnia 
15,7 ±1,03 roku). Wiek postawienia diagnozy wynosił 0 a 13 lat (średnio 6,85 ±4,82), a okres 
obserwacji każdego z pacjentów średnio 5,77 lat. W czasie obserwacji co najmniej jeden 
nawrót odnotowano we wszystkich przypadkach (100%), 2 nawroty w 7 przypadkach (53,8%), 
a 3 nawroty w 1 przypadku (7,7%). Miano przeciwciał anty-Toxoplasma IgG w surowicy w chwili 
rozpoznania było istotnie wyższe niż podczas pierwszego nawrotu (p=0,007). W momencie 
rozpoznania u 75% pacjentów zaobserwowano czynną toksoplazmozę oczną w jednym oku 
(w każdym przypadku zmiany dotyczyły oka prawego), a oboje oczu objęte było aktywnym 
procesem u 25% pacjentów. Bliznę pozapalną siatkówki stwierdzono w 3 przypadkach (25%). 10 
dzieci zgłosiło pogorszenie ostrości wzroku.

Wnioski:
Toksoplazmoza oczna jest postępującą i nawracającą chorobą, która skutkować może nawet 
utratą wzroku. Wdrożona terapia przeciwpierwotniakowa nie wyklucza wystąpienia nawrotów 
zapalenia siatkówki i naczyniówki oka, jednakże prawidłowo prowadzona może zmniejszać 
liczbę powikłań, a także wydłużać czas do pojawienia się nawrotów.Wyniki powyższego 
badania sugerują, że miano przeciwciał anty-Toxoplasma IgG w surowicy jest znacznie wyższe 
w momencie rozpoznania niż podczas pierwszego nawrotu choroby, a jego wzrost może 
zwiastować wystąpienie nawrotu.
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16.14. Ocular toxoplasmosis among pediatric patients
Agata Joanna Ordon, Katarzyna Paździora

Purpose:
Analysis of ocular lesions and anti-Toxoplasma IgG antibodies among pediatric patients with 
recurring ocular toxoplasmosis.

Material and method:
The study was designed as a retrospective analysis of medical records of pediatric patients 
with ocular toxoplasmosis. The inclusion criteria were documented ocular toxoplasmosis 
(characteristic lesions in ophthalmoscopy, positive serum Toxoplasma IgG antibodies >8.8 
IU/ml) and at least one recurrence. All of the patients were treated with pyrimethamine and 
sulfadiazine. Data from the records concerning sex, age, age at diagnosis, number and time 
of recurrences, levels of serum Toxoplasma IgG antibodies at diagnosis and recurrences, 
ocular lesions at diagnosis and during recurrences were evaluated. The results were subject 
to statistical analysis (STATISTICA 13.1).

Results:
13 cases were identified (9 females, 4 males), age of patients ranged from 10 to 21 years old 
(mean 15.7 ±1.03 years). The age at diagnosis ranged from 0 to 13 years old (mean 6.85 ±4.82 
years) and the observation time ranged from 1 to 17 years (mean 5.77 ±3.98). During the 
observation time at least one recurrence was reported in all of the cases (100%), 2 recurrences 
were reported in 7 cases (53.8%) and 3 recurrences were reported in 1 case (7.7%). The level of 
serum Toxoplasma IgG antibodies at diagnosis was significantly higher than at first recurrence 
(p=0.007). At diagnosis active ocular toxoplasmosis infection in one eye was reported in 75% 
patients (right eye in all of the cases) and both eyes were affected in 25% patients. Retinal 
scarring was present in 3 cases (25%). 10 patients were able to subjectively report blurred vision.

Conclusions:
Ocular toxoplasmosis is a progressive and recurring disease with vision-threatening 
complications and therefore may lead to serious visual impairment, even vision loss. 
Implemented antiparasitic treatment does not exclude the recurrences of chorioretinitis. 
However, properly conducted treatment gives an opportunity to reduce the number of 
complications and also increase the time to recurrence.The results of our study suggest that 
the level of serum Toxoplasma IgG antibodies is significantly higher at diagnosis, than during 
first recurrence and moreover its upswing can announce a relapse.
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17.1. Współczesne metody terapii cukrzycowego 
obrzęku plamki 
Anna Święch-Zubilewicz 

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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17.1. 
Anna Święch-Zubilewicz 

Abstract has not been provided.
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17.2. Zastosowanie techniki optyki adaptywnej (RTX1™) 
do analizy mikrokrążenia siatkówkowego i morfologii 
fotoreceptorów siatkówki u osób z zaburzeniami 
metabolicznymi
Anna Zaleska-Żmijewska
Katedra i Klinika Okulistyki II WL WUM; SPKSO Sierakowskiego 13, Warszawa

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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17.2. 
Anna Zaleska-Żmijewska

Abstract has not been provided.
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17.3. Zastosowanie nowych leków 
przeciwhiperglikemicznych w zapobieganiu i leczeniu 
retinopatii cukrzycowej w odniesieniu do algorytmu 
leczenia hiperglikemii DM2 ADA/EASD 2019

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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17.3. 

Abstract has not been provided.
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17.4. Jaki wpływ na występowanie i rozwój 
retinopatii cukrzycowej ma intensyfikacja leczenia 
przeciwhiperglikemicznego?
Wojciech Matuszewski

Streszczenie nie zostało dostarczone.
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17.4. 
Wojciech Matuszewski

Abstract has not been provided.
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18.1. 21-letnia pacjentka z zaawansowaną jednostronną 
neuropatią jaskrową spowodowaną anomalią 
strukturalną kąta przesączania – opis przypadku
Dawid Wiącek1, Patrycja Duda2, Irmina Jankowska-Lech3, Jacek Kosmala4, 
Urszula Stachowska5, Iwona Grabska-Liberek6

1 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

2 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

3 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

4 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

5 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

6 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Cel:
Przedstawienie rzadkiego przypadku klinicznego anomalii strukturalnej kąta przesączania 
prowadzącego do zaawansowanej neuropatii u młodej pacjentki.

Materiał i metoda:
Opis przypadku: 21-letnia kobieta została skierowana na ostry dyżur okulistyczny z powodu 
podwyższonego (do 60mmHg) ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku prawym. Ostrość wzroku 
przy przyjęciu OP – 1,0sc OL – 0,5/50 sc. TOP 12 mmHg, TOL 34 mmHg. Zaawansowana 
neuropatia jaskrowa w OL, c/d 1,0, tarcza nerwu II w granicach normy w OP (0,3). Pacjentka nie 
zgłaszała dolegliwości bólowych. Zauważyła pogorszenie widzenia w OL dopiero 2 tygodnie 
przed wizytą w okulisty. Według pacjentki pół roku wcześniej miała zaczerwienione oko prawe 
– rozpoznano zapalenie spojówek. Po tygodniowym miejscowym stosowaniu tobramycyny z 
dexamethasonem objawy ustąpiły. Od tego czasu nie była u okulisty. Podczas hospitalizacji 
wykonano MRI głowy i oczodołów, USG i UBM gałek ocznych, perymetrie statyczną, USG 
Doppler tętnic szyjnych.

Wyniki:
W UBM OL uwidoczniono zamknięty kąt przesączania przez patologiczną tkankę nachodzącą 
na strukturę beleczkowania. W mikroskopii konfokalnej wykluczono zespół tęczówkowo-
rogówkowy. Perymetria statyczna wykazała rozległy mroczek łukowaty w dolnej hemisferze 
łączący się z plamą ślepą i zajmujący centrum w oku lewym. Po unormowaniu CWG przez 
leki podawane ogólnie (acetazolamid, mannitol, glicerol) oraz miejscowo: tymolol, dorzolamid, 
bimatoprost, wypisano pacjentkę z zaleceniami stosowania powyższej terapii miejscowej. Po 3 
miesiącach dołączono brymonidynę. W związku z brakiem satysfakcjonującego obniżenia IOP 
pacjentka została zakwalifikowana do trabekulektomii OL.

Wnioski:
Powyższy przypadek ukazuje rzadką anomalie strukturalna kąta przesączania u młodej osoby. 
Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego postępował stopniowo, nie powodując dolegliwości 
bólowych. Mimo wcześniejszych wizyt u okulisty nie zauważono postępującej neuropatii 
spowodowanej   podwyższonym CWG. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego powinien być 
przeprowadzany przesiewowo u każdego pacjenta zgłaszającego się na pierwszorazowa wizytę 
okulistyczną.
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18.1. 21-years old woman with advanced glaucoma 
caused by irido-corneal angle anomaly – case report
Dawid Wiącek, Patrycja Duda, Irmina Jankowska-Lech, Jacek Kosmala, 
Urszula Stachowska, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Presentation of the rare clinical case of a young patient with irido-corneal angle anomaly 
leading to advanced glaucoma.

Material and method:
Case report: 21-years old female was referred to the Emergency Unit of the Ophthalmology 
Department with high intraocular pressure in the right eye (IOP) - to 60mmHg. Visual acuity 
at the day of appointment was: VOD= 1,0 sc, VOS= 0,5/50 sc and IOP: TOD=12mmHg, TOS=34 
mmHg. Advanced glaucoma neuropathy in the left eye: c/d 1,0, optic disc in the right eye was 
normal (c/d   0,3). Patient neglected any pain, she observed decreased visual acuity in the 
left eye 2 weeks before examination. According to patient relation – she had redness of the 
left eye 6 months ago. The ophthalmology diagnosed conjunctivitis. After 1-week treatment 
with tobramycin with dexamethason symptoms resolved. Patient wasn't controlled by any 
ophthalmologists since that time. During hospitalization in the Clinic brain and orbit MRI, eyes 
ultrasonography and UBM, perimetry, carotid Dopller ultrasonography were performed.

Results:
UBM of the left eye showed closed angle with  pathological  tissue  that  cover  trabeculum. 
Iridocorneal syndrome was excluded based on confocal microscopy. Perimetry showed 
an extensive arcuate scotoma in lower hemisphere which started from the blind spot and 
involved central visual field in the left eye. After normalize IOP with general (acetazolamide, 
mannitol, glycerol) and topical drugs (timolol, dorzolamide, bimatoprost) the patient was 
discharged from hospital with recommendation of above topical treatment. After 3 months 
brimonidine was added. Because IOP wasn't decreased enough- patient was referred to 
trabeculectomy.

Conclusions:
Case report presents rare irido-corneal angle anomaly. IOP growth was gradual with no pain 
complaint. Despite previous appointments progressive glaucoma neuropathy wasn't noticed. 
IOP measurement should be obligatory during first ophthalmology appointment.
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18.2. Zespół Urrets-Zavalia po wtórnej implantacji 
soczewki wewnątrzgałkowej – opis przypadku
Dorota Kopacz1, Piotr Maciejewicz2, Dariusz Kęcik3

1 Katedra i Klinika Okulistyki I WL WUM

2 Katedra i Klinika Okulistyki I WL WUM

3 Katedra i Klinika Okulistyki I WL WUM

Cel:
Przedstawienie przypadku wystąpienia zespołu Urrets-Zavalia (UZS) po operacji wtórnego 
wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej

Materiał i metoda:
71-letia pacjentka została przyjęta do Katedry i Kliniki Okulistyki, WUM w trybie planowym 
celem doszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej. Przed zabiegiem zakroplono leki 
rozszerzające źrenicę. Zabieg wszczepienia soczewki tylnokomorowej przebiegł bez 
powikłań. Pod koniec zabiegu stwierdzono bardzo szeroką źrenicę; podano dokomorowo 
parasympatykomimetyk (kabachol) uzyskując nieznaczne jej zwężenie.

Wyniki:
W dwa miesiące po zabiegu źrenica pozostała szeroka, mimo stosowania miejscowo 
roztworu pilocarpiny (2% sol. Pilocarpini). Ponadto stwierdzono zaniki tęczówki i jaskrę wtórną. 
Przeprowadzono operację przeciwjaskrową uzyskując normalizację ciśnienia w gałce ocznej.

Wnioski:
Mechanizm rozwoju zmian w zespole Urrets-Zavalia nie jest do końca wyjaśniony, zakłada się 
że u podstawy leży wiele czynników. Najbardziej prawdopodobne przyczyny to niedokrwienie 
tęczówki i nagły wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Inne czynniki, jak: zaburznia tęczówki, 
miejscowo stosowane mydriatyki, uraz chirurgiczny, predyspozycje genetyczne, odczyn 
zapalny po operacji,, biochemiczne zmiany w unerwieniu tęczówki, czy reakcja toksyczna, 
mogą wyzwalać wystąpienie objawów. W literaturze dotychczas nie opisano przypadku 
wystąpienia UZS po wtórnej implantacji soczewki wewnątrzgałkowej w oku bez zmian przed 
operacją.
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18.2. Urrets-Zavalia Syndrome following secondary 
intraocular lens implantation – case report
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Purpose:
To present a case of Urrets-Zavalia Syndrome (UZS) following secondary IOL implantation

Material and method:
71-years old women was admitted to the Department of Ophthalmology for secondary 
IOL implantation. Before surgery mydriatics were used. Non-complicated IOL posterior 
chamber implantation was performed. At the end of the surgery dilated pupil was observed; 
intracameral parasympathetic (carbachol) was used but only slight pupil constriction was 
observed.

Results:
Two months after surgery fixed dilated pupil was still noted in spite of topical Pilocarpine 2% 
solution use. Moreover iris atrophy and secondary refractory glaucoma were observed. Anti- 
glaucomatous surgery was performed and decrease of IOP was achieved.

Conclusions:
The mechanism of UZS has not been precisely known and probably is multifactorial. The most 
accepted reasons are: iris ischemia and acute rise in IOP. Other factors, like: iris abnormalities, 
topical strong mydriatics, surgical trauma, genetic predisposition, inflammatory response, 
biochemical changes in iris innervation or toxic reaction of the iris are potential triggers. This 
is the first described case of UZS following secondary IOL implantation in the eye without any 
signs of it before.
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18.3. Angiopatia nadciśnieniowa – opis przypadku
Aleksandra Jaczyńska1, Dorota Wyględowska-Promieńska2,  
Katarzyna Warzecha3, Kinga Biernat4

1  Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

2  Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego

3  Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

4  Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

Cel:
Prezentacja diagnostyki niejednoznacznych objawów klinicznych angiopatii nadciśnieniowej u 
Pacjentki z kłębuszkowym zapaleniem nerek oraz zapaleniem siatkówki w wywiadzie.

Materiał i metoda:
23 letnia Pacjentka w wywiadzie obciążona kłębuszkowym zapaleniem nerek oraz 
wysiękowym zapaleniemsiatkówki, została przyjęta do oddziału okulistycznego z powodu 
nagłego pogorszenia ostrości widzenia obu oczu. W badaniu okulistycznym objawy nie były 
jednoznaczne klinicznie. Podczas kilkutygodniowej obserwacji u pacjentki obserwowano 
stopniową poprawę ostrości widzenia po zastosowanym leczeniu farmakologicznym.

Wyniki:
Praca ukazuje dynamikę zmian oraz powiązanie powikłań okulistycznych i internistycznych u 
Pacjentki w młodym wieku.

Wnioski:
Kilkutygodniowa obserwacja pacjentki pozwoliła pokazać trudności diagnostyczne oraz 
powikłania zachodzące w narządzie wzroku w przebiegu angiopatii nadciśnieniowej.
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18.3. Hypertensive angiopathy – a case report
Aleksandra Jaczyńska, Dorota Wyględowska-Promieńska,  
Katarzyna Warzecha, Kinga Biernat

Purpose:
The presentation of diagnostics of ambiguous clinical symptoms of hypertensive angiopathy in 
apatient suffering from glomerulonephritis and retinitis in the past.

Material and method:
A 23-year-old patient with a past medical history of glomerulonephritis and exudative retinitis, 
was admitted to an ophthalmology ward owing to a sudden deterioration of vision in both 
eyes. During     the ophthalmic examination the symptoms were not clinically clear. During a 
several-day observation the patient showed a gradual improvement in visual acuity as a result 
of applying pharmacological treatment.

Results:
The report presents the dynamics of changes and the relation between ocular and internal 
medical complications in a young patient.

Conclusions:
A few days’ observation of the patient made it possible to present the diagnostic difficulties 
and ocular complications in the course of hypertensive angiopathy.
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18.4. Choroidopatia pełzająca – prezentacja 
3 przypadków
Joanna Brydak-Godowska1, Magdalena Kępka2, Monika Turczyńska3,  
Michał Ciszek4, Dariusz Kęcik5, Joanna Ciszewska6

1 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

2 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

3 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

4  Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, 
Warszawa

5 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

6 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

Cel:
Przedstawienie cech klinicznych, przebiegu i wyników leczenia choroidopatii pełzającej.

Materiał i metoda:
Przedstawienie 3 przypadków ogólnie zdrowych mężczyzn w wieku 30, 45 48 lat, u których 
rozpoznano obustronną choroidopatię pełzającą. W trakcie obserwacji wykonywano 
angiografię fluoresceinową, indocyjaninową i badanie OCT. Wykonano badania laboratoryjne 
wykluczające schorzenia zakaźne m.in. gruźlicę.

Wyniki:
W trakcie obserwacji odnotowano powolną progresję zmian na dnie oczu. W jednym 
przypadku było to spowodowane odstawieniem leków- kortykosteroidów i cyklosporyny. W 
drugim leczenie kilkukrotnie modyfikowano (prednison, cyklosporyna, pulsy z cyclofosfamidu, 
azatiopryna). Najmłodszy pacjent   był leczony prednisonem.

Wnioski:
Choroidopatia pełzająca jest obustronnym, wieloogniskowym zapaleniem naczyniówki 
obserwowanym głównie u mężczyzn w młodym i średnim wieku. Nie występuje odczyn 
w ciele szklistym. Leczenie choroidopatii pełzającej jest trudne i wieloletnie ze względu na 
częste nawroty stanu zapalnego, postępujące zajęcie plamki z nieodwracalnym uszkodzeniem 
i/lub rozwój neowaskularyzacji podsiatkówkowej. Stosuje się przewlekłe leczenie 
immunosupresyjne, najczęściej politerapię.
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18.4. Serpiginous choroidopathy – presentation of 
3 cases
Joanna Brydak-Godowska, Magdalena Kępka, Monika Turczyńska,  
Michał Ciszek, Dariusz Kęcik, Joanna Ciszewska

Purpose:
To present the clinical features, course and outcome in serpiginous choroidopathy.

Material and method:
Presentation of 3 healthy males aged 30, 45 and 48 years old diagnosed with bilateral 
serpiginous choroidopathy. Fluorescein angiography, indocyanine angiography and OCT were 
performed. Laboratory tests were carried out excluding infectious diseases e.g. tuberculosis.

Results:
During follow-up slow progression of changes at the fundus was noted. In one case, 
discontinuation of corticosteroids and cyclosporin therapy led to worsening symptoms. The 
treatment of the second patient was modified several times (prednisone, cyclosporine A, 
cyclophosphamid pulses, azathioprine). The third and youngest patient was treated with 
prednisone only.

Conclusions:
Serpiginous choroiditis is a recurrent inflammatory disease affecting predominantly young 
to middle-aged males. The course of the disease is frequently bilateral without vitreous 
inflammation and is characterized    by multifocal lesions at the level of retinal pigment  
epithelium  and  choroid  demonstrating serpiginoid spread. Treatment of serpiginous 
choroiditis is complex and requires a long duration due to frequent recurrences of 
inflammation, the progressive macular involvement with irreversible damage and/or the 
development of subretinal neovascularization. Chronic immunosuppressive polytherapy is 
indicated in management of the disease.
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18.5. CSCR w oku towarzyszącym po enukleacji 
w rozsianym czerniaku naczyniówki – prezentacja 
2 przypadków klinicznych
Marta Wróblewska-Zierhoffer1, Jarosław Kocięcki2, Iwona Rospond-Kubiak3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Cel:
Autorzy przedstawiają dwa przypadki centralnej surowiczej chorioretinopatii w oku 
towarzyszącym po enukleacji z powodu czerniaka naczyniówki.

Materiał i metoda:
Dwóch mężczyzn, w wieku 56 i 58 lat, u których rozpoznano centralną surowiczą 
chorioretinopatię w oku towarzyszącym po enukleacji z powodu czerniaka naczyniówki. U 
pierwszego pacjenta guz pierwotnie był leczony resekcją przeztwardówkową, następnie 
gałkę oczną usunięto z powodu wznowy, u drugiego pacjenta enukleacja była leczeniem  
pierwszego  rzutu.  Zmiany  w  plamce tożsame z centralną surowiczą chorioretinopatią u 
pierwszego z nich pojawiły się ok. 6 lat, a u  drugiego - kilka tygodni po leczeniu operacyjnym.

Wyniki:
U obu pacjentów centralna surowicza chorioretinopatia rozpoznana została na podstawie 
charakterystycznego obrazu OCT I współistniała z rozpoznaną choroba przerzutową. W 
pierwszym przypadku zaburzenia widzenia związane ze zmianami w plamce wystąpiły w 
trakcie chemioterapii, u drugiego - zmiany przerzutowe w wątrobie i narządach stwierdzono 
dopiero w trakcie leczenia CSCR. Obaj pacjenci zmarli w wyniku choroby przerzutowej po kilku 
miesiącach.

Wnioski:
Centralna surowicza chorioretinopatia w oku towarzyszącym po enukleacji z powodu czerniaka 
naczyniówki może być związana z progresją choroby podstawowej
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18.5. Central serous chorioretinopathy in second eye 
after enucleation due to disseminated uveal melanoma 
– two case reports
Marta Wróblewska-Zierhoffer, Jarosław Kocięcki, Iwona Rospond-Kubiak

Purpose:
We report on two patients with central serous chorioretinopathy in the fellow eye after 
enucleation due to uveal melanoma that appeared in the disseminated phase of the disease.

Material and method:
56- and 58-year-old men, both presented with central serous chorioretinopathy in the fellow 
eye    after enucleation performed because of uveal melanoma. The first patient was primarily 
treated by transscleral local resection, few years later secondary enucleation was performed 
because of tumour reccurence. In the second patient primary  enucleation  was  performed.  
Macular  changes  identified as central serous chorioretinopathy occurred 6 years after 
enucleation in the first patient, and few weeks after treatment in the second one.

Results:
In both patients central serous chorioretinopathy was diagnosed based on typical changes in 
the OCT images and it co-existed with metastatic disease. In the first patient visual symptoms 
and macular changes consistent with CSCR appeared during palliative chemotherapy. In the 
second patient – liver metastases were revealed during CSCR treatment. Both patients died 
due to metastatic disease several months later.

Conclusions:
Central serous chorioretinopathy in the fellow eye after enucleation due to uveal melanoma 
might be associated with the metastatic spread
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18.6. Efekty leczenia globuliną antytymocytarną 
u pacjenta ze sterydooporną orbitopatią w przebiegu 
choroby Graves’a-Basedowa
Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek2, Jerzy Chudek3

1 Oddział Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

2 Oddział Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

3 Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska

Cel:
Celem pracy jest opis przypadku jednej pacjentki z grupy 6 osób, u których włączono 
eksperymentalne leczenie dożylne globuliną antytymocytarną (antithymocyte globulin – ATG) 
w przebiegu sterydoopornej orbitopatii Graves’a Basedowa.

Materiał i metoda:
Uzyskano zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie eksperymentu. Dotychczas do 
badania włączono 6 osób. Pierwsze badanie okulistyczne wykonano przed włączeniem 
pacjenta do badania. Następne badanie okulistyczne przeprowadzono po 6 tygodniach. 
Podczas badań okulistycznych wykonano pomiar ostrości wzroku z najlepszą korekcją do dali 
oraz do bliży, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, egzoftalmometrię, perymetriię kinetyczną 
i statyczną, optyczną koherentną tomografię (Optical Coherent Tomography - OCT) plamki 
oraz tarczy nerwu wzrokowego, ocenę komórek zwojowych, ruchomość gałek ocznych. 
Ocenę stopnia aktywności orbitopatii dokonano za pomocą skali CAS (Clinical Activity Score), 
oceniono także stopień zaawansowania orbitopatii w skali NOSPECS. Podczas pierwszej 
wizyty wykonano badanie wzrokowych potencjałów wywołanych oraz badanie na ekranie 
Hessa. Ze względu na znaczną niedomykalność powiek, pomimo leczenia miejscowego 
(krople nawilżające, komora wilgotna) u prezentowanej pacjentki rozwinęła się keratopatia 
neurotroficzna w lepiej widzącym oku prawym.

Wyniki:
U pacjentki uzyskano poprawę ostrości wzroku do dali (przed oko prawe - OP 1/50, po OP 
5/25f; oko lewe bez zmian) i bliży (OP przed nie czytała, po czytała 1.5). Zmniejszenie proptozy 
(wyjściowo OP 25 mm, OL 23 mm, po leczeniu OP 23 mm, OL 22 mm) co skutkowało 
zmniejszeniem niedomykalności powiek oka prawego i tym samym przyczyniło się do prawie 
całkowitego wyleczenia owrzodzenia neurotroficznego rogówki. U prezentowanej pacjentki 
nastąpiła poprawa parametrów w statycznym polu widzenia (m.in. zmniejszenie mroczków 
względnych) oraz zahamowanie utraty komórek zwojowych siatkówki w badaniu OCT plamki.

Wnioski:
Eksperymentalne leczenie ATG spowodowało poprawę ostrości wzroku za równo do dali 
jak i do   bliży, zmniejszenie wytrzeszczu. Leczenie ATG jest skuteczne w aktywnej fazie 
orbitopatii   tarczycowej. Ze względu na immunosupresyjne działanie ATG należy wnikliwie 
rozważyć włączenie tego leku u pacjentów z orbitopatią tarczycową. U dotychczas włączonych 
pozostałych pacjentach odnotowano pozytywne efekty leczenia ATG. Dalsze obserwacje 
pacjentów są niezbędne w celu określenia długotrwałości efektu leczenia i ewentualnie 
częstotliwości stosowania leczenia ATG w tej grupie pacjentów.
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18.6. The effects of antithymocyte globulin treatment in 
a patient with steroid-resistant Grave’s orbitopathy
Monika Sarnat-Kucharczyk, Ewa Mrukwa-Kominek, Jerzy Chudek

Purpose:
The aim is to describe a case of one patient from the group of 6 people who were included in 
experimental intravenous treatment of antithymocyte globulin (ATG) in the course of Graves’- 
Basedow steroid-resistant orbitopathy.

Material and method:
Bioethics committee approves the study. Till now 6 patients were included in the study. 
The first ophthalmological examination was performed before the experimental treatment 
introduction. The next ophthalmological examination was carried out after 6 weeks. During 
ophthalmic evaluation distance and near best corrected visual acuity, intraocular pressure, 
exophthalomometry, kinetic and static perimetry, optical coherence tomography (OCT) of 
the macula and optic disc, evaluation of ganglion cells, ocular motility were performed. The 
activity of orbitopathy was assessed using CAS  scale (Clinical Activity Score), and the degree 
of orbitopathy was measured with NOSPECS scale. During the first visit, the visual evoked 
potentials and the Hess screen was performed. Due to the significant right eye lagophthalmos, 
despite local treatment (moisturizing drops, moist chamber), the presented patient developed 
neurotrophic keratopathy in better seeing right eye.

Results:
The patient's best corrected visual acuity improved for distance (before treatment - the right 
eye     (RE) 1/50, after - RE 5/25f; left eye (LE) stayed unchanged) and for near (RE did not 
read, after RE - 1.5). Reduction in proptosis was noted (initially RE 25 mm, LE 23 mm, after the 
treatment RE 23      mm, LE 22 mm) which resulted in RE lagophthalmos reduction and thus 
contributed to the nearly complete healing of neurotrophic ulcer. In the presented patient the 
parameters of the static visual field improved (including the reduction of relative scotomas) 
and stopped the loss of retinal ganglion cell in the OCT of the macula.

Conclusions:
ATG experimental treatment improved visual acuity both to distance and near, reduction of 
exophthalmos. ATG treatment is effective in the active phase of thyroid orbitopathy. Due to 
the immunosuppressive properties of ATG, the inclusion of the patient should be carefully 
assessed. The positive effects of ATG treatment have been reported in the other patients 
included in this study. Further observation of patients is necessary to determine the duration 
of the treatment effect and possibly the frequency of ATG treatment in this group of patients.
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18.7. Ekspresja genów i ocena histopatologiczna 
w modelach ludzkiego czerniaka błony naczyniowej oka
Małgorzata Szczygieł1, Anna Kozińska2, Katarzyna Jasińska-Konior3,  
Anna Steg4, Justyna Czwórnóg5, Anna Markiewicz6,  
Bożena Romanowska-Dixon7, Martyna Elas8

1 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

3 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

4 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

5 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

6  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

7  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

8 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Cel:
Pomimo ciągłego postępu w diagnostyce i metodyce miejscowego leczenia czerniaka błony 
naczyniowej oka (UM) wciąż nie zmniejsza się zagrożenie powstania odległych przerzutów, 
głównie do wątroby. UM jest skutecznie leczony u około 95-98% pacjentów, tymczasem 
pojawienie się przerzutów znacząco zmniejsza szanse przeżycia.

Materiał i metoda:
Przerzuty UM są bardzo słabo zbadane i wciąż brakuje informacji na temat ich charakterystyki 
molekularnej, co znacznie utrudnia rokowanie co do przebiegu choroby, stopnia złośliwienia 
nowotworu i jego potencjału przerzutowania.

Wyniki:
W ramach naszej współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala  
Uniwersyteckiego w Krakowie, ośrodka referencyjnego dla pacjentów z UM, mamy 
możliwość otrzymania materiału nowotworowego do badania zmian genetycznych i analizy 
histopatologicznej.

Wnioski:
Pogłębiona charakterystyka zebranego materiału pochodzącego zarówno z nowotworów  
pierwotnych, jak i z przerzutów UM przyczyni się do lepszego zrozumienia podłoża 
molekularnego rozwoju choroby, a także do tworzenia modeli bardziej adekwatnych do celów 
projektowania nowych terapii.
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18.7. Gene expression and histopathology in 
experimental models of uveal melanoma
Małgorzata Szczygieł, Anna Kozińska, Katarzyna Jasińska-Konior,  
Anna Steg, Justyna Czwórnóg, Anna Markiewicz,  
Bożena Romanowska-Dixon, Martyna Elas

Purpose:
In spite of continuous progress in diagnostics and methods of uveal melanoma local 
treatment, the threat of distant metastases formation, especially to the liver, have not been 
reduced. While uveal melanoma is treated successfully in approximately 94-98% of patients, 
the appearance of distant metastases significantly decreases the chance of their survival.

Material and method:
Metastases of uveal melanoma ale still insufficiently studied. There is not enough data on 
their molecular characteristics, which impedes prognosis of the disease, the evaluation of the 
degree of malice and the metastatic potential.

Results:
In cooperation with the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology of the University 
Hospital in Cracow, the reference center for UM patients, we have an opportunity of acquiring 
the  tumor material in order to research genetic alterations and to make histopathological 
analysis.

Conclusions:
The characteristics of gathered samples obtained from primary tumors and UM metastases 
alike will contribute to a better understanding of molecular grounds of the disease. It will also 
lead to creation   of new models suitable to designing new therapies.
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18.8. Endogenne zapalenie wnętrza gałki ocznej 
wywołane wirusem Epstein-Barr jako objaw 
poprzedzający nawrót zaburzeń hematologicznych 
u pacjenta z remisją ostrej białaczki szpikowej
Emilia Zwolińska1, Izabela Rogalińska2, Jarosław Kocięcki3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Cel:
Prezentacja przypadku endogennego zapalenia wnętrza gałki ocznej wywołanego wirusem 
Epstein- Barr u pacjenta leczonego wcześniej z powodu ostrej białaczki szpikowej z 
dojrzewaniem, kariotyp NPM1 (+), FLT (-).

Materiał i metoda:
Mężczyzna lat 65, z wywiadem ostrej białaczki szpikowej z dojrzewaniem, kariotyp NPM1 
(+), FLT (-), w okresie dwuletniej remisji, zgłosił się w listopadzie 2018 roku do naszej kliniki 
z powodu zapalenia wnętrza gałki ocznej lewej. Wcześniej leczony przez trzy tygodnie w 
innym ośrodku z powodu gwałtownie postępującej utraty widzenia oka lewego za pomocą 
antybiotykoterapii i sterydoterapii ogólnej. W dniu przyjęcia ostrość wzroku oka lewego - ruchy 
ręki przed okiem, zadrażnienie gałki ocznej, ropostek, zaćma, zrosty tylne i całkowity brak 
wglądu w dno oka. W badaniu USG gałki ocznej lewej uwidoczniono liczne zmiany zapalne 
w ciele szklistym z towarzyszącym odwarstwieniem siatkówki. U pacjenta wykonano zabieg 
fakowitrektomii z pobraniem materiału do badań mikrobiologicznych i histopatologicznych. 
Śródoperacyjnie obserwowano rozległą martwicę i odwarstwienie siatkówki.

Wyniki:
Posiewy w kierunku grzybów, bakterii tlenowych i beztlenowych były ujemne, w badaniu 
histopatologicznym nie stwierdzono zmian białaczkowych w materiale z wnętrza gałki ocznej. 
W badaniu jakościowym metodą real-time PCR wykazano obecność DNA wirusa Epstein-
Barr. Wykluczono obecność wirusów HSV 1 i 2, CMV, VZV oraz Pneumocystis jiroveci. W 
trakcie hospitalizacji w klinice nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego pacjenta. W morfologii 
krwi obwodowej stwierdzono małopłytkowość i granulocytozę. Cytometria przepływowa 
bioptatu szpiku wykazała odmłodzenie w szeregu granulocytarnym z obecnością 15% 
komórek prekursorowych. Pacjenta przekazano na oddział hematologiczny gdzie postawiono 
rozpoznanie zespołu mielodysplastycznego RAEB2.

Wnioski:
Zapalenie wnętrza gałki ocznej o etiologii EBV może być pierwszym objawem nawrotu 
choroby hematologicznej.
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18.8. Endogenous endopthalmitis caused by Epstein-
Barr Virus as a manifestation of impending hematologic 
disease in patient with medical history of acute 
myeloblastic leukemia
Emilia Zwolińska, Izabela Rogalińska, Jarosław Kocięcki

Purpose:
To report a case of endogenous endophthalmitis caused by Epstein-Barr Virus in a patient with 
medical history of acute myeloblastic leukemia with maturation, karyotype NPM1 (+), FLT (-)

Material and method:
65-year-old man with medical history of acute myeloblastic leukemia, karyotype NPM1 (+), 
FLT (-),    in remission for two years, presented in november 2018 to our clinic with acute 
endophthalmitis of  the left eye. Beforehand he was treated for three weeks in another 
ophthalmology department for rapid loss of visual acuity with use of general antibiotic and 
steroid therapy. At the day of admission visual acuity of the left eye was hand movements, 
we observed a hypopyon, irritation, posterior synechiae and severe haze of ocular media. 
Ultrasound evaluation of the left eye revealed severe vitreous debris and retinal detachment. 
The phaco-vitrectomy with collection of samples for microbiological and histopathological 
tests was performed. We observed an extensive detachment of necrosed retina 
intraoperatively.

Results:
Fungal, aerobic and anaerobic bacterial cultures were negative. Intraoperative  samples  did  
not reveal leukemic cells. Qualitative real time PCR test was positive for Epstein-Barr Virus 
DNA. Other  viruses (HSV types 1 and 2, CMV, VZV) and Pneumocystis jiroveci tests were 
negative. During hospitalization the patient’s general condition started to deteriorate. Blood 
counts revealed progressive thrombocytopenia and granulocytosis. Bone marrow flow 
cytometry showed  granulocytic left shift and 15% blast count. The patient was transferred to 
hematology department  for further investigation and myelodysplastic disorder RAEB2 was 
finally diagnosed.

Conclusions:
Endogenous EBV-related endophthalmitis may be the first symptom of progressing 
hematological disease.
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18.9. Grzybicze zapalenie rogówki – leczenie 
chirurgiczne i rokowanie
Katarzyna Krysik1

1  Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5  
im. Św. Barbary, Centrum Urazowe w Sosnowcu

Cel:
Przedstawienie wyników leczenia chirurgicznego grzybiczego zapalenia rogówki.

Materiał i metoda:
Analiza wyników leczenia chirurgicznego 14 pacjentów z grzybiczym zapaleniem rogówki 
potwierdzonym mikrobiologicznie. Zidentyfikowanymi patogenami były: Fusarium, Candida, 
Aspergillus. W leczeniu zabiegowym zastosowano następujące techniki chirurgiczne: 
przeszczep drążący rogówki, całkowity przeszczep rogówki, przeszczep rogówkowo-
twardówkowy typu patch- graft. Ze względu na złożony charakter schorzenia, pacjenci 
wymagali niejednokrotnie dodatkowego równoczesnego lub następczego, wieloetapowego 
leczenia chirurgicznego. U wszystkich pacjentów stosowano równocześnie intensywne złożone 
leczenie farmakologiczne miejscowe i ogólne. Okres obserwacji wynosił 1 rok.

Wyniki:
Utrzymanie gałki ocznej uzyskano ostatecznie w 8 oczach (57%). W 10 oczach (71%) konieczne 
było wykonanie dodatkowych, rekonstrukcyjnych procedur chirurgicznych. Ostatecznie w 4 
oczach leczenie zakończyło się ewisceracją gałki ocznej (29%), w 2 oczach nastąpił zanik gałki 
(14%).

Wnioski:
Przeszczep rogówki w wielu przypadkach okazuje się jedyną możliwą metodą leczenia 
grzybiczego zapalenia rogówki, gdy nieskuteczne jest leczenie zachowawcze. Często 
wymagane jest wielokrotnie powtarzane leczenie chirurgiczne, a rokowanie w większości 
przypadków jest niepewne.
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18.9. Fungal keratitis – surgical therapy and prognosis
Katarzyna Krysik

Purpose:
Presentation of surgical outcomes in fungal keratitis.

Material and method:
The analysis of treatment results of 14 patients with fungal keratitis microbiologically verified. 
Identified pathogenes were Fusarium, Candida, Aspergillus species. Surgical procedures 
included penetrating keratoplasty, total penetrating keratoplasty and corneal patch graft. Due 
to  the complexity of the disease, patients often needed additional simultaneous or followed-
up, multi-stage surgical treatment. All patients required intensive, complex pharmacological 
treatment at the same time, both local and systemic. Patients were followed-up to 1 year.

Results:
Definitively eyeball maintained in 8 eyes (57%). In 10 eyes (71%) additional, reconstructive 
surgical procedures were required (71%). Finally in 4 eyes (29%) treatment ended with 
evisceration, in 2 eyes phthisis occurred(14%).

Conclusions:
In many cases, penetrating keratoplasty proves to be the only possible treatment for fungal 
keratitis when conservative treatment is ineffective. Often multi-stage surgical treatment is 
required and prognosis in most cases is uncertain.
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18.10. Idiopatyczny zakrzep żyły środkowej siatkówki 
(podejrzenie) – opis przypadku
Magdalena Dębska1, Magdalena Bielak2, Ewa Dziwińska3,  
Emilia Zwierzchlewska-Świderek4, Maciej Gwóźdź5

1 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

2 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

3 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

4 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

5 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Cel:
Przedstawienie przypadku 42-letniego pacjenta z pogorszeniem widzenia w oku lewym 
prawdopodobnie w przebiegu idiopatycznego zakrzepu żyły środkowej siatkówki na 
podstawie 11- miesięcznej obserwacji klinicznej.

Materiał i metoda:
42-letni pacjent bez chorób ogólnych i okulistycznych w wywiadzie został skierowany na Ostry 
Dyżur Okulistyczny z powodu epizodu ograniczenia pola widzenia w OL, które pojawiło się 
około 2 godziny wcześniej i ustąpiło samoistnie po kilkunastu minutach. Przeprowadzono 
badanie okulistyczne obejmujące ocenę ostrości wzroku (BCVA OPL 1,0), tonometrię, badanie 
w lampie szczelinowej, OCT plamek i tarcz nerwów wzrokowych (zaobserwowano obrzęk 
tarczy n. II, obrzęk plamki,   płomykowate krwotoczki w biegunie tylnym i na obwodzie 
siatkówki, krętość i poszerzenie naczyń żylnych). Pacjent po wykonaniu diagnostyki i ustaleniu 
zaleceń został wypisany ze szpitala bez dolegliwości do dalszej opieki ambulatoryjnej. 2 
tygodnie później zgłosił się do Oddziału z powodu znacznego obniżenia ostrości wzroku 
w oku lewym. Ponownie przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, które wykazało 
nasilenie zmian obrzękowych nerwu wzrokowego i plamki. Pacjent tydzień później otrzymał 
iniekcję doszklistkową preparatu Eylea w dawce 2 mg. Rozszerzono diagnostykę okulistyczną 
(wykonano m. in. angiografię fluoresceinową, pole widzenia). Pacjent wykonał pełną 
diagnostykę internistyczną, hematologiczną oraz badania genetyczne, które nie pozwoliły 
ustalić przyczyny zmian na dnie oka oraz pogorszenia widzenia.

Wyniki:
Po podaniu preparatu anty-VEGF i włączeniu leczenia podczas kilkunastomiesięcznej 
obserwacji zaobserwowano wycofanie się obrzęku tarczy nerwu wzrokowego i plamki w oku 
lewym. Ostrość wzroku z najlepszą korekcją zmniejszyła się ostatecznie z 1,0 do 0,4. Ze względu 
na podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe w obu oczach i dodatni wywiad rodzinny w 
kierunku jaskry pacjentowi włączono krople przeciwjaskrowe zawierające latanoprost.

Wnioski:
Choroby naczyniowe siatkówki mogą wystąpić u młodych, zdrowych osób i ich przyczyny 
mogą być niemożliwe do ustalenia mimo przeprowadzenia wysokospecjalistycznej 
diagnostyki.
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18.10. Idiopathic central retinal vein occlusion 
(suspicion) – case report
Magdalena Dębska, Magdalena Bielak, Ewa Dziwińska,  
Emilia Zwierzchlewska-Świderek, Maciej Gwóźdź

Purpose:
The purpose of the study is to present a 42-year-old patient with visual impairment in the left 
eye probably in the course of idiopathic central retinal vein occlusion observed for 11 months.

Material and method:
A 42-year-old man without any internal or ophthalmological diseases was referred to the 
Department of Ophthalmology because of the narrowing of the visual field in his left eye, 
which he noticed 2      hours before and which resolved spontaneously after several minutes. 
The performed ophthalmic examination included visual acuity test (best-corrected visual 
acuity was 1,0), tonometry, slit lamp examination, optical coherence tomography (observed 
disc swelling, macular edema, flame-shaped hemorrhages in the posterior and peripheral pole 
of the retina, veins tortuosity and extension). After diagnostics and medical recommendations 
patient without any complaints was discharged from the hospital for further diagnostics 
on an outpatient basis. Two weeks later he reported to our   Department with a complaint 
of considerable visual acuity decrease in the same eye. The ophthalmological examination 
was performed and showed an extension of macular edema and papilloedema. One week 
later patient received one intravitreal injection of Eylea (aflibercept) in the dose of 2 mg. The 
ophthalmological examination was extended (e.g. fluorescein angiography and perimetry). The 
patient did internal, haematological and genetical tests which did not  determine causes of the 
changes on the fundus of the eye and blurred vision.

Results:
After the anti-VEGF therapy and undertaking the treatment the progressive withdrawal of 
macular edema and papilloedema was observed within 11 months of observation. The best-
corrected vision acuity decreased from 1,0 to 0,4. Because of the increased intraocular pressure 
and positive family history for glaucoma, the patient received eyedrops with latanoprost.

Conclusions:
Retinal vascular diseases may occur at young and healthy people and their causes may be 
impossible  to determine despite highly specialized examinations.
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18.11. Jaskra po przeszczepach rogówek
Zofia Pniakowska1, Diana Wyroślak-Bednarek2, Piotr Jurowski3

1 Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, USK im. WAM w Łodzi

2 Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, USK im. WAM w Łodzi

3 Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, USK im. WAM w Łodzi

Cel:
Przedstawienie głównych przyczyny jaskry u chorych po przeszczepach pełnościennych i 
warstwowych rogówki.

Materiał i metoda:
Obserwacje pacjentów po przeszczepach rogówek w Klinice z uwzględnieniem badań przed- i 
pooperacyjnych (ostrość wzroku, tonometria, AS-OCT) oraz dane z piśmiennictwa.

Wyniki:
Badania OCT przedniego odcinka oka ujawniają zmiany morfometrii przedniego odcinka oka, 
w tym deformacje obwodowej części rogówki, zwężenie kąta przesączania oraz obecność 
zrostów przednich  u chorych po keratoplastyce drążącej i warstwowej tylnej.

Wnioski:
Patomechanizm podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskry po przeszczepach 
rogówek jest złożony. Badanie SOCT przedniego odcinka oka jest metodą o wyjątkowym 
znaczeniu w diagnostyce i planowaniu dalszego leczenia.



STRESZCZENIA
Abstracts

309

18.11. Glaucoma after keratoplasty
Zofia Pniakowska, Diana Wyroślak-Bednarek, Piotr Jurowski

Purpose:
The paper presents main causes of glaucoma in patients after penetrating and lamellar 
keratoplasty.

Material and method:
Examination of patients after keratoplasty in our Clinic, comparison of pre- and postoperative 
visual acuity, tonometry and AS-OCT as well as data from literature.

Results:
AS-OCT scans reveal changes in morphometry of the anterior segment of the eye including 
deformation of peripheral cornea, narrowing of the iridocorneal angle, as well as presence 
of anterior synechiae in patients after penetrating and Descemet's stripping endothelial 
keratoplasty.

Conclusions:
The pathomechanism of elevated intraocular pressure and glaucoma after corneal grafting is 
complex. AS-OCT plays an important role in diagnosis and planning of further treatment.
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18.12. Jaskra wywołana olejem silikonowym – aktualny 
stan wiedzy i opis przypadku
Michał Post1, Wojciech Lubiński2

1 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2 II Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Cel:
Celem obecnej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat jaskry wywołanej 
olejem silikonowym. 

Materiał i metoda:
Przegląd danych z literatury przedstawiający różną patogenezę, czynniki predysponujące oraz 
możliwości leczenia pacjentów po witrektomii z podaniem oleju silikonowego powikłanych 
wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego lub neuropatią jaskrową. Prezentacja przypadku. 

Wyniki:
W patogenezie jaskry olejowej odgrywają istotną rolę: 1. wypełnienie przedniego 
segmentu oka 2. blok źreniczny, 3. biodegradacja oleju silikonowego 4, zapalenie w obrębie 
beleczkowania. W leczeniu zachowawczym stosujemy cykloplegiki, steroidy, leki zmniejszające 
produkcje płynu komorowego, profilaktyczną obwodową irydektomię, usuniecie oleju oraz 
operacje p- jaskrowe- trabekulektomię, operacje drenujące (zastawka Ahmeda), procedury 
cyklodestrukcyjne (laser diodowy, crio).

Wnioski:
U pacjentów po witrektomii z podaniem oleju silikonowego, podwyższone ciśnienie 
śródgałkowe może wystąpić w każdym czasie,  dlatego konieczne jest ich monitorowanie. 
Świadomość   patogenezy i czynników ryzyka jaskry wtórnej umożliwia wprowadzenie 
właściwego leczenia u tych pacjentów. 
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18.12. Silicone oil induced glaucoma: a review and case 
report
Michał Post, Wojciech Lubiński

Purpose:
To present the current state of knowledge about silicone oil induced glaucoma.

Material and method:
Review of literature highlights different pathogenesis, risk factors and treatment options for 
intraocular pressure elevation or glaucomatous neuropathy in patients vitrectomized with 
silicone oil. Presentation of case report. 

Results:
Pathogenesis of silicone oil induced glaucoma is multifactorial: 1. presence of the oil in anterior 
segment of the eye 2. pupillary block, 3. biodegradation of oil 4, trabecular inflammation. 
In conservative treatment, we use cycloplegics, steroids, antiglaucoma drugs; in surgical 
approach - prophylactic peripheral iridotomy/iridectomy, oil removal and glaucoma operations 
- trabeculectomy, drainage operations (Ahmed valve), cyclodestructive procedures (diode laser, 
crio). 

Conclusions:
In patients after vitrectomy with silicone oil elevated intraocular pressure may occur at any 
time.    The awareness of pathogenesis and risk factors of secondary glaucoma is  key to 
efficient treatment   in these patients.
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18.13. Jednoczesne odłączenie naczyniówki i siatkówki – 
opis przypadku i trudności diagnostyczne
Katarzyna Warzecha1, Rafał Leszczyński2, Aleksandra Jaczyńska3,  
Kinga Biernat4

1  Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

2  Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

3  Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

4  Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

Cel:
Jednoczesne odłączenie błony naczyniowej i siatkówki może występować w kilku jednostkach 
chorobowych : może towarzyszyć czerniakowi błony naczyniowej, być wynikiem doznanego 
urazu, bądź występować jako idiopatyczny zespół naczyniówkowo- siatkówkowy. W każdym z 
nich obowiązuje inny schemat postępowania terapeutycznego

Materiał i metoda:
Prezentacja przypadku, wskazanie trudności w diagnostyce, postępowaniu i leczeniu 
jednoczesnego odłączenia naczyniówki i siatkówki

Wyniki:
45 letni pacjent, dotychczas nie leczony okulistycznie,zgłosił się na Izbę Przyjęć z powodu 
pogorszenia widzenia okiem prawym od 3 dni.Badaniem fizykalnym stwierdzono 
odwarstwienie siatkówki w kwadrantach skroniowym i dolnym oka prawego. Po wykonywaniu 
badań dodatkowych rozpoznano jednoczesne odłączenie naczyniówki i siatkówki.
Poszerzono diagnostykę wykluczając czerniaka błony naczyniowej oraz ewidentne przedarcia 
siatkówki. Wykonano zabieg: witrektomię z dostępu tylnego z podaniem oleju silikonowego, 
endofotokoagulacją siatkówki, usunięciem zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wszczepem 
sztucznej soczewki, uzyskując przyłożenie siatkówki i naczyniówki. Pacjent od kilku miesięcy 
pozostaje w naszej obserwacji.

Wnioski:
Jednoczesne odłączenie naczyniówki i siatkówki stwarza duże trudności diagnostyczne, 
rzutujące na dalsze postępowanie. Witrektomia tylna jest główną metodą leczenia, pacjent po 
operacji wymaga stałej kontroli okulistycznej
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18.13. Co-existant choroidal and retinal detachment – 
case report and challenges in diagnostics
Katarzyna Warzecha, Rafał Leszczyński, Aleksandra Jaczyńska,  
Kinga Biernat

Purpose:
Co-existant choroidal and retinal detachment may occur in several disease entities: it may 
accompany the uveal melanoma, be the result of an injury, or occur as an idiopathic uveal 
effusion syndrome. Each of them has a different therapeutic procedure

Material and method:
case presentation, indication of difficulties in the diagnosis, management and treatment of co- 
existant choroidal and retinal detachment

Results:
A 45-year-old patient, without previous ocular disodreds, reported to the Admission  Room 
due to deterioration of vision of the right eye for 3 days. Physical examination revealed retinal 
detachment in the temporal and lower quadrants of the right eye. After additional tests, a 
co-existant detachment of the choroid and retina was diagnosed. Associated uveal melanoma 
and evident retinal tears were excluded. The procedure was performed: pars plana vitrectomy   
with the administration    of silicone oil, retinal endophotocoagulation, cataract extraction by 
phacoemulsification and artificial lens implant, atsoon reatacing the retina and choroid. The 
patient is in our observation for several months

Conclusions:
Co-existant detachment of the choroid and retina make an a diagnostics challenge, and 
require carreful examination, and diagnostic, affect further managemenet. Posterior 
vitrecomomy is the main method of treatment, the patient requires permanent control after 
surgery
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18.14. Leczenie jaskry opornej u pacjentów 
po witrektomii tylnej z użyciem zastawki Ahmeda 
we własnej modyfikacji
Adam Cywiński1, Łukasz Bednarski2

1 Śląskie Centrum Leczenia Oczu

2 Śląskie Centrum Leczenia Oczu

Cel:
Ocena efektów leczenia pacjentów z jaskrą oporną na leczenie z użyciem zastawki Ahmeda, 
we własnej modyfikacji,w okresie obserwacji 6 miesięcznym.

Materiał i metoda:
8 osób (oczu) poddano zabiegowi implantacji zastawki Ahmeda z zastosowaniem własnej 
modyfikacji. Model przedniokomorowy zastawki wprowadzono do komory ciała szklistego. 
Pacjenci uprzednio byli poddani zabiegowi witrektomii tylnej oprócz jednego przypadku, w 
którym wykonano zabieg łączony.

Wyniki:
W każdym przypadku uzyskano normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego. Nie 
zaobserwowano efektu przebicia spojówki przez elementy zastawki Ahmeda.

Wnioski:
Zastosowanie zastawki Ahmeda we własnej modyfikacji daje dobre efekty pod postacią 
normalizacji ciśnienia oka oraz pozwala uniknąć typowych powikłań pozabiegowych jak 
przebicie spojówki przez elementy zastawki..
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18.14. A treatment of refractory glaucoma in patients 
after posterior vitrectomy using Ahmed valve, in an own 
modification
Adam Cywiński, Łukasz Bednarski

Purpose:
Evaluation of the results of treatment of patients with refractory glaucoma who were treated 
with Ahmed valve implantation in an own modification, in 6 months follow up.

Material and method:
Eight patients (eyes) have had implantation of Ahmed valve in an own modification. Model 
of the valve designed for anterior chamber usage were implanted to the the vitreous cavity. 
Previously all patients were treated with posterior vitrectomy surgery, without one who have 
been treated using combined surgery -PPV and Ahmed valve implantation.

Results:
Normalization of intraocular pressure were achieved in all cases. There were no observed 
erosions  of the conjunctiva caused by elements of the valve

Conclusions:
An application of Ahmed valve in an own modification gives good results by normalization of 
the pressure and allows to avoid typical postoperative complications such as erosion of the 
conjunctiva
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18.15. Leczenie oparzeń chemicznych powierzchni oka 
za pomocą opatrunku z błony owodniowej
Edyta Chlasta-Twardzik1, Magdalena Krok2, Magdalena Hunt3,  
Edward Wylęgała4

1 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

2 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

3 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

4 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Cel:
Przedstawienie wyników leczenia wczesnych powikłań oparzeń chemicznych powierzchni oka 
za pomocą opatrunku z błony owodniowej.

Materiał i metoda:
Pacjent 1: mężczyzna zgłosił się do Oddziału Okulistycznego po oparzeniu chemicznym 
zasadą powierzchni oka prawego. W badaniu V OP: 5/5; w badania w lampie szczelinowej 
uwidoczniono rozległą erozję nabłonka rogówki, przymglenie i obrzęk miąższu rogówki. 
Pacjent 2: po oparzeniu chemicznym powierzchni oka lewego. W badnaiu V OL: 5/50; w 
badaniu w lampie szczelinowej uwidoczniono rozległą erozję nabłonka rogówki na całym jej 
obszarze, przymglenie i obrzęk rogówki, niedokrwienie rąbka rogówki od skroni na obszarze 
180st, erozja spojówki gałkowej w kwadrantach dolnych.

Wyniki:
Pacjent 1: 10 dni po zabiegu: V OP: 5/25, opatrunek z błony owodniowej częściowo 
zresorbowany, regresja obrzęku rąbka oraz przymglenia rogówki, epitelializacja postępuje od 
obwodu. Kontrola 1 miesiąc po zabiegu: V OP: 5/7, opatrunek z błony owodniowej całkowicie 
zresorbowany, rogówka wynabłonkowana, przezroczysta. Pacjent 2: 14 dni po zabiegu: V OL: 
5/12, opatrunek z błony owodniowej częściowo zresorbowany, regresja obrzęku i niedokrwienia 
rąbka, regresja przymglenia rogówki, epitelializacja od obwodu. Kontrola 5 miesięcy po 
zabiegu: V OL: 5/5.

Wnioski:
Zastosowanie opatrunku z błony owodniowej jest skuteczną i bezpieczną metodą 
leczenia chemicznych oparzeń rogówki pozwalająca na uzyskanie bardzo dobrego efektu 
funkcjonalnego.
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18.15. Amniotic Membrane Transplantation in chemical 
eye injuries – description of two clinical cases
Edyta Chlasta-Twardzik, Magdalena Krok, Magdalena Hunt,  
Edward Wylęgała

Purpose:
The AMT in management of early complications of chemical injuries of eye surface.

Material and method:
Patient 1: chemical injury of the right eye. At the admission: V RE: 5/50. The slit-lamp 
microscopy examination revealed extensive epithelial erosion, corneal haze and edema were 
revealed. Patient 2: chemical injury of the left eye. At the admission: V LE: 5/50. The slit-lamp 
microscopy examination revealed extensive total epithelial erosion, corneal haze and edema, 
corneal limbus ischemia (180 degrees) especially in upper and lower temporal quadrants, 
conjunctiva erosion in lower quadrants.

Results:
Patient 1: 10 days after AMT: V OP: 5/25, amniotic membrane partially absorbed, regression of  
corneal edema and haze, epithelialization from peripheral cornea. Control 1 month after AMT: V 
OP: 5/7, amniotic membrane completely resorbed, transparent cornea. Patient 2: 14 days after 
AMT: V   OL: 5/12, amniotic membrane partially absorbed, regression of corneal edema and 
haze, regression    of corneal limbus ischemia, epithelialization from peripheral cornea. Control 
5 months after AMT: V OL: 5/5, amniotic membrane completely resorbed, transparent cornea.

Conclusions:
The use of the AMT is an efficient and safe method in the management of chemical eye 
injuries and allow to get a very good functional effect.
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18.16. Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych 
u dzieci – analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki 
Dziecięcej SUM w Katowicach
Marta Świerczyńska1, Ewelina Tobiczyk2, Piotr Rodak3, Erita Filipek4

1 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel:
Retrospektywna ocena skuteczności zabiegu sondowania dróg łzowych u dzieci z objawami 
wrodzonej niedrożności dróg łzowych.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto 2075 pacjentów (2543 oczu), u których przeprowadzono zgłębnikowanie 
dróg łzowych w Oddziale Okulistyki Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach w   latach 2012-2018. Zabiegi wykonano w znieczuleniu miejscowym w warunkach 
sali operacyjnej pod nadzorem anestezjologa. Grupę badaną stanowiło 984 dziewczynek 
(47,4%) i 1091 chłopców  (52,6%), w wieku od 2 tygodni do 41 miesięcy (średnia wieku 7,6 ±5,4 
miesiąca).Pacjenci zostali podzieleni na 5 grup wiekowych: 0-6. miesiąc życia, 7-12. miesiąc 
życia, 13-18. miesiąc życia, 19-24. miesiąc życia oraz powyżej 24 miesiąca życia.

Wyniki:
Jednostronna niedrożność dróg łzowych dotyczyła 1607 (77,4%) dzieci, natomiast dwustronną 
niedrożność stwierdzono u 468 (22,6%) pacjentów. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w 4. 
i 5. miesiącu życia (32,7% wszystkich pacjentów). W grupie badanej skuteczność pierwszego 
zabiegu wyniosła 88,2%, a w danych grupach wiekowych liczyła odpowiednio: 92,7%, 85,5%, 
80,9%, 69,2%, 66,7%. Późniejsze wdrożenie leczenia zabiegowego oraz obustronna niedrożność 
są czynnikami ryzyka niepowodzenia zabiegu.

Wnioski:
Sondowanie dróg łzowych jest bezpiecznym i skutecznym zabiegiem wykorzystywanym 
podczas leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci. Jednak jego skuteczność 
maleje wraz z wiekiem pacjenta. Najbardziej odpowiednim czasem na wykonanie sondowania 
wydaje się być wiek od 3. do 6. miesiąca życia.
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18.16. Treatment of congenital nasolacrimal ducts 
obstruction in children – analysis of clinical data in 
the Department of Pediatric Ophthalmology Medical 
University of Silesia in Katowice
Marta Świerczyńska, Ewelina Tobiczyk, Piotr Rodak, Erita Filipek

Purpose:
A retrospective analysis of the clinical efficacy of nasolacrimal duct probing among children 
with congenital nasolacrimal duct obstruction (CNLDO) symptoms.

Material and method:
The study involved 2075 patients (2543 eyes), who underwent nasolacrimal duct probing in 
Department of Pediatric Ophthalmology Medical University of Silesia in Katowice between 
2012 and 2018. The probing was conducted in topical anesthesia in the operating theatre. 
The study group consist of 984 girls (47,4%) and 1091 boys (52,6%) from 2 weeks to 41 months 
(average age was 7,6 ±5,4). The patients were divided into five age groups: 0-6 months, 7-12 
months, 13-18 months, 19-24 months and over 24 months.

Results:
Unilateral obstruction was present among 1607 (77,4%) children, while bilateral among 468 
(22,6%) patients. The most numerous group constituted children aged 4 and 5 months (32,7% 
of all patients). The success rate of the initial probing was 88,2% for all children and in the above 
age groups was 92,7%, 85,5%, 80,9%, 69,2%, 66,7%.respectively. Age at the time of procedure 
and bilateral surgery were significant risk factors for failed probing.

Conclusions:
The probing is a safe and effective procedure in CNLDO among children. Notwithstanding 
its success declines with a progressive increase in age.The most appropriate age for probing 
appears to be time between 3 and 6 months of life.



STRESZCZENIA
Abstracts

320

18.17. Metody poboru łez dla celów analizy 
laboratoryjnej. Przegląd obecnie stosowanych technik
Janusz Pieczyński1, Jolanta Kiewisz2, Andrzej Grzybowski3

1 Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

2 Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3 Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Instytut Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań

Cel:
Płyn łzowy będący mieszaniną trzech warstw: lipidowej, łzowej i mucynowej zawiera również 
elektrolity, wodę oraz dużo różnych białek. Składniki te mogą mieć znaczenie diagnostyczne 
o znaczeniu miejscowym jak i ogólnoustrojowym. Dlatego dokonaliśmy analizy współcześnie 
stosowanych technik poboru łez w celu wyboru najprostszej i najwydajniejszej metody 
mogącej dostarczyć płynu łzowego dla dalszych oznaczeń chemicznych i fizycznych.

Materiał i metoda:
Metody: Przegląd platformy PubMed z użyciem słów kluczowych: tear sample collection, 
human tears, chemical analysis of tears, physical analysis of tears, animal tears sampling.

Wyniki:
Przeanalizowano 70 oryginalnych publikacji na zadany temat z wybranymi słowami 
kluczowymi. Najczęstszymi, relatywnie najprostszymi oraz dającymi największą objętość płynu 
łzowego metodami używanymi w badaniach naukowych były techniki wykorzystujące paski 
Schirmera oraz różnego typu mikrokapilary.

Wnioski:
Zastosowanie pasków Schirmera oraz różnego rodzaju mikrokapilar, które są łatwo dostępne, 
tanie i dające odpowiednią objętość płynu łzowego, mogą posłużyć do upowszechnienia 
oznaczania substancji wskaźnikowych we łzach i przyczynić się do ułatwienia diagnostyki 
chorób oczu oraz niektórych schorzeń ogólnoustrojowych
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18.17. Tears fluid collection methods for further 
laboratory analysis. Review of current used technics
Janusz Pieczyński, Jolanta Kiewisz, Andrzej Grzybowski

Purpose:
The tear fluid is a mixture of three layers: lipids, aqueous and mucin, which contains 
electrolytes, water, many different proteins, peptides and glycoproteins. These components 
may serve as   diagnostic indicators of local and general diseases. Aim: to analyze current tears 
collection methods     to find out which are most common used, relatively easy in use and 
which can give enough volume of tears fluid for further chemical and physical analysis.

Material and method:
We searched PubMed platform with key words:tear sample collection, human tears, chemical 
analysis of tears, physical analysis of tears, animal tears sampling.

Results:
We analyzed 70 articles on the topic and found, the most common, easy to use and giving 
biggest volume of tears fluid collection methods were methods using Schirmer tear strips and 
capillary tubes

Conclusions:
Using methods of tear fluid collection may make diagnostic of some eye and general diseases 
more common and easier.
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18.18. Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem 
lasera femtosekundowego
Agata Cieślińska-Rypolc1, Bartłomiej J. Kałużny2,  
Iwona Jaworowska-Cieślińska3

1  Oftalmika Klinika Okulistyczna w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2  Oftalmika Klinika Okulistyczna w Bydgoszczy, Zakład Optometrii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

3 Oftalmika Klinika Okulistyczna w Bydgoszczy

Cel:
Astygmatyzm (niezborność) stanowi 13% wszystkich wad re-frakcji. Polega na tym, że 
równoległe promienie światła są ogniskowane w różnych punktach przed siatkówką lub za 
nią. To skutkuje nieostrym widzeniem zarówno do bliży, jak i dali. Istnieją techniki nacięciowe 
rogówki korygujące astygmatyzm. Są to: rąbkowe nacięcia relaksacyjne (ang. Limbal Relaxing 
Incisions – LRI), keratotomia poprzeczna (ang. Transverse Keratotomy – TK) oraz keratotomia 
łukowata (ang. Arcuate Keratotomy– AK). Do czasu wprowadzenia technik laserowych w 
chirurgii refrakcyjnej na początku XXI wieku były one wykonywane tradycyjnie metodą 
manualną za pomocą noża diamentowego. Od 2001 roku do zabiegów chirurgii refrakcyjnej 
rogówki wykorzystuje się laser femtosekundowy. Dzięki precyzji, skuteczności oraz wysokiemu 
profilowi bezpieczeństwa należy on obecnie do najnowszej generacji laserów stosowanych 
w okulistyce. U młodych pacjentów z wrodzoną niezbornością rogówki preferuje się laserowe 
techniki refrakcyjne (LASIK i PRK), które pozwalają na korekcję do 4,0 D astygmatyzmu. 
Keratotomia łukowata znajduje zastosowanie w korekcji astygmatyzmu po kertoplastyce 
drążącej, a nacięcie wykonuje się w osi stromego południkarogówki. U większości pacjentów 
kwalifikowanych do operacji usunięcia zaćmy współistnieje z nią astygmatyzm rogówkowy. 
Wobec dzisiejszych oczekiwań pacjentów standardem staje się uzyskanie pełnej pooperacyjnej 
ostrości wzroku – zarówno do dali, jak i bliży– bez korekcji. Wyniki badań przeprowadzonych 
przez Ferrer-Blasco i wsp. dowodzą, że niezborność rogówkowa jest stwierdzana u 86,6% 
chorych na zaćmę. Aż u 64,4% pacjentów ze zmętnieniem soczewki waha się ona od 0,25 D 
do 1,25 D, te dane są spójne z wynikami badań przytaczanych przez innych autorów. Nawet 
niewielka niezborność rzędu 0,5 D pozostała po niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy 
może prowadzić do znacznego dyskomfortu widzenia. Obecnie wykorzystuje się kilka metod 
śródoperacyjnej korekcji współistniejącego z zaćmą astygmatyzmu rogówkowego. Techniki 
zewnątrzgałkowe obejmują: cięcie w stromym południku, przeciwstronne cięcia tunelowe 
w przeziernej rogówce oraz rąbko-we nacięcia relaksacyjne. Metodą wewnątrzgałkową 
jest wszczepienie torycznej soczewki (ang. Toric Intraocular Lens, T-IOL).Wybór sposobu 
postępowania zależy od wartości niezborności. Dwie pierwsze wymienione techniki korygują 
jedynie niewielką niezborność do 0,75 D. Rąbowe nacięcia relaksacyjne rogówki wykonane za 
pomocą lasera femtosekundowego wykorzystuje się w leczeniu współistniejącego z zaćmą 
przedoperacyjnego astygmatyzmu rogówkowego o wartościach od 0,5 D do 2,0 D, a wykonuje 
się je tuż przed rozpoczęciem zabiegu usuwania zaćmy. Metodą tradycyjną natomiast 
chirurg wykonuje je podczas fakoemulsyfikacji zaćmy lub po niej. W przypadku niezborności 
przekraczającej2,0 D zaleca się śródoperacyjne wszczepienie soczewki torycznej. Obie techniki 
zaś są przewidywalną i skuteczną metodą korekcji niezborności rogówkowej do 3,0 D, niemniej 
jednak zastosowanie T-IOL skutkuje wyraźnie lepszymi wynikami klinicznymi.
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Materiał i metoda:
Oprócz metody manualnej z użyciem ostrza diamentowego z tnącą częścią tylną obecnie 
stosuje się metodę laserową z użyciem lasera femtosekundowego. Laser femtosekundowy 
emituje ultrakrótkie, trwające kilkaset femtosekund (10–15 s), pulsy promieniowania bliskiego 
podczerwieni (długość fali 1040–1053 nm)o wiązce średnicy 0,001 mm. Precyzyjnie i szybko 
rozwarstwia rogówkę poprzez rozerwanie włókienek kolagenowych (zjawisko fotodysrupcji). 
Dochodzi do waporyzacji rogówki (wyparowania ciała stałego z pominięciem pośrednich 
stanów skupienia) z wy-tworzeniem tysięcy malutkich kawitacyjnych pęcherzyków 
zawierających dwutlenek węgla i wodę, na ściśle określonej głębokości istoty właściwej 
rogówki. Fala akustyczna towarzysząca procesowi fotodysrupcji szybko ulega rozproszeniu, 
dzięki temu nie uszkadza Nacięcia relaksacyjne rogówki z wykorzystaniem lasera 
femtosekundowego otaczających tkanek. Całkowita liczba impulsów wyznacza głębokość 
keratektomii. Przed zabiegiem w oprogramowaniu lasera operator ustala szerokość nacięć 
oraz ich głębokość i długość.Za pomocą lasera femtosekundowego zatem osiągamy 
precyzyjne nacięcia o przewidywalnym kształcie na ściśle określoną i bezpieczną głębokość.

Wyniki:
Technika wykonywania nacięć relaksacyjnych. Od 1990 roku rogówkowe nacięcia relaksacyjne 
(ang. Corneal Relaxing Incisions – CRI) zaczęto wykonywać bliżej rąbka, dzięki temu wzrosło 
bezpieczeństwo zabiegu, zmniejszył się natomiast stopień korekcji niezborności. Rąbkowe 
nacięcia relaksacyjne wykonuje się parami wzdłuż stromego południka (południka o 
największej krzywiźnie) na głębokości około 600 μm (90% centralnej grubości rogówki). 
Towarzyszy temu wypiętrzenie rogówki w południku przeciwnym („coupling”), nie dochodzi 
zatem do zmiany przedoperacyjnego ekwiwalentu sferycznego w kierunku nadwzroczności. 
Przed zabiegiem dokonuje się precyzyjnych pomiarów topograficznych i keratometrycznych 
oraz oznacza oś 0–180° na twardówce w bezpiecznej odległości od rąbka, ponieważ mogłoby 
to zakłócić pracę lasera femtosekundowego. Chirurg wykonuje najczęściej dwa przeciwstronne 
łukowate nacięcia na obwodzie rogówki tuż ku przodowi od rąbka. Mają zazwyczaj długość 
od 4,0 do 12,0 mm, dzięki temu precyzyjne położenie w osi niezborności nie jest konieczne, 
aby efekt był zadowalający. Mogą być wykonane również bardziej obwodowo, w okolicy cięć 
w przeziernej rogówce (przeciwstronne cięcia tunelowe), wówczas zakres korygowanego 
astygmatyzmu jest mniejszy (do 0,75 D). Zakres korekcji astygmatyzmu planuje się według 
nomogramów uwzględniających wiek pacjenta, wielkość wady refrakcji,typ astygmatyzmu 
(prosty lub odwrotny) oraz oś stromego południka rogówki. Dla LRI wykonywanych laserem 
femtosekundowym wyróżniamy nomogramy: Hoffmana (Castrop), Wanga (zmodyfikowany 
Donnenfelda) i Lasera rcs.com. Im większa średnica nacięcia, tym słabszy efekt refrakcyjny. 
Na wzrost skuteczności zabiegu istotnie wpływają zwiększenie głębokości nacięcia lub jego 
wydłużenie. Warto zaznaczyć, że LRI wykonywane za pomocą lasera femtosekundowego 
znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań. Oprogramowanie lasera ściśle monitoruje 
grubość nacinanej tkanki poprzez liczne pomiary pachymetryczne, głębokość nacięcia jest 
więc precyzyjnie określona. Poza tym wykorzystanie lasera femtosekundowego znacznie 
zwiększyło powtarzalność i przewidywalność nacięć w porównaniu z tymi parametrami 
osiąganymi techniką manualną w zakresie ich długości, pozycji względem osi astygmatyzmu 
oraz strefy optycznej. Wykazano, że rana powstająca po zabiegu z użyciem lasera 
femtosekundowego w porównaniu z raną po zastosowaniu techniki manualnej szybciej się 
goi, a jej brzegi są gładsze i mają bar-dziej równą powierzchnię. Tak powstała rana szybciej się 
goi, a dzięki gładkości powierzchni można osiągnąć korzystniejsze i bardziej przewidywalne 
refrakcyjne rezultaty. Sam zabieg wykonywania LRI techniką laserową trwa znacznie krócej i 
nie szkodzi otaczającym tkankom. Zwiększył się również zakres astygmatyzmu poddawanego 
ko-rekcji – dzięki temu możliwe stało się zastosowanie tej techniki także w korekcji wysokiego 
astygmatyzmu po keratoplastyce drążącej. Obecnie laser femtosekundowy jest również 
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wykorzystywany do korekcji niskiej i średniej niezborności poprzez wykonanie nacięcia 
śródmiąższowo (ang. Femtosecond Intrastromal Astigmatic Keratotomy – FISK) poniżej 
błony Bowmana, dzięki zjawisku fotodysrupcji. Zaletą tego jest szybkie gojenie z uwagi na 
brak uszkodzenia nabłonka. W porównaniu z wszczepieniem soczewki torycznej (T-IOL)
zastosowanie LRI jest ograniczone wartością niezborności maksymalnie do 3,0 D. Jeśli wartości 
astygmatyzmu są wyższe, zastosowanie znajduje wyłącznie T-IOL. Niewątpliwą przewagą 
T-IOL nad rąbkowymi nacięciami relaksacyjnymi rogówki jest także możliwość precyzyjnego 
określenia pooperacyjnej refrakcji. Rąbkowe nacięcia relaksacyjne ingerują w architekturę 
rogówki, niosą zatem większe ryzyko powikłań około- i pooperacyjnych. Z uwagi na długość 
cięcia nie wymagają natomiast precyzyjnego ułożenia w osi astygmatyzmu, podczas gdy 
T-IOL należy ustawić prawidłowo w wyznaczonej osi. Procedura wykonania LRI trwa dłużej 
niż wszczepianie T-IOL podczas niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy, a ostateczny efekt 
istotnie zależy od doświadczenia operatora. Powikłania Najczęstsze powikłania są związane 
bezpośrednio z przerwaniem ciągłości tkanki rogówkowej i zaburzeniem jej architektury. 
Są to wtórne zakażenia, perforacje powstałe w wyniku ścieńczenia rogówki, niezborność 
nieregularna, zmniejszone czucie rogówkowe wskutek denerwacji, a także rozejście się 
brzegów rany. Do istotnych powikłań należy korekcja w nieprawidłowej osi prowadząca do 
niedokorygowania lub pogłębienia niezborności. Znane są także znacznie cięższe powikłania 
po LRI grożące całkowitą utratą wzroku zarówno u pacjentów obciążonych wcześniej 
dodatkowymi schorzeniami okulistycznymi, jak i bez obciążeń. Odnotowano przypadki 
neurotroficznego owrzodzenia rogówki,bakteryjnego zapalenia rogówki i bakteryjnego 
zapalenia wnętrza gałki ocznej.

Wnioski:
Wykonywane za pomocą lasera femtosekundowego LRI są niewątpliwie bezpieczniejszą, 
bardziej przewidywalną i powtarzalną procedurą niż metoda manualna, chociaż wiążą się 
z wyższymi kosztami. Zastosowanie torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pozostanie 
z pewnością podstawowym sposobem korekcji niezborności rogówkowej u pacjentów 
poddawanych operacji zaćmy jako leczenie pierwszego wyboru. Wykonane za pomocą lasera 
LRI mogą znaleźć zastosowanie w przypadku korekcji mniejszej niezborności rogówkowej u 
pacjentów, którzy mają zaplanowany zabieg techniką femtofakoemulsyfikacji.



STRESZCZENIA
Abstracts

325

18.18. Limbal Relaxing Incisions Performed Using 
Femtosecond Laser
Agata Cieślińska-Rypolc, Bartłomiej J. Kałużny, Iwona Jaworowska-Cieślińska

Purpose:
Limbal relaxing incisions are used to correct astigmatism. Nowadays technology enables 
to perform them with femtosecond laser use.We present an overviewof the limbal relaxing 
incisions use in ophthalmic surgery, basics of femtosecond laser limbal relaxing incisions and 
benefits in comparison with a manual technique.

Material and method:
We describe femtosecond laser limbal relaxing incisions and benefits in comparison with a 
conventional manual technique.

Results:
We report the most common intra and postoperative complications.

Conclusions:
Conclusion Limbal Relaxing Incisions performed using femtosecond laser  are  undoubtedly  
safer, more predictable and repetitive procedure rather than the manual technique, although 
they are associated with higher costs. Toric IOL implantation is an effective option to manage 
corneal astigmatism at the time of cataract surgery. LRIs are a predictable and effective 
means of correcting  preexisting corneal astigmatism up to 2.00 D at the time of presbyopia-
correcting IOL implantation during femtosecond laser-assisted cataract surgery.
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18.19. Nagłe pogorszenie widzenia jako nietypowy objaw 
tętniaka wewnątrzczaszkowego – opis przypadku
Magdalena Hunt1, Edyta Chlasta-Twardzik2, Magdalena Krok3,  
Edward Wylęgała4

1 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

2 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

3 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

4 Katedra i Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Cel:
Przedstawienie postępowania diagnostyczno-terapeutycznrgo w przypadku 
niejednoznacznych objawów ze strony narządu wzroku.

Materiał i metoda:
42-letnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Okulistycznego z powodu znacznego 
obniżenia ostrości wzroku w oku lewym od 4 dni. W badaniu OL: znaczne obniżenie ostrości 
wzroku, brak widzenia barw oraz prawidłowy obraz dna oka w badaniu w lampie szczelinowej, 
które przemawiały za klinicznym obrazem pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego. 
Ze względu na obraz kliniczny choroby włączono Solu-Medrol dożylnie. Wykonano badania: 
neurologiczne pole widzenia;  angiografię fluoresceinową.

Wyniki:
W badaniu obrazowym MR głowy rozpoznano nadsiodłowo centralnie i po stronie lewej 
zmianę o średnicy 14 mm najprawdopodobniej przylegającą do tętnicy szyjnej wewnętrznej 
lewej – tętniak. Uciskający i modelujący skrzyżowanie nerwów wzrokowych oraz nerw 
wzrokowy lewy. Pacjentkę w stanie ogólnym dobrym w trybie pilnym przekazano do Oddziału 
Neurochirurgii celem dalszego leczenia.

Wnioski:
Pierwszymi objawami tętniaka wewnątrzczaszkowy lub innej masy rozrostowej zlokalizowana 
w obrębie skrzyżowania wzrokowego mogą być objawy ze strony narządu wzroku. 
Powyższy przykład pokazuje konieczność wykazywania większej czujności diagnostycznej 
i interdyscyplinarnego podejścia do problemu klinicznego, niebagatelizowania z pozoru 
błahych objawów oraz kontynuacji procesu diagnostycznego, jeśli początkowe rozpoznanie i 
wdrożona terapia, nie prowadzą do  poprawy stanu klinicznego. Szybka diagnostyka obrazowa 
i interwencja neurochirurgiczna miały kluczowe znaczenie w procesie terapeutycznym 
pacjentki. Angio-TK pozostaje złotym standardem w diagnostyce zmian naczyniowych mózgu.
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18.19. A sudden decrease of vision as an atypical 
symptom of an intracranial aneurysm – a case report
Magdalena Hunt, Edyta Chlasta-Twardzik, Magdalena Krok,  
Edward Wylęgała

Purpose:
Presentation of diagnostic and therapeutic difficulties in the case of non-explicit symptoms of 
the sight

Material and method:
A 42-year-old female patient was admitted to the Department of Ophthalmology due to 
a significant reduction in visual acuity in the left eye since 4 days. At the admission LE: 
significant reduction in visual acuity, no color vision, correct image of the fundus in the slit 
lamp examination. Those signs appealed for the retrobulbar optic neuritis. Solu-Medrol iv. was 
used due to the clinical symptoms of the disease. Examinations like neurological perymetry, 
fluorescein angiography were performed.

Results:
In MR of head was seen above sella turcica centrally and on the left side variation with the 
diameter   of 14 mm which most likely adheres to left internal carotid artery – aneurysm, 
which opressing and modeling chiasma opticum and left optic nerv. Patient in  good  general  
condition  urgently transferred to the Department of Neurosurgery for further treatment

Conclusions:
The first symptoms of intracranial aneurysm or other proliferative mass located within chiasma 
optimum could be symptoms from the organ of sight. The above example demonstrates the 
need of greater diagnostic alertness and interdisciplinary approach to the clinical problem, 
underestimating seemingly trivial symptoms and continuation of the diagnostic process if 
the initial diagnosis and implemented therapy do not lead to improvement of the clinical 
condition. Fast imaging diagnostics and neurosurgical intervention were very important in 
the patient's therapeutic process. Angio-CT remains the gold standard in the diagnosis of 
cerebrovascular changes.
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18.20. Nietypowe zapalenie rogówki wywołane przez 
Acanthamoeba spp
Beata Rymgayłło-Jankowska, Dorota Pożarowska,  
Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dominika Wróbel-Dudzińska,  
Tomasz Żarnowski1

1 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry UM w Lublinie

Cel:
Celem pracy było przedstawienie nietypowego, bezbolesnego przebiegu zapalenia rogówki 
wywołanego pełzakiem Acanthamoeba u 48-letniej chorej.

Materiał i metoda:
Analiza historii choroby chorej.

Wyniki:
48-letnia kobieta zgłosiła się do naszej Kliniki z objawami lekkiego zaczerwienienia spojówek, 
dyskomfortu, obniżenia ostrości wzroku w oku lewym trwającymi od 2 tygodni. 5 miesięcy 
wcześniej chora leczona była Acyklowirem ogólnie i miejscowo z powodu opryszczkowego 
zapalenia rogówki  oka lewego. Soczewki kontaktowe nosiła sporadycznie.  W  badaniu  
stwierdzono  obecność epiteliopatii w dolnej hemisferze rogówki przypominającej 
początkowe stadia owrzodzenia drzewkowatego. Czucie rogówkowe było nieco obniżone. 
U chorej rozpoznano początek opryszczkowego zapalenia rogówki i włączono miejscowe 
leczenie Acyklowirem. 3 tygodnie później chora zauważyła dalsze obniżenie ostrości 
wzroku – stwierdzono obrzęk istoty właściwej rogówki oka lewego, zaś miesiąc później 
owrzodzenie rogówki pogłębiło się. Chora nie zgłaszała żadnych dolegliwości bólowych. 
Do leczenia włączono Moxifloxacynę. 5 tygodni później u chorej pojawił się masywny, 
pierścieniowaty, paracentralny naciek zapalny. Pobrano zeskrobiny w kierunku obecności 
pełzaka Acanthamoeba. Wynik okazał się pozytywny. Włączono leczenie przeciwpełzakowe.  
Ponieważ leczenie zachowawcze nie polepszyło stanu rogówki wykonano przeszczep 
rogówki oka lewego. Badanie histopatologiczne potwierdziło obecność licznych cyst pełzaka 
Acanthamoeba w istocie właściwej rogówki. 9 miesięcy później z powodu niepowodzenia 
przeszczepu wykonano ponowny przeszczep rogówki oka lewego wraz z operacją zaćmy 
dojrzałej i wszczepieniem soczewki tylnokomorowej. Chora nie skarżyła się na bół przez cały 
przebieg choroby.

Wnioski:
Pełzakowe zapalenie rogówki powinno być brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej 
zapaleń rogówki nawet w przypadku braku dolegliwości bólowych. Nieprawidłowe/opóźnione 
rozpoznanie może doprowadzić do skomplikowania obrazu klinicznego, nieskuteczności 
postępowania leczniczego i nieodwracalnej utraty widzenia.
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18.20. Atypical presentation of Acanthamoeba keratitis 
in a 48-year-old woman
Beata Rymgayłło-Jankowska, Dorota Pożarowska,  
Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Dominika Wróbel-Dudzińska,  
Tomasz Żarnowski

Purpose:
To present a case of minimal pain Acanthamoeba keratitis to pay clinicians attention to 
remember Acanthamoeba when evaluating atypical or complicated cases of keratitis.

Material and method:
The medical history of an unusual keratitis case was analyzed.

Results:
48 y.o. woman presented with discomfort, foreign body sensation, mild conjunctival 
hyperemia, and decreased visual acuity in her left eye for two weeks. She wore contact lenses 
only occasionally. Five  months before presentation she was diagnosed with herpes simplex 
keratitis and treated with acyclovir. Recent examination revealed a small dendritic-like ulcer. 
The patient was then diagnosed     as recurrent herpes keratitis and the treatment with 
topical and oral acyclovir was started. Three weeks later there was no improvement and the 
ulcer seemed to be deeper, so the treatment with acyclovir and with moxifloxacine (added) 
was continued. She did not reported any pain. In the fifth month of the disease, the patient 
developed a dense, mid-peripheral ring-like stromal infiltrate. A    deep corneal scrapings 
were positive for Acanthamoeba. After two months of therapy with propamidine isetionate 
and polyhexamethylene biguanide a stromal infiltrate failed to improve and  the patient 
underwent a penetrating keratoplasty. Five months later the transplant failed and the second 
penetrating keratoplasty with cataract extraction was performed.

Conclusions:
Acanthamoeba keratitis must be considered in the differential diagnosis of keratitis even 
without the classic sings of severe pain. Incorrect diagnosis and treatment may further 
complicate the clinical picture and delay the proper management
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18.21. „Niezwykłe” guzy spojówki
Weronika Szliwa1, Mariusz Wilk2, Iwona Rospond-Kubiak3

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie dwóch przypadków masywnej malformacji naczyń żylnych 
oczodołu klinicznie przypominajacych guz spojówki u młodych pacjentek.

Materiał i metoda:
2 pacjentki, lat 29 i 17, z pojawiającą się nagle krwisto-brązową zmianą guzowatą w kącie 
przyśrodkowym lewego oczodołu. W wywiadzie u obu kobiet występowały nawracające 
wylewy podspojówkowe. W obu przypadkach rozpoznanie postawiono na podstawie 
rezonansu magnetycznego oczodołu.

Wyniki:
W pierwszym przypadku doszło do samoistnej regresji zmiany w trakcie blisko 2 letniej 
obserwacji. Druga pacjentka jest przygotowywana do leczenia chirurgicznego we współpracy 
z laryngologami.

Wnioski:
Malformacje naczyń oczodołu ze względu na swoje rzadkie występowanie i wielorakie 
manifestacje kliniczne wymagają podejścia interdyscyplinarnego. Możliwa jest samoistna 
regresja zmian.
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18.21. Unusual conjunctival tumours
Weronika Szliwa, Mariusz Wilk, Iwona Rospond-Kubiak

Purpose:
The aim of this study is to present two cases of massive venous malformations of the orbit, 
clinically mimicking conjunctival tumour in young patients.

Material and method:
Two patients, aged 29 and 17, presented with suddenly growing nodular brown lesions in 
the medial part of the left orbit. Both patients had the history of recurrent subconjunctival 
haemorrhages. The diagnosis was made on the basis of magnetic resonance imaging in both 
cases.

Results:
In the first patient,  there was a spontaneous regression of the lesion during almost two-
year  period  of observation. The second patient is now prepared for surgical treatment in 
cooperation with otolaryngologists.

Conclusions:
Orbital vascular malformations due to their rare occurrence and various clinical manifestations 
require a multidisciplinary approach. Spontaneous resolution of the lesion is possible.



STRESZCZENIA
Abstracts

332

18.22. Złamanie podspojówkowej części wszczepionego 
implantu XEN Gel Stent u pacjentki z jaskrą wtórną 
otwartego kąta – obserwacja czy interwencja?
Agata Stodolska-Nowak1, Agata Brązert2, Krzysztof Załęcki3,  
Jarosław Kocięcki4

1 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Przedstawienie przypadku wieloodłamowego, samoistnego złamania się podspojówkowej 
części wszczepionego implantu XEN Gel Stent u pacjentki z jaskrą wtórną otwartego kąta 
w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (PEX).

Materiał i metoda:
Analiza retrospektywna dokumentacji pacjentki pseudofakijnej z jaskrą wtórną otwartego 
kąta w przebiegu PEX będącej pod opieką przyklinicznej Poradni Leczenia Jaskry, u której 
wszczepiono implant Xen Gel Stent z powodu niemożności uzyskania dobrej kontroli 
farmakologicznej ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) i u której doszło do wieloodłamowego, 
samoistnego złamania części podspojówkowej implantu. Oceniano: wartości IOP przed 
zabiegiem, w 1 tygodniu oraz 6, 12 i 24 miesiące po zabiegu, stabilność położenia implantu. 
Pod uwagę wzięto również występowanie dolegliwości bólowych w okresie po stwierdzeniu 
złamania stentu.

Wyniki:
Pacjentka została zakwalifikowana do wszczepienia implantu XEN Gel Stent do oka lewego 
z powodu utrzymującego się podwyższonego IOP pomimo stosowania maksymalnej 
terapii miejscowej. Nie odnotowano powikłań śródoperacyjnych podczas implantacji 
stentu. Uzyskano spadek IOP odpowiadający IOP docelowemu dla pacjentki, a efekt 
hipotensyjny utrzymywał się przez cały okres obserwacji pomimo odstawienia wszystkich 
leków przeciwjaskrowych. Podczas kontroli w 6. miesiącu po zabiegu stwierdzono 
wieloodłamowe złamanie podspojówkowej części XEN, bez perforacji spojówki, bez dyslokacji 
wewnątrzkomorowej części implantu oraz z prawidłową strukturą poduszki filtracyjnej. Chora 
negowała wystąpienie urazu oka lewego. W związku z dobrymi wartościami IOP i brakiem 
dolegliwości ze strony pacjentki zadecydowano o leczeniu zachowawczym. Na kolejnych 
wizytach kontrolnych IOP było w normie, gałka oczna bez cech zadrażnienia, pęcherzyk 
filtracyjny prawidłowo uformowany. Po roku od zabiegu chora podawała uczucie dyskomfortu 
w oku lewym, które jednak ustępowało po kroplach nawilżających.

Wnioski:
Pomimo, że implant Xen Gel Stent zbudowany jest z biokompatybilnego, żelowego 
w strukturze materiału, który według informacji producenta ulega dodatkowo uelastycznieniu 
i zmiękczeniu bezpośrednio po wszczepieniu, w części przypadków może dojść do jego 
samoistnego złamania. U pacjentów, którzy nie zgłaszają dolegliwości i u których 
IOP utrzymuje się na oczekiwanym poziomie, a pozostała cześć stentu jest stabilna 
postępowaniem z wyboru powinna być obserwacja.
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18.22. Breakage of the subconjunctival part of the 
implanted XEN Gel Stent in a patient with open angle 
secondary glaucoma – observation or intervention?
Agata Stodolska-Nowak, Agata Brązert, Krzysztof Załęcki,  
Jarosław Kocięcki

Purpose:
Presentation of the case of a multi-fragment, spontaneous breakage of the subconjunctival 
part of the implanted XEN Gel Stent in a patient with open angle glaucoma secondary to the 
pseudoexfoliation syndrome (PEX).

Material and method:
A retrospective analysis of the documentation of pseudophakic patient with open angle 
glaucoma secondary to PEX who is treated in the Department and Clinic of Ophtalmology 
in PoznaDD University od Medical Sciences, in whom the Xen Gel Stent was implanted due 
to the inability to obtain good pharmacological control of intraocular pressure (IOP) and 
a spontaneous, multi- fragment breakage of the subconjunctival part of XEN occured. The 
following were assessed: IOP values before surgery, 1 week and 6, 12,24 months after the 
procedure as well as the implant position. The occurrence of pain in the period after stent 
breakage was also considered.

Results:
The patient was qualified to XEN Gel Stent implantation into the left eye due to the persistent 
IOP elevation despite the use of maximum topical treatment. There were no intraoperative 
complications during stent implantation. An IOP decrease corresponding to the target IOP for 
the patient was obtained, and the hypotensive effect was maintained throughout the follow-
up period despite the discontinuation of all anti-glaucoma drugs. During the 6 month follow-
up, a multiple-segment fracture of the subconjunctival part of XEN was observed, without 
conjunctival perforation, no dislocation of the intrachamber part of the implant and with the 
correct structure of the bleb. The patient denied having any the left eye or head traumas. 
Due to the good IOP values and lack of complaints from the patient, the decision about 
conservative treatment was made. At subsequent follow-up visits, the IOP was normal and the 
filter bleb correctly formed. 1 year after the procedure the patient complained of discomfort in 
the left eye, which, however, subsided after the moisturizing eyedrops.

Conclusions:
Although the Xen Gel Stent implant is made of a biocompatible material which according 
to the producer information gets elasticized and softened almost immediately after 
implantation, in some cases spontaneous breakage may occur. In patients who do not report 
any complaints, in whom IOP is maintained at the expected level and the remaining part of 
the stent is stable, observation should be the treatment of choice.
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18.23. Ocena morfologii i unaczynienia przetok XEN przy 
pomocy angio-OCT przedniego odcinka
Celina Helak-Łapaj1, Magda Kozłowska2

1 Klinika Chorób Oczu, Szpital Kliniczny im Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego, Poznań

2 Klinika Chorób Oczu, Szpital Kliniczny im Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego, Poznań

Cel:
Od stanu poduszki filtracyjnej zależy długotrwały efekt zabiegu przetokowego. Celem badania 
była ocena unaczynienia i morfologii przetoki po implantacji XEN.

Materiał i metoda:
Do badania włączono 6 pacjentów Kliniki Chorób Oczu UMP w Poznaniu po zabiegu 
implantacji  XEN z podaniem mitomycyny C. Pacjentów badano za pomocą aparatu AngioVue 
OCTA (Optovue, Inc., Fremont, CA). Wykonano OCT przedniego odcinka wybierając opcję 
AngioRetina i wykorzystując adapter do przedniego odcinka. Obrazy przeanalizowano 
oceniając grubość ściany pęcherzyka, przestrzeń podspojówkową oraz gęstość naczyń nad 
implantem z użyciem wbudowanego oprogramowania aparatu opartego na algorytmie 
SSADA. Ponadto ocenie poddano skuteczność obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
ostrość wzroku, parametry RNFL, GCC.

Wyniki:
Grubość przestrzeni podspojówkowej wynosiła średnio po tygodniu 641 um, po m-c 715 um 
po 3m-c 657 um. Gęstość naczyń nad implantem wynosiła: po tygodniu - 50,6 %, po miesiącu 
- 51 %, po 3 miesiącach - 52% Gęstość naczyń poza przetoką wynosiła odpowiednio: 49,5%, 
51,7% i 53%. Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło: przed zabiegiem - 24 mmHg, po 
tygodniu - 11,5 mmHg, po miesiącu - 14,25 mmHg, po 3 miesiącach - 14 mmHg. U 2 pacjentów 
włączono leki obniżające    ciśnienie wewnątrzgałkowe. U wszystkich pacjentów obserwowano 
stabilizację parametrów RNFL i GCC.

Wnioski:
Implantacja XEN obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. Unaczynienie spojówki w obrębie 
pęcherzyka filtracyjnego w porównaniu do spojówki poza implantem jest porównywalna i 
świadczy o małej inwazyjności zabiegu.
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18.23. Evaluation of filtering blebs morphology and 
vascularity after XEN stent implantation using OCT 
angiography
Celina Helak-Łapaj, Magda Kozłowska

Purpose:
Long-term effect of glaucoma filtering procedure is determined by the function of filtering 
bleb. The purpose of the study was to evaluate morphology and vasculature od blebs formed 
after XEN stent implantation using optical coherence tomography angiography.

Material and method:
6 eyes which underwent XEN stent implantation with mitomycin C were examined using 
AngioVue OCTA system (Optovue, Inc., Fremont, CA) with an anterior segment lens adapter. 
Thickness of bleb wall, subconjunctival space and vascular density of conjunctiva overlying 
the XEN  stent  were analyzed using SSADA algorithm. Visual acuity,  IOP,  RNFL  and  GCC  
parameters  were  also evaluated.

Results:
Thickness of subconjunctival space was 641 um after 7 days, 715um after 1 month and 657um 
after     3 months. Vascular density of conjunctiva overlying the stent was 50,6% after 7 days, 
51% after 1 month, 52% after 3 months. Vascular density of conjunctiva adjacent to the bleb 
was respectively: 49,5%, 51,7%, 53%. Mean IOP values were: before procedure - 24mmHg, 1 
week after - 11,5 mmHg,     1 month after- 14,25 mmHg, 3 months after- 14 mmHg. Two patients 
received additional topical glaucoma medications. RNFL and GCC parameters were stable.

Conclusions:
XEN implantation reduces IOP. Vascular density of conjunctiva overlying XEN implant was 
comparable to vascular density of regular conjunctiva which can indicate a low invasiveness of 
the procedure.
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18.24. Ocena parametrów powierzchni oka, gruczołów 
Meiboma i wskaźnika zaburzeń powierzchni oka 
u pacjentów z dysfunkcją gruczołów Meiboma
Ewelina Chojnacka1, Michał Kinasz2, Radosław Różycki3, Marek Rękas4

1 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

2 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

3 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

4 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Cel:
Ocena parametrów powierzchni oka, drożności gruczołów Meiboma, jakości meibum oraz 
wskaźnika zaburzeń powierzchni oka (OSDI – Ocular Surface Disease Index) u pacjentów z 
dysfunkcją gruczołów Meiboma (MGD).

Materiał i metoda:
34 oczu 17 pacjentów zostało włączonych do badania. Przeprowadzono wywiad wraz z 
kwestionariuszem OSDI oraz badanie przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej 
z oceną morfologii powiek, drożności gruczołów Meiboma, jakości meibum, stopnia 
wybarwienia rogówki i spojówki wg skali Oksford i czasu przerwania filmu łzowego (TBUT – 
Tear Break Up Time). Wykonano test Schirmera I ze znieczuleniem i badanie rzęs na obecność 
nużeńca (Demodex). W zależności od nasilenia dolegliwości zastosowano leczenie obejmujące 
higienę brzegów powiek, stosowanie kropli nawilżających, przeciwzapalnych, antybiotyków 
ogólnie i miejscowo. Na kolejnych wizytach kontrolnych oceniano subiektywne dolegliwości i 
wybrane parametry zaburzeń powierzchni oka.

Wyniki:
Do badania włączono 13 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 20 do 80 lat (średni wiek 61,9 lat). 
Okres obserwacji wynosił od 6,2 do 13,6 miesiąca (średni okres obserwacji–10,9 miesiąca). 
Analiza danych wykazała poprawę w zakresie TBUT w przypadku 28 oczu (82,4%). Ocena 
drożności gruczołów prezentowała się następująco: poprawa - 17 oczu (50%), stabilnie - 13 oczu 
(38,2%), pogorszenie - 4 oczu (11,8%). Polepszenie jakości wydzieliny wykazano dla 14 oczu 
(41,2%), pogorszenie w przypadku 12 oczu (35,3%), stan stabilny – 8 oczu (23,5%). W zakresie 
wybarwienia spojówki i rogówki w skali Oksford poprawę uzyskano tylko dla 9 oczu (26,5%).
Wynik OSDI obniżył się u 13 osób (76,5%). W trakcie wizyty kwalifikacyjnej u 11 pacjentów 
(64,7%) wynik testu Schirmera I ze znieczuleniem wynosił ≤ 10mm/5min. Poprawę w zakresie 
OSDI zaobserwowano u 87,5% pacjentów zarażonych nużeńcem.

Wnioski:
W analizowanej grupie największą poprawę w zakresie parametrów powierzchni oka uzyskano 
w zakresie TBUT oraz w wyniku kwestionariusza OSDI, najmniejszą w skali Oksford. OSDI może 
służyć do oceny nasilenia dolegliwości u pacjentów z MGD. Obecność deficytu łez stanowi 
problem diagnostyczny u pacjentów z MGD i potwierdza możliwość współwystępowania 
zespołu suchego oka z nadmiernego parowania filmu łzowego (EDE – Evaporative Dry 
Eye) z zespołem suchego oka z niedoboru fazy wodnej (ADDE – Aqueosus Deficient Dry 
Eye). Prawidłowa higiena brzegów powiek wpływa na zmniejszenie dolegliwości u chorych 
zarażonych nużeńcem.
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18.24. Evaluation of ocular surface parameters, 
meibomian glands and Ocular Surface Disease Index in 
patiens with meibomian gland dysfunction
Ewelina Chojnacka, Michał Kinasz, Radosław Różycki, Marek Rękas

Purpose:
To evaluate ocular surface parameters, meibomian gland expressibility, meibum quality and 
Ocular Surface Disease Index (OSDI) in patiens with meibomian gland dysfunction (MGD).

Material and method:
34 eyes of 17 patients were enrolled. OSDI questionnaire, slit-lamp examination of anterior 
segment along with Schirmer 1 test, tear break up time (TBUT), assessment of eyelid 
morfology, Demodex infestation, meibomian gland expressibility, meibum quality, ocular 
surface staining with fluorescein based on the Oxford scoring scheme were performed. 
Depending on signs and symptoms the treatment including lid hygiene, artificial tears, anti-
inflammatory drops or antibiotics were prescribed. OSDI and ocular surface parameters were 
recorded at each follow-up visit.

Results:
13 women and 4 men at the age between 20 to 80 years (mean age 61.9 years) were followed 
for a mean 10.9 (6.2-13.6) months. 28 eyes (82.4%) showed improvement in TBUT at the end of 
the follow-up period. Meibomian gland expressibility increased in 17 eyes (50 %), decreased in 
4 eyes (11.8%) and was stable in 13 eyes (38.2%). Meibum quality improved in 14 eyes (41.2%), got 
worse in 12 eyes (35.3%) and was stable in 8 eyes (23.5%). The Oxford scoring increased in only 
9 eyes (26.5%). OSDI score decreased in 13 patients (76.5%).On the first visit Schirmer 1 test was 
≤10mm/5min in 11 patients (64.7%) The improvement of OSDI was observed in 87.5% patients 
infested with Demodex.

Conclusions:
In the analyzed group the greatest improvement was obtained in TBUT and OSDI score, the 
smallest in the Oxford scale. OSDI could be used to document disease progression in patients 
with MGD. The presence of tear deficiency is a diagnostic problem in patients with MGD and 
confirms the possibility of coexistence of Evaporative Dry Eye (EDE) with Aqueosus Deficient 
Dry Eye (ADDE). Appropriate lid hygiene decreased the symptoms in patients infested with 
Demodex.
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18.25. Oczny zespół niedokrwienny jako wyzwanie 
diagnostyczne – opis przypadku i przegląd literatury
Aleksandra Opala1, Edyta Czapczyńska2, Jacek Kosmala3,  
Irmina Jankowska-Lech4, Iwona Grabska-Liberek5

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

4 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

5 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Cel:
Oczny zespół niedokrwienny (ocular ischemic syndrome, OIS) jest rzadko występującą 
jednostką chorobową, charakteryzującą się przewlekłym niedokrwieniem przedniego i/
lub tylnego odcinka gałki ocznej, będącego konsekwencją zwężenia lub zamknięcia tętnicy 
szyjnej wspólnej, tętnicy szyjnej wewnętrznej lub jej odgałęzień ocznych i siatkówkowych. 
OIS występuje najczęściej wtórnie do zmian miażdżycowych w tętnicy szyjnej wewnętrznej 
i w wielu przypadkach jest pierwszym objawem klinicznym tej choroby. Wiele przypadków 
OIS pozostaje niezdiagnozowanych ze względu na bezobjawowy przebieg w początkowym 
stadium choroby i skomplikowany, niecharakterystyczny obraz kliniczny w stadiach 
zaawansowanych. Rokowanie dla pacjentów z OIS jest złe. Śmiertelność w tej grupie pacjentów 
jest wysoka, ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i 
powikłań naczyniowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Celem pracy jest przedstawienie 
przypadku 86-letniego pacjenta z OIS w rocznej obserwacji oraz przegląd literatury tematu 
ze uwzględnieniem obrazu klinicznego, patogenezy, diagnostyki różnicowej i możliwości 
terapeutycznych.

Materiał i metoda:
OIS stanowi heterogenną grupę objawów okulistycznych, który może towarzyszyć zwężeniu 
lub zamknięciu światła tętnicy szyjnej lub jej odgałęzień. Rozpoznanie OIS pozostaje 
wyzwaniem, ze względu na zróżnicowany przebieg i obraz kliniczny choroby. Objawy OIS 
są niespecyficzne, szczególnie w grupie pacjentów ze współwystępującymi chorobami 
okulistycznymi i ogólnoustrojowymi.

Wyniki:
Wczesne rozpoznanie OIS jest konieczne nie tylko w celu zachowania funkcji widzenia, ale 
także w celu zmniejszenia ryzyka śmiertelności w wyniku ogólnoustrojowych zaburzeń 
naczyniowych. Okulista w wielu przypadkach jest pierwszym specjalistą, stwierdzającym 
zaburzenia naczyniowe o podłożu ogólnoustrojowym w tej grupie pacjentów.

Wnioski:
Wielospecjalistyczna współpraca pomiędzy okulistami, chirurgami naczyniowymi, 
radiologami, kardiologami i neurologami jest konieczna do prawidłowego prowadzenia 
pacjentów z rozpoznaniem OIS.
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18.25. Ocular ischaemic syndrome as a diagnostic 
challenge – case report and literature review
Aleksandra Opala, Edyta Czapczyńska, Jacek Kosmala,  
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Ocular ischaemic syndrome (OIS) is a rare disease entity, characterised by chronic ischaemia of 
the anterior and/or posterior eye segment resulting from stenosis or occlusion of the common 
carotid artery, internal carotid artery or their ocular and retinal branches. OIS is usually 
secondary to atherosclerotic lesions in the internal carotid artery and in many cases it is the 
first clinical sign of the disease. Many OIS cases remain unrecognised due to asymptomatic 
course of the disease in the initial stage, and a complex, non-specific clinical picture in 
advanced stages. The prognosis for OIS patients is bad. The mortality rate is high in this group 
of patients due to a high risk of ischaemic heart disease and vascular complications in the 
central nervous system. The aim of the study is to present the case of an 86-year-old patient 
with OIS in one-year follow-up, and to review the relevant literature with special attention to 
the clinical picture, pathogenesis, differential diagnosis and therapeutic possibilities.

Material and method:
OIS is a heterogeneous group of ophthalmological symptoms which may be accompanied 
by stenosis or occlusion of the lumen of the carotid artery or its branches. Diagnosis of 
OIS remains a challenge due to a varied course and clinical picture of the disease. OIS 
signs and symptoms are non-specific, especially in the group of patients with coexisting 
ophthalmological or systemic diseases.

Results:
Early diagnosis of OIS is essential, not only for the purpose of maintaining the visual function, 
but also to reduce the risk of death caused by systemic vascular disorders. An ophthalmologist 
is often the first specialist to discover vascular disorders with systemic impact in this group of 
patients.

Conclusions:
Multidisciplinary cooperation of ophthalmologists, vascular surgeons, radiologists, 
cardiologists and neurologists is essential for proper management of patients diagnosed with 
OIS.
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18.26. Od PPV do EBK. Chirurgia refrakcyjna w leczeniu 
pooperacyjnej różnowzroczności – opis przypadku
Ewa Sierpińska-Białczak, Dominik Zalewski1

1 Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka - LENS w Olsztynie

Cel:
Prezentacja zastosowanego leczenia u pacjenta - od ppV z powodu przedarciowego 
odwarstwienia siatkówki po korekcję laserową pooperacyjnej różnowzroczności.

Materiał i metoda:
Pacjent 62 lataMężczyzna, aktywny zawodowo02.2016 - zwyrodnienie kraciaste i przedarcie 
w siatkówce OP - baraż laserowy.09.2016 - przedarciowe odwarstwienie siatkówki OP- 
PPV + endofotokoagulacja + SF6 +Phaco + IOL PCPrzyłożenie siatkówki OP. Pooperacyjna 
różnowzroczność. 03.2018 -chirurgia refrakcyjna OP- EBK.Baraż laserowy przedarcia w 
siatkówce.PPV + dekalina + endofotokoagulacja + SF6 + Phaco + IOL PC EBK

Wyniki:
Po wykonanej witrektomii uzyskano przyłożenie siatkówki w oku prawym.Vod= cc-5,25 Dsph/ 
-2,0 Dcyl ax 160 st=0,7Vos= cc-1,0 Dcyl ax 150 st=1,0Ze względu na różnowzroczność brak 
możliwości pełnej korekcji wady wzroku szkłami korekcyjnymi. Dyskomfort w soczewkach 
kontaktowych.Wykonano zabieg EBK w OP i po 8 miesiącach uzyskano pełną ostrość wzroku 
w OP (V=1,0 s.c.) bez dodatkowej korekcji okularowej.

Wnioski:
Wśród pacjentów po zabiegach mikrochirurgicznych : witrektomii (o.s.) czy rzadziej po 
operacji zaćmy może wystąpić pooperacyjna różnowzroczność. Dla tej grupy pacjentów 
uzupełniającym elementem leczenia może być laserowa korekcja wzroku.
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18.26. From PPV to EBK. Refractive surgery in treatment 
postoperative anisometropia – case report
Ewa Sierpińska-Białczak, Dominik Zalewski

Purpose:
Patient treatment presentation- from ppV because of rhegmatogenous retinal detachment 
due to refractive surgery in postoperative anisometropia.

Material and method:
62 years old man02.2016 - lattice degeneration and horseshoe tear in OD - laser    
coagulation.09.2016- rhegmatogenous retinal detachment in OD - PPV + endofotokoagulacja + 
SF6 +Phaco + IOL PC ODPostoperative anisometropia.03.2018 - refractive surgery OD- EBK.

Results:
Pars plana vitrectomy and retinal attachment in right eye. Vod= cc-5,25 Dsph/ -2,0 Dcyl ax 160 
st=0,7Vos= cc-1,0 Dcyl ax 150 =1,0Due to anisometropia there was no posibility of full correction 
using glasses. Patient had bad tolerance to contact lenses. Refractive surgery (EBK) and after 8 
months visual acuity was full without any correction.

Conclusions:
Patients after microsurgery: vitrectomy (r.d.) or sporadically after cataract surgery might 
have postopertive anisometropia. For this group of patients refractive surgery may be a 
complementary part of treatment.
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18.27. Okulistyczne przyczyny zgłoszeń pacjentów 
geriatrycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 
badanie retrospektywne
Ewelina Jagiełło-Roszkowska1, Magdalena Kępka2, Piotr Sobieraj3,  
Joanna Ciszewska4, Dariusz Kęcik5

1 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

2 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

3  Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny 
Szpital Kliniczny, Warszawa

4 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

5 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

Cel:
Celem pracy była retrospektywna analiza przyczyn zgłoszeń pacjentów geriatrycznych do 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodów okulistycznych.

Materiał i metoda:
Analizie poddano dokumentację medyczną pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, którzy zgłosili 
się w trybie nagłym z powodów okulistycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 
Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie w latach 2015-2017. Ocenie poddano charakter 
zgłaszanych subiektywnych objawów okulistycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
oraz postawione rozpoznania przez konsultujących okulistów. Analizę przeprowadzono 
również w odniesieniu do płci i poszczególnych grup wiekowych (65-70 rż, 71-76 rż, 77-82 
rż, 83 rż i powyżej). W części     przypadków pacjenci podawali kilka rodzajów dolegliwości 
okulistycznych i byli przyporządkowani   do kilku grup objawów.

Wyniki:
Grupę badawczą stanowiło 1843 pacjentów (1135 kobiet, 708 mężczyzn) w wieku 65 lat i 
powyżej. Średnia wieku wynosiła 74 lata ± 7 lat. Wśród najczęściej zgłaszanych objawów 
dominował ból oka - 41,1% oraz zaczerwienienie oka - 18,72%. Analiza dolegliwości w 
poszczególnych przedziałach wiekowych wykazała, że we wszystkich grupach ból oka był 
również objawem wiodącym. Natomiast drugimi co do częstości występowania w grupie 65-70 
rż i 71-76 rż były skargi określane jako zaburzenia widzenia, natomiast w grupie pacjentów 77-
82 rż oraz 83 rż i powyżej – zaczerwienienie oka. Najczęściej postawionymi rozpoznaniami przez 
lekarzy okulistów były w kolejności: zapalenie spojówek (24,95%), wylewy podspojówkowe 
(13,56%). Podobny rozkład dotyczący najczęstszych rozpoznań zaobserwowano w 
poszczególnych grupach wiekowych.

Wnioski:
Ból i zaczerwienienie oka stanowią główną przyczynę zgłoszeń w trybie pilnym pacjentów 
geriatrycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i są najczęściej związane z zapaleniem 
spojówek, w drugiej kolejności z wylewem podspojówkowym. Dolegliwości definiowane jako 
zaburzenia widzenia zgłaszane w grupie pacjentów 65-70 rż i 71-76 rż najczęściej związane są z 
tylnym odłączeniem ciała szklistego. Większość przypadków zgłaszających się do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w trybie pilnym kwalifikuje się do diagnozowania i leczenia przez 
lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej.



STRESZCZENIA
Abstracts

343

18.27. Ophthalmic problems in geriatric patients 
admitted to the Emergency Department – retrospective 
study
Ewelina Jagiełło-Roszkowska, Magdalena Kępka, Piotr Sobieraj,  
Joanna Ciszewska, Dariusz Kęcik

Purpose:
The aim of the study was a retrospective analysis of ophthalmological symptoms in geriatric 
patients admitted to the Hospital Emergency Department.

Material and method:
Medical records of patients aged 65 years and over admitted to the Infant Jesus Clinical 
Hospital Emergency Department in Warsaw between 2015-2017 with ophthalmic complaints 
were analyzed. The reported subjective ophthalmic patients were assessed by consulting 
ophthalmologists. The analysis was also conducted in relation to gender and individual 
age groups (65-70, 71-76, 77-82, 83 years and over). Patients who reported several types of 
ophthalmic complaints were assigned to several groups of symptoms.

Results:
The research group consisted of 1843 patients (1135 women, 708 men) aged 65 years and 
over. The average age was 74 years ± 7 years. The most frequent symptoms were pain - 41.1% 
and redness of the eye - 18. 72%. The analysis in age groups showed that pain of the eye was 
the leading symptom    in all groups. The second most frequent complaint in the group of 
65-70 and 71-76 years was visual impairment, in the group of patients 77-82 years   and 83 
years and over- redness of the eye.The    most frequent diagnoses made by ophthalmologists 
were: conjunctivitis (24. 95%), followed by subconjunctival haemorrhage. A similar distribution 
concerning the most frequent diagnoses was observed in each age group.

Conclusions:
Pain and redness of the eye are the main presenting complaints by geriatric patients In the 
Hospital Emergency Department and are usually associated with conjunctivitis, secondly with 
subconjunctival haemorrhage. The symptoms defined as visual impairment reported in the 
group of patients aged 65-70 and 71-76 years were most often associated with posterior 
vitreous detachment. Most of the cases who were reported to the Hospital Emergency 
Department were eligible for diagnosis and treatment in Specialist Care or in General 
Practitioner Outpatients.
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18.28. Pierwotne hodowle komórkowe 2D i 3D czerniaka 
błony naczyniowej
Anna Kozińska1, Małgorzata Szczygieł1, Dajana Dominiak1, Anna Steg1,  
Katarzyna Jasińska-Konior1, Anna Markiewicz2, Bożena Romanowska-Dixon2, 
Martyna Elas1

1 Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

2  Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Cel:
Najczęstszym pierwotnym nowotworem wewnątrzgałkowym jest czerniak błony naczyniowej 
(UM, z ang. uveal melanoma). W Polsce diagnozowanych jest ponad 300 pacjentów z UM 
rocznie, którzy w większości leczeni są w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest to ośrodek referencyjny dla pacjentów z całej Polski. 
Pomimo wdrażanych nowych metod leczenia szanse przeżycia pacjentów z UM nie zmieniły 
się od 30 lat. W kontekście terapii istotne okazują się badania mające na celu wyprowadzenie 
i ustabilizowanie linii komórkowych, wywodzących się bezpośrednio z guzów pozyskanych od 
pacjentów.

Materiał i metoda:
W naszym projekcie realizowanym wspólnie z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej udało 
się pozyskać w hodowli kilka linii pierwotnych.

Wyniki:
Zoptymalizowano techniki otrzymywania i hodowli trójwymiarowych w/w komórek 
nowotworowych in vitro. W naszych badaniach wykorzystaliśmy model sferoidów, czyli 
samoorganizujących się skupisk komórek powstających w warunkach uniemożliwiających im 
przyczepianie się do podłoża.

Wnioski:
Tradycyjna hodowla 2D stwarza wiele ograniczeń, a przewagą trójwymiarowych hodowli 
komórek nowotworowych jest m.in. to, że przypominają one pod wieloma względami guzy lite 
i są doskonałym modelem do testowania terapii antynowotworowych.
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18.28. Primary 2D and 3D cultures of uveal melanoma
Anna Kozińska, Małgorzata Szczygieł, Dajana Dominiak, Anna Steg,  
Katarzyna Jasińska-Konior, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, 
Martyna Elas

Purpose:
Uveal melanoma is the most common intraocular tumor. Over 300 patients annually are 
diagnosed in Poland. Most of them are treated in Department of Ophthalmology and Ocular 
Oncology at the University Hospital in Cracow, which is the reference center for patients from 
all over Poland. In spite of implementation of new treatments, the survival chances of the UM 
patients have not changed for the last 30 years. Therefore, the research aiming at derivation 
and stabilization cell  lines derived directly from the tumors of UM patients is essential in the 
context of the therapy.

Material and method:
In cooperation with the Department of Ophthalmology and Ocular Oncology we were able to 
obtain a few primary cell lines.

Results:
The methods for obtaining and growing 3-dimensional culture of these cells have been 
optimized. In our research we used a spheroid model, meaning self-organized clusters of cells 
cultured in conditions that prevent them from sticking to the ground.

Conclusions:
Traditional 2D culture poses many restrictions. On the other hand, three-dimensional tumor 
cells culture resembles solid tumors in many ways and is a perfect model for testing anti-
tumor therapies.
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18.29. Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa – 
opis 3 przypadków
Joanna Brydak-Godowska1, Barbara Solarz2, Monika Turczyńska3,  
Iwona Świtka-Więcławska4, Dariusz Kęcik5

1 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

2 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

3 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

4 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

5 Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

Cel:
Przedstawienie trzech przypadków okołotarczowej polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej 
(PCV)- jednostki chorobowej rzadko rozpoznawanej w populacji polskiej.

Materiał i metoda:
PCV rozpoznano u trzech kobiet w wieku 69-, 72- i 73. U wszystkich pacjentek wykonano 
podstawowe badania okulistyczne, angiografię fluoresceinową (FA), angiografię 
indocyjaninową (ICGA) i OCT. 

Wyniki:
Wykonane badania (wyniki ICGA i OCT) pozwoliły ustalić rozpoznanie polipoidalnej 
waskulopatii naczyniówkowej (PCV) u wszystkich trzech pacjentek. U jednej wykonano 
fotokoagulację zmiany laserem argonowym. Druga nie zgodziła się na leczenie (bezobjawowy 
przebieg schorzenia). Trzecią pacjentkę skierowano na iniekcje doszklistkowe anty-VEGF ze 
względu na pogorszenie ostrości wzroku, spowodowane surowiczym uniesieniem siatkówki 
w plamce związanym z okołotarczową PCV. Terapia anty- VEGF nie przyniosła zamierzonego 
efektu, obserwowano nawroty surowiczego uniesienia siatkówki. Pacjentkę zakwalifikowano 
do wykonano zabiegu terapii fotodynamicznej z werteporfiną (PDT).

Wnioski:
Diagnozując zaburzenia naczyniówkowo-siatkówkowe zlokalizowane w okolicy tarczy nerwu 
II należy wziąć pod uwagę rzadkie schorzenie jakim jest PCV. PCV stosunkowo rzadko 
zajmuje okolicę plamkową. Do prawidłowego rozpoznania niezbędne jest wykonanie badań 
angiograficznych. Poprawne rozpoznanie schorzenia, jego zaawansowanie ma wpływ na 
kwalifikację do leczenia i wybór metody.
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18.29. Polypoidal choroidal vasculopathy – a description 
of 3 cases
Joanna Brydak-Godowska, Barbara Solarz, Monika Turczyńska,  
Iwona Świtka-Więcławska, Dariusz Kęcik

Purpose:
To present three cases of polypoidal choroidal vasculopathy (PCV) in the peripapillary area – 
the entity rarely diagnosed in Polish population.

Material and method:
Three female patients of 69, 72 and 73 years old were diagnosed with PCV. All patients 
underwent basic ophthalmic examinations, fluorescein angiography (FA), indocyanine green 
angiography (ICGA) and OCT.

Results:
Performed examinations (ICGA and OCT results) allowed to establish the diagnosis of 
polypoidal choroidal vasculopathy in all three cases. One patient underwent argon laser 
photocoagulation. The other patient rejected the treatment (asymptomatic course of the 
disease). The third patient was scheduled for intravitreal anti-VEGF injections due to the 
deterioration of visual acuity, caused by serous elevation of the retina in the macula associated 
with PCV in the peripapillary area. Anti-VEGF therapy did not achieved the expected result and 
recurrences of serous retinal elevation were observed. The patient was qualified for verteporfin 
photodynamic therapy (PDT).

Conclusions:
PCV, a rare entity, should be taken into consideration in diagnosis of chorioretinal disorders 
located in the optic disc area. PCV rarely occupies the macular area. It is necessary to perform 
angiographic examinations for correct diagnosis. The accurate diagnosis of the disease and its 
severity affect the eligibility for treatment and the choice of the method.
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18.30. Porównanie szerokości kąta tęczówkowo- 
rogówkowego po operacji fakoemulsyfikacji 
zaćmy z zastosowaniem dwóch typów implantów 
tylnokomorowych
Juliusz Chorążewicz1, Magdalena Matyjak2, Paweł Lipowski3, Leopold Glasner4

1 Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

2 Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

3 Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

4 Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Cel:
Usunięcie naturalnej soczewki i zastąpienie jej implantem tylnokomorowym (IOL-PC) ma 
wpływ na inne elementy oka, m.in. powoduje poszerzenie kąta tęczówkowo-rogówkowego. 
Z tego powodu fakoemulsyfikacja zaćmy jest jednym ze sposobów obniżenia ciśnienia 
wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą pierwotnie zamkniętego kąta. W badaniu EAGLE 
udowodniono, że wczesne usunięcie soczewki jest skuteczniejszą metodą leczenia jaskry 
pierwotnie zamkniętego kąta niż standardowa terapia. W piśmiennictwie nie ma informacji 
czy typ IOP-PC jaki się zastosuje ma wpływ na pooperacyjną szerokość kąta przesączania.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto 53 oczu 53 pacjentów (28 kobiet i 25 mężczyzn, średnia wieku 70 lat) 
operowanych  z powodu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Wszystkie operacje wykonane 
zostały przy użyciu  systemu CENTURION Vision System (Alcon, Fort Worth, TX, USA) i 
przebiegły bez powikłań. U 28 pacjentów w trakcie zabiegu wszczepiono soczewkę AcrySof  
Natural  SN60AT  (Alcon,  Fort  Worth, TX, USA) (grupa I) a u 25 soczewkę Acriva UDB 625 
(VSY Biotechnologies, İstambuł, Turcja) (grupa   II). Jeden dzień przed operacją oraz 1 tydzień, 
1 miesiąc i 3 miesiące po operacji wykonano pomiar kąta tęczówkowo-rogówkowego przy 
wykorzystaniu spektralnej optycznej tomografii koherentnej (SOCT) (Cirrus HD-OCT 400, Carl 
Zeiss Meditec AG, Jena, Niemcy) oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (Canon TX-20P, 
Tokio, Japonia).

Wyniki:
Przed operacją szerokość kąta tęczówkowo-rogówkowego wynosiła w grupie I 27,40° ± 7,25° 
a w grupie II 25,58° ± 6,77° (p=0,35).  3 miesiące po operacji szerokość kąta tęczówkowo-
rogówkowego   w obu grupach była istotnie większa niż przed zabiegiem (p<0,05) i wynosiła w 
grupie I 37,77° ±   6,63° a w grupie II 39,01° ± 6,47°. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy 
pomiędzy grupami (p=0,30). Ciśnienie wewnątrzgałkowe przed operacją wynosiło w grupie I 
15,27 ±3,30 mmHg, a w grupie II 16,74 ±3,98 mmHg. 3 miesiące po operacji IOP w obu  grupach  
było  istotnie  niższe  niż przed zabiegiem (p<0,05) i wynosiło w grupie I 12,52 ± 2,65 mmHg 
a w grupie  II  13,35  ±  2,54 mmHg. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy 
grupami (p=0,28).

Wnioski:
Fakoemulsyfikacja zaćmy z implantacją soczewki AcrySof Natural SN60AT lub Acriva UDB 625 
powoduje istotne i porównywalne poszerzenie kąta tęczówkowo-rogówkowego oraz obniżenie 
ciśnienia wewnątrzgałkowego.
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18.30. Comparison of the iridocorneal angle width after 
cataract phacoemulsification with the use of two types 
of posterior chamber implants
Juliusz Chorążewicz, Magdalena Matyjak, Paweł Lipowski, Leopold Glasner

Purpose:
Surgical lens extraction and replacing it with the posterior chamber implant (IOL-PC) affects 
other elements of the eye, including enlargement of the iridocorneal angle. For this reason, 
cataract phacoemulsification is one of the ways of reducing intraocular pressure in primary 
angle-closure glaucoma. The EAGLE study showed that early lens extraction has greater 
efficacy in treatment of primary angle-closure glaucoma than standard therapy. There is no 
information in the literature whether the type of IOP-PC that is used affects the postoperative 
width of the iridocorneal angle.

Material and method:
53 eyes of 53 patients (28 women and 25 men, mean age 70 years) were analyzed. They 
underwent cataract phacoemulsification performed using the CENTURION  Vision  System  
(Alcon,  Fort  Worth, TX, USA) without any complications. In 28 eyes the  AcrySof  Natural  
SN60AT  lens  (Alcon,  Fort Worth, TX, USA) was implanted during the procedure (group I) and 
in 25 eyes the Acriva UDB 625   lens (VSY Biotechnologies, Istanbul, Turkey) was implanted 
(group II). One day before the surgery, 1 week, 1 month and 3 months after the operation, 
the  iridocorneal  angle  measurement  was performed using spectral optical coherence 
tomography (SOCT) (Cirrus HD-OCT 400, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Germany) as well as 
intraocular pressure measurement (Canon TX-20P, Tokyo, Japan).

Results:
Preoperatively the width of the iridocorneal angle was 27.40° ± 7.25° in group I and 25.58° 
± 6.77° in group II (p = 0.35). Three months after the operation iridocorneal angle was 
significantly wider in both groups (p <0.05), respectively in group I 37.77° ± 6.63° and in group 
II 39.01° ± 6.47°. There was no statistically significant difference between the groups (p = 0.30). 
Intraocular pressure before surgery was 15.27 ± 3.30 mmHg in group I and 16.74 ± 3.98 mmHg 
in group II. 3 months     after surgery IOP in both groups was significantly lower than before 
the procedure (p <0.05), respectively in group I 12.52 ± 2.65 mmHg and in group II 13.35 ± 2.54 
mmHg. There was no statistically significant difference between the groups (p = 0.28).

Conclusions:
Cataract phacoemulsification with the implantation of either AcrySof Natural SN60AT or Acriva 
UDB 625 lens results in a significant and comparable widening of the iridocorneal angle and 
reduction of intraocular pressure.
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18.31. Postępujące ograniczenie pola widzenia jako 
problem interdyscyplinarny – opis przypadku
Julita Berdych1, Agata Majewska2

1 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

2 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Cel:
Podkreślenie znaczenia badań obrazowych i konsultacji neurologicznej u pacjentów z 
niecharakterystycznymi ubytkami w polu widzenia na przykładzie opisu przypadku pacjentki z 
potwierdzonym w badaniu histopatologicznym potworniakiem dojrzałym płata skroniowego.

Materiał i metoda:
Opis przypadku pacjentki z potwierdzonym w badaniu histopatologicznym potworniakiem 
dojrzałym płata skroniowego wraz z wynikami badań obrazowych.

Wyniki:
Po chirurgicznym usunięciu guza prawego płata skroniowego ubytki w polu widzenia 
utrzymują się, ale rokowanie co do przeżycia jest dobre, pacjentka poza porażeniem trzeciego 
nerwu czaszkowego bez istotnych deficytów neurologicznych.

Wnioski:
U pacjentów z niecharakterystycznymi ubytkami w polu widzenia, a zwłaszcza w przypadku 
ich progresji obserwowanej w badaniach kontrolnych, uzasadnione jest wykonanie badań 
obrazowych głowy celem wykluczenia patologii wewnątrzczaszkowych.
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18.31. Progressive visual field limitation as an 
interdisciplinary problem – case report
Julita Berdych, Agata Majewska

Purpose:
Emphasizing the importance of imaging and neurological consult in patients with 
non-characteristic visual field defects on the example of a case report of a patient with 
histopathologically confirmed mature teratoma of the temporal lobe.

Material and method:
A case report of a patient with histopathological confirmed mature teratoma of the temporal 
lobe together with the results of imaging examinations.

Results:
After surgical removal of the right temporal lobe tumor, defects in the visual field are still 
present,   but the prognosis for survival is good, the patient does not have any significant 
neurological deficits apart from a third cranial nerve paralysis.

Conclusions:
In patients with non-characteristic visual field defects, especially in the case of their 
progression observed in the following tests, it is reasonable to perform imaging of the head to 
exclude intracranial pathologies
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18.32. Potencjał diagnostyczny blaszki sitowej 
u pacjentów z podejrzeniem jaskry. Porównanie 
z pacjentami z jaskrą i zdrowymi osobami
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska1, Karolina Czajor2, Piotr Syga3,  
D. Robert Iskander4

1 Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

2 Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

3 Katedra Informatyki, Politechnika Wrocławska

4 Katedra Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska

Cel:
Ocena głębokości i kształtu blaszki sitowej u pacjentów z podejrzeniem jaskry w porównaniu 
do pacjentów z jaskrą i zdrowych osób.

Materiał i metoda:
Łącznie w badaniu wzięło udział 325 osób (w tym 120 pacjentów z jaskrą pierwotną 
otwartego kąta, 103 z podejrzeniem jaskry i 102 zdrowe osoby kontrolne). Serię poziomych 
B-skanów obrazujących głowę nerwu wzrokowego uzyskano za pomocą funkcji enhanced 
depth imaging (EDI) optycznej koherencyjnej tomografii. Dla każdego z 325 pacjentów, 
położenie blaszki sitowej wyznaczano  ręcznie w 16 poziomych B-skanach, w związku z czym 
przeanalizowano łącznie 5200 skanów. W szczególności oszacowano głębokość blaszki sitowej 
(LCD), głębokość  ugięcia  blaszki  sitowej (LCDD), wskaźnik kształtu blaszki sitowej (LCSI) i jej 
poziomy ekwiwalent (LCSIH). Dodatkowo zmierzono także ciśnienie wewnątrzgałkowe, pole 
widzenia, grubość centralną rogówki i grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki.

Wyniki:
LCD była statystycznie istotnie różna (P <0,001) u pacjentów z jaskrą w porównaniu do osób z 
podejrzeniem jaskry i zdrowymi osobami (603 ± 172 um w porównaniu z 554 ± 114 um i 531 ± 115 
um, odpowiednio). Podobnie, LCDD była statystycznie istotnie różna (P <0,001) u pacjentów z 
jaskrą  w porównaniu z podejrzanymi o jaskrą i zdrowymi osobami (250 ± 78 um w porównaniu 
z 213 ± 54 um i 211 ± 58 um, odpowiednio). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w LCSI 
(P=0,957). Jednak parametr LCSIH  wykazał statystycznie istotne różnice między zdrowymi 
osobami   i pacjentami  z podejrzeniem jaskry (P = 0,003) oraz między zdrowymi osobami 
pacjentami z jaskrą (P = 0,006).

Wnioski:
Zniekształcenie blaszki sitowej u pacjentów z podejrzeniem jaskry jest podobne do deformacji 
jaka występuje w przebiegu jaskry i występuje głównie w środkowej części jej przedniej 
powierzchni. LCD nie ma potencjału diagnostycznego do różnicowania osób podejrzanych o 
jaskrę od osób zdrowych.



STRESZCZENIA
Abstracts

353

18.32. Diagnostic potential of the lamina cribrosa in 
glaucoma suspects. Comparison to glaucoma patients 
and healthy controls
Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Karolina Czajor, Piotr Syga,  
D. Robert Iskander

Purpose:
To evaluate the lamina cribrosa depth and shape parameters in glaucoma suspects compared 
to glaucoma patients and healthy controls.

Material and method:
A total of 325 subjects (120 with primary open-angle glaucoma, 103 glaucoma suspects and 
102 healthy controls) were included. Serial horizontal B-scan images of optic nerve head were 
obtained using enhanced depth imaging (EDI) of the optical coherence tomography. For 
each of the 325 subjects, lamina cribrosa position was measured manually in 16 horizontal 
B-scans, hence 5200   scans in total were analyzed. In particular, lamina cribrosa depth (LCD), 
lamina cribrosa deflection depth (LCDD), lamina cribrosa shape index (LCSI) and its horizontal 
equivalent (LCSIH) were estimated. Along lamina cribrosa parameterization, intraocular 
pressure, visual field, central retinal thickness and retinal nerve fiber layer thickness were also 
measured.

Results:
LCD was statistically significant different (P < 0.001) in glaucoma patients when compared to 
glaucoma suspects and heathy controls (603±172 mm versus 554±114 mm and 531±115 mm, 
respectively). Similarly, LCDD was statistically significant different (P < 0.001) in glaucoma 
patients when compared to glaucoma suspects and heathy controls (250±78 mm versus 
213±54 mm and 211±58 mm, respectively). No statistically significant differences were found in 
LCSI (P = 0.957). However, LCSIH showed statistically significant differences between healthy 
controls and glaucoma suspects (P = 0.003) and between healthy controls and glaucoma 
patients (P = 0.006).

Conclusions:
The deformation of LC in glaucoma suspects is similar to that of glaucoma patients and 
occurs mainly in the central part of the anterior surface. LCD does not have the potential to 
discriminate glaucoma suspects from healthy controls.
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18.33. Pourazowa neuropatia nerwu wzrokowego – 
problemy terapeutyczne. Opis przypadku
Lidia Główka1, Zuzanna Neyder2, Anna Gotz-Więckowska3

1 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

3 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Cel:
Przedstawienie przypadku pacjentki z pourazową neuropatią nerwu wzrokowego (traumatic 
optic neuropathy- TON) o nietypowym przebiegu.

Materiał i metoda:
7-letnia pacjentka hospitalizowana w Szpitalu Dziecięcym z powodu urazu okolicy oczodołu 
lewego  po uderzeniu o kierownicę hulajnogi. Tomografia komputerowa głowy wykazała 
złamanie ścian: dolnej, przyśrodkowej i stropu oczodołu lewego oraz ścian zatoki szczękowej 
lewej. W badaniu okulistycznym stwierdzono ostrość wzroku oka lewego 0,04 (Snellen), 
prawidłową ruchomość gałek ocznych oraz obecność RAPD oka lewego. Odcinek przedni i 
dno oka bez istotnych odchyleń. W badaniu VEP stwierdzono dysfunkcję nerwu wzrokowego 
w odcinku przed skrzyżowaniem wzrokowym. Badanie MR nie wykazało ucisku na nerw 
wzrokowy ani innych odchyleń w obrębie kanału wzrokowego. Konsylium lekarskie (okuliści i 
neurochirurdzy) podjęło decyzję o nie wdrażaniu leczenia chirurgicznego i zachowawczego.

Wyniki:
Podczas kolejnych kontroli okulistycznych obserwowano u pacjentki poprawę ostrości wzroku 
oka lewego.

Wnioski:
1. U pacjentów ze złamaniem ściany dolnej oczodołu poza najczęstszymi objawami jakimi są 
zaburzenia ruchomości i zez pionowy wystąpić może również pourazowa neuropatia nerwu 
wzrokowego (TON). 2. TON powinna być zawsze brana pod uwagę w różnicowaniu u pacjentów 
z obniżoną ostrością wzroku po urazie głowy. 3. TON jest problemem terapeutycznym 
z powodu braku standardów postępowania. Zarówno wśród pacjentów leczonych 
(zachowawczo lub operacyjnie) jak i u pacjentów nieleczonych obserwuje się relatywnie wysoki 
odsetek poprawy widzenia.
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18.33. Traumatic optic neuropathy – therapeutic 
dilemmas. Case report
Lidia Główka, Zuzanna Neyder, Anna Gotz-Więckowska

Purpose:
Presentation of a patient with traumatic optic neuropathy (TON) with atypical course.

Material and method:
A 7-year-old patient hospitalized at the Children's Hospital due to injury of the left orbit after 
hitting the scooter's wheel. The computed tomography of the head showed a fracture of 
the left orbit walls:  the lower, the medial, the roof and the walls of  the  left  maxillary  sinus.  
Ophthalmological examination revealed the left eye vision acuity 0.04 (Snellen), normal eye 
motility and left RAPD. The anterior eye structures and fundus without significant deviations. 
VEP revealed optic nerve  dysfunction prior to the optic chiasm. The MR examination did not 
show optic nerve compression or other deviations within the optic canal. Medical consultation 
(ophthalmologists and neurosurgeons) decided not to perform surgical or conservative 
treatment.

Results:
Patient's visual acuity of the left eye improved on the follow-up.

Conclusions:
1. Apart from the most common symptoms like abnormal eye motility and vertical strabismus, 
traumatic optic neuropathy (TON) may also be observed in patients with a fracture of the 
orbital bottom.2. TON should always be considered in the differentiation of patients with 
reduced visual  acuity after head injury.3. TON is a therapeutic problem due to the  lack  of  
guidelines.  Both  in patients treated (conservatively or surgically) and in untreated patients, a 
relatively high percentage  of vision improvement is observed.
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18.34. Proces demielinizacyjny zamaskowany poprzez 
egzotyczne wyprawy do Afryki – opis przypadku
Wojciech Luboń1, Małgorzata Kozikowska2, Ewa Mrukwa-Kominek3

1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katowice

2 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katowice

3 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Katowice, Polska

Cel:
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie opisu przypadku choroby, ścieżki 
diagnostycznej, oraz leczenia pacjenta z zapaleniem nerwu wzrokowego wtórnym do 
choroby demielinizacyjnej. Pacjent, wystąpienie dolegliwości okulistycznych wiązał ze 
swoim niedawnym powrotem z egzotycznych krajów afrykańskich - przebywał na wycieczce 
w Tanzanii i Zanzibarze, gdzie, zgodnie   z jego teorią, poczuł znaczne osłabienie całego 
organizmu tuż przed powrotem do Polski.

Materiał i metoda:
Po wykonaniu okulistycznego badania w ramach Izby Przyjęć i stwierdzeniu szeregu 
nieprawidłowości narządu wzroku m.in. obniżona ostrość wzroku do 0,05, brak możliwości 
rozpoznawania barw, obrzęk tarczy N.II, rozwarstwienie siatkówki, nastapiło przyjęcie pacjenta 
na Oddział Okulistyki Dorosłych w trybie nagłym celem przeprowadzenia dalszej diagnostyki 
oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. W trakcie sześciodniowego pobytu pacjenta w 
szpitalu przeprowadzono panel badań dodatkowych -badania laboratoryjne krwi, perymetria 
statyczna i kinetyczna, OCT plamki i nerwu wzrokowego, angiografia fluoresceinowa, USG 
gałek ocznych, badania elektrofizjologiczne, rezonans magnetyczny OUN z kontrastem, oraz 
włączono leczenie miejscowe i ogólne - przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, usprawniające 
właściwości reologiczne krwi.

Wyniki:
Leczenie spowodowało stopniową poprawę ostrości wzroku oraz cofnięcie się obrzęku tarczy 
nerwu wzrokowego. Wyniki specjalistycznych, dodatkowych badań pozwoliły postawić 
diagnozę - demielinizacyjne zapalenie nerwu wzrokowego. Diagnostyka pacjenta w okresie 
poszpitalnym została poszerzona o konsultacje w Klinice neurologicznej oraz Instytucie 
Medycyny Tropikalnej.

Wnioski:
Ogólnoustrojowe zapalenie wywołane przez tropikalną chorobę może być czynnikiem 
spustowym manifestacji choroby demielinizacyjnej ujawniającej się w postaci zapalenia 
nerwu wzrokowego. Po postawionej diagnozie i zastosowanym leczeniu osiągnięto sukces 
terapeutyczny.
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18.34. Demyelination disease masked by exotic 
expeditions to Africa: a case report
Wojciech Luboń, Małgorzata Kozikowska, Ewa Mrukwa-Kominek

Purpose:
The aim of the presented study is to show the case of the disease, the diagnostic path and 
treatment     of the patient with optic neuritis secondary to demyelinating disease. The 
ophthalmological  complaints patient connect with his recent return from exotic African 
countries - he went on a trip to Tanzania and Zanzibar, where, according to his theory, he felt a 
significant weakness of the whole organism before returning to Home Country.

Material and method:
After examination in the Emergency Room and finding a number  of  sight  problems  -  
decreased visual acuity to 0,05 of the left eye, no possibility of color recognition, swelling of the 
optic disc,    retinal detachment. Patient was admitted to the Department of Ophthalmology 
of Adults in    emergency mode for further diagnosis and appropriate treatment. During the 
six-day stay of the patient in the hospital, an additional panel was performed - blood laboratory 
tests, static and kinetic perimetry, retina and optic disc OCT, fluorescein  angiography,  eyeball  
ultrasound, electrophysiological examination, CNS contrast MRI. Local and general treatment 
was applied - anti- inflammatory, anti-edema, improving rheological blood flow.

Results:
The treatment resulted in a gradual improvement in visual acuity and withdrawal of the 
swelling of the optic disc. The results of specialized additional tests reveal diagnosis - 
demyelinating optic neuritis. Diagnostics of the patient in the post-hospital period were 
extended to consultations in the neurological clinic, and the Institute of Tropical Medicine.

Conclusions:
Systemic inflammation of the tropical disease could be a trigger for the manifestation of 
demyelinating disease in the form of optic neuritis. After the diagnosis and applied treatment, 
therapeutic success was achieved.
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18.35. Rogowacenie słoneczne skóry kąta 
przyśrodkowego oka lewego leczone miejscowo 
5% imikwimodem – obserwacje wstępne
Agata Stodolska-Nowak1, Wojciech Adamski2, Iwona Rospond-Kubiak3, 
Jarosław Kocięcki4

1 Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

3 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Przedstawienie przypadku skutecznego leczenia zachowawczego zmiany o charakterze 
rogowacenia słonecznego w klinicznym stadium 2/3 (wg. Berhane) z zastosowaniem 
miejscowej terapii 5% kremem z imikwimodem

Materiał i metoda:
Przypadek 79 letniego pacjenta, który zgłosił się do Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z ok. 6 miesięcznym wywiadem rosnącej, rumieniowej 
zmiany  z hiperkeratozą zlokalizowanej w kącie przyśrodkowym oka lewego oraz skórze nosa o 
wymiarach   ok. 4 mm x 3 mm i ok. 2 mm wysokości.

Wyniki:
Pacjent został poinformowany o prawdopodobnym charakterze zmiany i wskazaniu 
do leczenia chirurgicznego, jednakże odmówił zaproponowanej terapii. W związku z 
ograniczonym zakresem i powierzchownym charakterem zmiany włączono miejscowe 
leczenie 5% kremem z imikwimodem 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie. Z powodu lokalizacji 
w bliskiej odległości od brzegu powieki i gałki ocznej zalecono szczególną ostrożność 
przy nakładaniu kremu. Po wytworzeniu i usunięciu strupa wykazano brak pierwotnie 
obserwowanej zmiany. W okresie obserwacji wynoszącym 7 miesięcy nie stwierdzono wznowy 
miejscowej.

Wnioski:
Część zmian może być z powodzeniem leczona zachowawczo, z uniknięciem podejścia 
chirurgicznego. Może to być szczególnie istotne w okolicach takich jak kąt przyśrodkowy, gdzie 
leczenie chirurgiczne często wymaga zastosowania przeszczepu skóry.
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18.35. Actinic keratosis of the medial canthus region 
treated topically with 5% imiquimod cream – preliminary 
observation
Agata Stodolska-Nowak, Wojciech Adamski, Iwona Rospond-Kubiak,  
Jarosław Kocięcki

Purpose:
Case presentation of effective treatment of actinic keratosis at the clinical stage 2/3 (according 
to Berhane) with the use of topical 5% imiquimod cream.

Material and method:
A case of a 79-year-old male patient presented to the Department of Ophthalmology 
in Poznań University of Medical Sciences with a 6-month history of an increasing in size 
erythematous hyperkeratotic lesion located in the medial canthus of the left eye and on the 
skin of the nose, measuring approximately 4 x 3 mm and of approximately 2mm height.

Results:
The patient was informed about the likely nature of the lesion and the indication for surgical  
treatment, however, he refused the proposed therapy. Due to the  well  defined  margins  and 
superficial nature of the changes, topical treatment with 5% imiquimod cream was initiated 
3 times      a week for 4 weeks. Because of the proximity of the eyelid and the eyeball, special 
care was advised when applying the cream. After the production and removal of the scab, the 
absence of the originally observed lesion was demonstrated. During the follow-up period of 7 
months, no local recurrence was found.

Conclusions:
Some of the lesions can be successfully treated conservatively, avoiding a surgical approach. 
This may be particularly important in areas such as the medial canthus, where surgical 
treatment often requires the use of a skin graft.
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18.36. Rurka Jonesa – ostatnia deska ratunku w walce 
z patologicznym łzawieniem
Michał Kinasz, Radosław Różycki, Marek Rękas1

1 Wojskowy Instytut Medyczny

Cel:
Celem pracy jest weryfikacja skuteczności anatomicznej w konfrontacji z satysfakcją pacjenta 
po zespoleniu spojówkowo-woreczkowo-nosowym z implantacją rurki Jonesa, w oparciu o 
ankietę okulistyczną.

Materiał i metoda:
Analizie poddano 16 pacjentów (20 operacji), którzy przeszli operację zespolenia spojówkowo-
woreczkowo-nosowego z implantacją rurki Jonesa w 2018 roku w Klinice Okulistyki 
Wojskowego Instytutu Medycznego, w celu leczenia patologicznego łzawienia wynikającego 
z niedrożności dróg łzowych. Wśród nich było 9 kobiet (62,5%) i 6 mężczyzn (37,5%). Wiek 
pacjentów wahał się od 22 do 81 lat. Średnia wieku wynosiła 58,25.Wszyscy pacjenci zostali 
poddani badaniu podmiotowemu, wykorzystując ankietę okulistyczną. W wywiadzie pytano 
o: ocenę skuteczności zespolenia woreczkowo-nosowego w skali od 1 do 5, występowania 
łzawienia i częstości wycierania łez, ocenę uciążliwości łzawienia oraz dyskomfort związany 
z posiadaniem rurki  Jonesa.  Wszyscy  pacjenci zostali poddani badaniom przedmiotowym, 
które obejmowały endoskopowe zdjęcie i ocenę ujścia końcowego rurki Jonesa w jamie 
nosowej, sprawdzenie drożności rurki poprzez jej przepłukanie,  ocenę ustawienia i położenia 
rurki oraz test zanikania barwnika.

Wyniki:
Analizie poddano 16 pacjentów (20 operacji), którzy przeszli operację zespolenie spojówkowo-
woreczkowo-nosowego z implantacją rurki Jonesa w 2018 roku. Łącznie wykonano zabieg  
zespolenia spojówkowo-woreczkowo-nosowego z implantacją rurki Jonesa dróg łzowych 
po stronie prawej u 37%, po stronie lewej u 38% oraz po obu stronach u 25% pacjentów. 16 
operacji (80%) ocenionych zostało jako skuteczne, natomiast 4 operacje (20%) nie przyniosły 
zamierzonego efektu. Łzawienie po operacji wystąpiło u 12 pacjentów (60%) natomiast jego 
całkowity brak u 4 pacjentów (40%). Łzawienie zostało ocenione za pomocą skali Munka, 
dzięki której możliwe było określenie, ile razy w ciągu dnia chory wyciera oczy. Stwierdzono 
brak łzawienia u 8 osób (40%), wycieranie łez poniżej 2 razy dziennie u 4 osób (20%), 2-4 razy 
dziennie u 5 osób (25%), 5-10 razy u 2 osób (10%) oraz stałe łzawienie u 1 osoby (5%). Uciążliwość 
łzawienia została oceniona w skali od 1 do 5, brak uciążliwości (ocena 1) została stwierdzona 
przez 8 pacjentów (40%), słaba uciążliwość (ocena 2) przez 5 (25%), średnia uciążliwość (ocena 3) 
przez 5 (25%), duża uciążliwość (ocena 4) przez 2   (10%), nie została odnotowana ocena bardzo 
dużej uciążliwości (ocena 5). Nikt nie odczuwał dyskomfortu związanego z obecnością rurki 
Jonesa po operacji zespolenia spojówkowo-woreczkowo-nosowego.

Wnioski:
Niedrożność kanalikowa chociaż rzadka, jest chorobą trudna do wyleczenia. Zespolenie 
spojówkowo-woreczkowo-nosowe z implantacją rurki Jonesa zarezerwowana jest dla 
pacjentów z całkowitym zarośnięciem dróg łzowych, wrodzoną agenezją dróg łzowych 
oraz u pacjentów, których wcześniejsze operacje udrożnienia dróg łzowych nie przeniosły 
zamierzonego efektu. Dzięki zespoleniu spojówkowo-woreczkowo-nosowemu można 
osiągnąć wysoki wskaźnik sukcesu anatomicznego. Ze względu na grawitacyjny odpływ łez nie 
zawsze udaje się uzyskać pełną satysfakcję pacjenta.
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18.36. Jones tube – last resort in the fight against 
pathological lacrimation
Michał Kinasz, Radosław Różycki, Marek Rękas

Purpose:
The purpose of this paper is the verification of anatomic effectiveness in a confrontation with 
the patient's satisfaction after conjunctivodacryocystorhinostomy with Jones tube, based on 
an ophthalmology questionnaire.

Material and method:
We analyzed 16 patients (20 surgery), who had surgery conjunctivodacryocystorhinostomy 
with Jones tube in 2018 at the Ophthalmology Clinic of the Military Institute of Medicine, which 
purpose was the treatment of pathological lacrimal duct obstruction. Among them were 9 
women (62.5%)   and 6 men (37.5%). Patients ranged in age from 22 to 81 years. The average 
age was 58.25. All patients were subjected to the research, using ophthalmology questionnaire. 
The interview asked about: effectiveness evaluation conjunctivodacryocystorhinostomy on 
a scale of 1 to 5, lacrimation occurrence and frequency of wiping tears, assessment of the 
lacrimation  inconvenience  and discomfort associated with   Jones tube implantation. 
All patients were subjected to the examination, which included an endoscopic picture and 
evaluation of the end outlet of the Jones tube  in the nasal cavity, check the patency of the 
tube by rinsing it,  assessment  of  the  position  and location of the tube and dye disintegration 
test.

Results:
We analyzed 16 patients (20 surgery), who had surgery conjunctivodacryocystorhinostomy 
with   Jones tube in 2018. In total, the procedure of conjunctivodacryocystorhinostomy with 
Jones tube was performed on the right side in 37%, on the left side in 38% and on both sides 
in 25% of patients. 16 operations (80%) were assessed as effective, while 4 operations (20%) did 
not bring the intended effect. Lacrimation after surgery occurred in 12 patients (60%) and its 
total absence in 4 patients (40%). Lacrimation was evaluated using the Munk scale, thanks to 
which  it  was  possible  to determine how many times during the day the patient wipes his 
eyes.  There  was  a  lack  of lacrimation in 8 people (40%), wiping tears below 2 times a day in 
4 people (20%), 2-4 times a day in  5 people (25%), 5-10 times in 2 people (10%) and permanent 
tearing in 1 person (5%). Lacrimation inconvenience was rated on a scale from 1 to 5, no 
inconvenience (score 1) was reported by 8 patients (40%), minor inconvenience (score 2) by 5 
(25%), moderate inconvenience (score 3) by 5 (25 %), a high inconvenience (score 4) by 2 (10%), 
there was no assessment of a very heavy inconvenience (score 5). None the patients do not 
experience any discomfort associated with the implantation of the Jones tube after surgery 
conjunctivodacryocystorhinostomy.

Conclusions:
Tubular obstruction, although rare, is a disease difficult to treat. Conjunctivodacryocystorhinostomy 
with Jones tube is reserved for patients with whole lacrimal duct atresia, congenital agenesis  
of ductus lacrimal, and in patients whose previous ductus lacrimal drainage surgery have not 
brought  the intended effect. Thanks to conjunctivodacryocystorhinostomy a high rate of 
anatomical success can be achieved. patient satisfaction. Due to the gravitational outflow of tears, 
the patient's full satisfaction is not always achieved.



STRESZCZENIA
Abstracts

362

18.37. Skuteczność bewacyzumabu w terapii obrzęku 
plamki o różnej etiologii
Marta P. Wiącek1, Katarzyna Kubasik-Kładna2,  
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska3, Anna Machalińska4

1 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

3 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4 I Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Cel:
Cząsteczka bewacyzumabu wiąże się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), 
kluczowym mediatorem waskulogenezy i angiogenezy, hamując wiązanie wszystkich izoform 
VEGF z receptorami na powierzchni komórek śródbłonka naczyniowego. Celem pracy była 
ocena anatomiczna i funkcjonalna skuteczności leczenia bawacyzumabem w obserwacji 
rocznej.

Materiał i metoda:
Do badania włączono 44 oczu chorych, u których podano iniekcję doszklistkową 
bewacyzumabu, z powodu BRVO, CRVO, DME AMD. Średni wiek leczonych wyniósł 64,2±10,2 
lat. Leczenie przeprowadzano wg. schematu treat&extend w DME, a w pozostałych grupach 
wykonywano iniekcję   co 4 tygodnie aż do ustąpienia obrzęku, a następnie kontrole co 4 
tygodnie. Oceniano BCVA na    tablicy Snellena oraz centralną grubość siatkówki (CRT) w 
badaniu OCT  przed  leczeniem  oraz średnio 6,91±2,84 miesięcy od początku leczenia.

Wyniki:
Średnia liczba iniekcji wyniosła 5,19±2,02 w czasie obserwacji. BCVA w grupie oczu z BRVO 
przed leczeniem i na koniec obserwacji wyniosła odpowiednio 0,53±0,32 i 0,75±0,32 (p=0,151), 
a CRT odpowiednio 502,7±168,1 i 257,6±64,9 (p=0,0279). W CRVO BRVA wyniosła 0,28±0,27 i 
0,48±0,35 (p=0,0431); CRT odpowiednio 548,2±172,9 i 279±59,9 (p=0,0279). W DME wykazano 
poprawę BCVA z 0,46±0,24 do 0,65±0,29 (p=0,0000) i redukcję CRT z 471,4±137,5 do 344,3±108,4 
(p=0,0001). U chorych z AMD wykazano wzrost BCVA z 0,04 do 0,5 i 0,1 do 0,3.

Wnioski:
Leczenie bewacyzumabem prowadzi do poprawy funkcjonalnej w postaci wzrostu VA, a także 
istotnej poprawy anatomicznej w postaci redukcji CRT.
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18.37. The effectiveness of bevacizumab in treatment of 
macular edema of various etiology
Marta P. Wiącek, Katarzyna Kubasik-Kładna,  
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska

Purpose:
The bevacizumab molecule binds to and inhibits the biologic activity of human vascular 
endothelial growth factor (VEGF), the key mediator of vasculogenesis and angiogenesis. The 
aim of the study  was to evaluate anatomical and functional effectiveness of bevacizumab in 
treatment of macular edema of various etiology in one year follow-up.

Material and method:
For the study 44 eyes were enrolled. The bevacizumab injections were performed in eyes 
with BRVO, CRVO, DME and AMD. The mean age of individuals was 64.2±10.2 years. The 
treat&extend therapy in DME was implemented, while in former eyes – bevacizumab injection 
every 4 weeks up to the moment of macular edema resolution was performed. The BCVA on 
Snellen letter chart and central retinal thickness (CRT) in OCT examination before the injection 
and in mean follow-up time 6.91±2.84 months were evaluated.

Results:
The mean number of injections was 5.19±2.02 in one year follow-up. The BCVA in BRVO before 
the treatment and in the last analyzed control were respectively 0.53±0.32 and 0.75±0.32 
(p=0.151); CRT were 502.7±168.1 and 257.6±64.9 (p=0.0279), respectively. The BCVA in CRVO was 
0.28±0.27 and 0.48±0.35 (p=0.0431); CRT 548.2±172.9 and 279±59.9 (p=0.0279), respectively. 
In DME significant improvement of BCVA from 0.46±0.24 to 0.65±0.29 (p=0.0000) and CRT 
reduction from 471.4±137.5 to 344.3±108.4 (p=0.0001) were observed. In AMD eyes increase of 
BCVA from 0.04 to 0.5 and from 0.1 to 0.3 was noted.

Conclusions:
Bevacizumab treatment results in functional improvement addressed in increased visual 
acuity, as well as significant anatomical improvement – reduction of CRT in macular edema.
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18.38. Skuteczność terapeutyczna wszczepienia 
implantu iStent w połączeniu z SLT
Iwona Filipecka, Marta Hajduga, Katarzyna Posłuszny-Rutkowska,  
Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek

Cel:
Porównanie skuteczności zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej 
soczewki wewnątrzgałkowej oraz mikrostentu iStent firmy Glaukos wykonanych u pacjentów 
bez i po selektywnej trabekuloplastyce laserowej (SLT).

Materiał i metoda:
Analizie poddano wyniki badań pacjentów, u których wykonano zabiegi fakoemulsyfikacji 
zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej oraz mikrostentu iStent 
firmy Glaukos - grupa 1. bez wcześniejszego zabiegu SLT oraz grupa 2. po wykonaniu SLT 
oka operowanego. Operacje przeprowadzono w Centrum Okulistyki i Optometrii Okulus 
Plus w Bielsku-Białej oraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibńskiego w 
Katowicach. Do grupy badanej zakwalifikowano zoperowanych 33 pacjentów w wieku 59-81 z 
rozpoznaną jaskrą pierwotną otwartego kąta przesączania oraz z jaskrą wtórną. Zoperowanych 
zostały 43 oczy – 25 w grupie 1. i 18 w grupie 2.

Wyniki:
Po 3 miesiącach obserwacji w grupie 1. uzyskano obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 
(CWG) o 3,9 mm Hg w porównaniu z CWG przed zabiegiem, a w grupie 2. o 3,7 mm Hg. 
Natomiast po 6 miesiącach obserwacji uzyskano obniżenie CWG o 3,3 mm Hg w grupie 1. 
i o 4,4 mm Hg w grupie 2.  Zarówno po 3. i po 6. miesiącach obserwacji wymagana liczba 
substancji obniżających CWG została zmniejszona o 1,7 w tym samym okresie czasu w grupie 1. 
i o 2,2 w grupie 2.

Wnioski:
W obserwacji 6-miesięcznej zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej 
soczewki wewnątrzgałkowej oraz mikrostentu iStent skuteczniej obniża CWG u pacjentów 
z wcześniej wykonanym SLT oraz w większym stopniu obniża ilość stosowanych substancji 
czynnych w kroplach do oczu.
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18.38. Therapeutic effectiveness of iStent implantation 
in combination with SLT
Iwona Filipecka, Marta Hajduga, Katarzyna Posłuszny-Rutkowska,  
Łukasz Drzyzga, Ewa Mrukwa-Kominek

Purpose:
Comparison of efficacy of treatment of cataract phacoemulsification with implantation of 
an artificial intraocular lens and micro-stent iStent performed in patients without and after 
selective laser trabeculoplasty (SLT).

Material and method:
The objective of the study was to analyze the test results of patients who underwent cataract 
phacoemulsification with implantation of an artificial intraocular lens and micro-stent iStent 
- group 1 without previous SLT procedure and group 2 after SLT operation was analyzed. 
Treatments were performed at the Okulus Plus Center of Ophthalmology and Optometry 
in Bielsko-Biała and at the University Clinical Center Professor K. Gibinski of the Medical 
University of Silesia in Katowice. The study group included 33 operated patients aged 59-
81 with diagnosed primary open angle glaucoma and secondary glaucoma. 43 eyes were 
operated - 25 in group 1 and 18 in group 2.

Results:
After 3 months of observation in group 1. the intraocular pressure (IOP) was reduced by 
3.9 mmHg compared to IOP before the procedure and in the second group by 3.7 mmHg. 
After 6 months of observation IOP was reduced by 3.3 mm Hg in group 1. and 4.4 mm Hg in 
group 2. Both after 3 and after 6 months of observation the required number of IOP reducing 
substances was reduced by 1.7 in the same period of time in group 1. and 2.2 in group 2.

Conclusions:
In the observation of a six-month cataract phacoemulsification procedure with implantation 
of an artificial intraocular lens and micro-stent iStent surgery more effectively reduces IOP in 
patients with previously performed SLT and significantly reduces the amount of substances 
used to reduce IOP in eye drops.
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18.39. Terapia intensywnym pulsacyjnym źródłem 
światła (IPL) w leczeniu dysfunkcji gruczołów Meiboma
Radosław Różycki1, Patrycja Laszewicz2, Dominka Białas3, Marek Rękas4

1 Wojskowy Instytut Medyczny

2 Wojskowy Instytut Medyczny

3 Wojskowy Instytut Medyczny

4 Wojskowy Instytut Medyczny

Cel:
Ocena skuteczności zastosowania intensywnego pulsacyjnego źródła światła (IPL) 
połączonego z masażem brzegów powiek u pacjentów z dysfunkcją gruczołów powiekowych.

Materiał i metoda:
U 14 pacjentów z dysfunkcją gruczołów Meiboma przeprowadzono od 4 do 6 zabiegów IPL 
połączonych z masażem brzegów powiek w odstępie 1-3 tygodni. Przed rozpoczęciem terapii 
jak i po jej zakończeniu oceniono: stopień nasilenia dolegliwości za pomocą kwestionariusza 
OSDI, nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego (NBUT), meibografię, nieprawidłowości 
brzegów powiek, jakość wydzieliny gruczołów Meiboma, rogówkowe i spojówkowe barwienie 
zielenią lizaminy, test Schirmera II.

Wyniki:
14 pacjentów zostało włączonych do badania. U 11 pacjentów (79%) uzyskano obniżenie 
wskaźnika OSDI (ze śr. 39,52 do 28,10). Wydłużeniu uległ średni nieinwazyjny czas przerwania 
filmu łzowego (ze śr. 10,65s do 12,55s), poprawiła się morfologia brzegów powiek oraz jakość 
wydzieliny gruczołów Meiboma (ze śr. 2,8 do 2,0). Nie zaobserwowano znaczących zmian 
w meibografii oraz teście Schirmera.

Wnioski:
Zastosowanie terapii IPL połączonej z masażem brzegów powiek przyniosło zmniejszenie 
dolegliwości odczuwanych przez pacjentów, jak również poprawę jakości filmu łzowego 
i funkcji gruczołów Meiboma. Terapia IPL jest bezpieczną, prostą i skuteczną metodą leczenia 
zapalenia brzegów powiek.
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18.39. To assess the efficacy of the intense pulsed 
light therapy (IPL) combined with meibomian 
gland expression in patients with meibomian gland 
dysfunction
Radosław Różycki, Patrycja Laszewicz, Dominka Białas, Marek Rękas

Purpose:
To assess the efficacy of the intense pulsed light therapy (IPL) combined with meibomian 
gland expression in patients with meibomian gland dysfunction.

Material and method:
14 patients with meibomian gland dysfunction underwent from 4 to 6 IPL treatment sessions 
combined with meibomian gland expression. Evaluation before and after the theraphy 
included: degree of eye symptoms assessed by the OSDI questionnaire, noninvasive breakup 
time of the tear film, the meibomian gland morphology, lid margin abnormalities, meibum 
quality, corneal and conjunctival lizamine green staining, Schirmer test II.

Results:
14 patients were enrolled in the study. 11 patients (79%) had OSDI score reduced (from mean 
39,52 to 28,10). Mean noninvasive breakup time was prolonged (from 10,65s to 12,55s), lid 
margin abnormality and meibum grade were improved (meibum grade from mean 2,8 to 2,0). 
Meiboscore and Schirmer test value did not differ significantly.

Conclusions:
IPL therapy combined with meibomian gland expression reduced patients symptoms, 
improved tear film quality and meibomian gland function. IPL therapy is a safe, simple and 
efficient blepharitis treatment.
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18.40. Torbiel dermoidalna oczodołu u dzieci – trudności 
diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadków 
i przegląd literatury
Aleksandra Opala1, Hanna Garnier2, Ewelina Wojciechowska3,  
Dariusz Wyrzykowski4, Piotr Czauderna5, Iwona Grabska-Liberek6

1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

3 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

4 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

5 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

6 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Cel:
Guzy oczodołu reprezentują rzadkie choroby wieku dziecięcego. Stanowią około 3-9% 
wszystkich zmian w tej okolicy. Torbiele dermoidalne, obok guzów naczyniowych i zmian 
zapalnych stanowią najczęstsze zmiany łagodne w obrębie oczodołu w populacji dziecięcej. 
Dermoidy mogą występować w każdej lokalizacji tkanki podskórnej, jednak ponad 80% 
z nich lokalizuje się w obrębie głowy, zwłaszcza w okolicy powieki, oczodołu i w pobliżu 
szwu jarzmowo-czołowego. Omówienie trudności diagnostycznych dotyczących torbieli 
dermoidalnych oczodołu u dzieci. Symptomatologia dermoidów powierzchownych 
występujących w tym obszarze jest łatwo zauważalna. Torbiele głębokie prezentują 
zróżnicowany, niespecyficzny obraz w badaniu klinicznym i przy użyciu metod diagnostyki 
obrazowej.

Materiał i metoda:
Przeprowadzono retrospektywny przegląd przypadków dwóch pacjentów pediatrycznych 
z podejrzeniem zmian w obrębie oczodołów. W przypadku Pacjentki 1: dziewczynki 5-letniej 
stwierdzono podwójne widzenie z towarzyszącym zezem zbieżnym, niedowidzenie oka 
prawego oraz różnowzroczność. Pacjent 2: chłopiec 6-letni prezentował objawy kliniczne tj. zez 
zbieżny, asymetrię w ustawieniu gałek ocznych oraz dwojenie obrazu przy patrzeniu w górę. 
W diagnostyce obu przypadków wykorzystano badanie ultrasonograficzne (USG), tomografię 
komputerową (TK) oraz rezonans magnetyczny (MRI) oczodołu. Zastosowano standardową 
metodę leczenia, resekcję chirurgiczną zmiany. W jednym przypadku dodatkowo zastosowano 
skleroterapię.

Wyniki:
W wyniku analizy badań obrazowych Pacjentki 1 stwierdzono masę o wymiarach 15x9x16 
mm przylegającą do tylnej krawędzi gruczołu łzowego, odcinkowo do mięśnia prostego 
bocznego i górnego prawej gałki ocznej. Podejrzewano naczyniaka limfatycznego lub 
przestrzeń zawierającą gęsty płyn. Natomiast u Pacjenta 2 wykazano obecność owalnego 
guza wewnątrzoczodołowego (2,5x1,5cm) modelującego mięsień prosty boczny oka prawego, 
przemawiając za rozpoznaniem naczyniaka jamistego. Na podstawie powyższych rozpoznań 
wstępnych zdecydowano o całkowitym chirurgicznym usunięciu patologii. Śródoperacyjnie, 
morfologiczna budowa zmian wskazywała na torbiele skórzaste, co w obu przypadkach 
zostało potwierdzone w badaniu histopatologicznym. W przypadku Pacjentki 1 resekcja 
dermoidu była częściowa, ze względu na trudny dostęp chirurgiczny oraz kruchość torebki, 
a zastosowanym leczeniem uzupełniającym była skleroterapia (5ml Doxycykliny). W efekcie 
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leczenia operacyjnego obraz kliniczny pacjentów był zróżnicowany. Mimo zabiegu u Pacjentki 
1 utrzymują się objawy okulistyczne takie jak anizotropia, zez zbieżny oka prawego oraz 
podwójne widzenie. Jest zakwalifikowana do zabiegu korekcji zeza. W przypadku Pacjenta 2 
po całkowitej resekcji torbieli dermoidalnej symptomy chorobowe wycofały się.

Wnioski:
Guzy oczodołu nie stanowią częstych schorzeń wieku dziecięcego. Należy jednak pamiętać 
o możliwości wystąpienia torbieli dermoidalnych w tej okolicy szczególnie w przypadku 
pacjentów diagnozowanych z powodu niedowidzenia, dwojenia przy patrzeniu obuocznym, 
zaburzenia ruchomości gałki ocznej czy asymetrii w ustawieniu gałek ocznych. Analiza 
wyników standardowych metod diagnostycznych może być myląca, co potwierdzają 
rozważania Przypadków 1 i 2. Leczenie chirurgiczne jest złotym standardem leczenia, 
a doszczętne usunięcie zmiany powoduje ustąpienie objawów okulistycznych i brak nawrotów.
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18.40. Orbital dermoid cyst in children – diagnostic and 
therapeutic challenges. Case reports and literature 
review
Aleksandra Opala, Hanna Garnier, Ewelina Wojciechowska,  
Dariusz Wyrzykowski, Piotr Czauderna, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Orbital tumours represent rare diseases of childhood. They constitute about 3-9% of all lesions 
in this location. Dermoid cysts, together with vascular tumours and inflammatory lesions, 
are the most common benign orbital lesions in the paediatric population. Dermoids may 
be found in any subcutaneous tissue, but 80% are located within the head, especially in the 
area of the eyelid, orbit and near the frontozygomatic suture.To discuss diagnostic challenges 
concerning orbital dermoid cysts in children. The symptoms of superficial dermoids occurring 
in this location are easily noticed. Deep cysts present a varied, non-specific picture in a clinical 
examination and diagnostic imaging.

Material and method:
A retrospective review of two paediatric cases was performed in children with suspected 
orbital lesions. Patient 1: a five-year-old girl with double vision accompanied by convergent 
strabismus, amblyopia of the right eye and anisometropia. Patient 2: a six-year-old boy with 
clinical symptoms of convergent strabismus, asymmetric positioning of the eyes, and diplopia 
when looking up. The diagnostic tests in both these cases included orbital ultrasonography 
(USG), computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). A standard 
treatment method was applied, i.e. surgical resection of the lesion. In one case, sclerotherapy 
was additionally used.

Results:
The analysis of imaging examinations in Patient 1 showed a 15 x 9 x 16 mm mass adjacent to the 
posterior edge of the lacrimal gland, and in some sections to the lateral and superior rectus 
muscle of the right eye. A lymphangioma or space comprising dense fluid was suspected. In 
Patient 2, an oval intraorbital tumour (2.5 x 1.5cm), modelling the lateral rectus muscle of the 
right eye was observed, suggesting a diagnosis of cavernous haemangioma. On the basis 
of the above initial diagnoses, a decision was made to perform total surgical removal of the 
pathological lesions. Intraoperatively, morphological structure of the lesions was consistent 
with dermoid cysts, which in both cases was confirmed by a histopathological examination. 
In Patient 1, dermoid resection was partial due to a difficult surgical access and capsular 
brittleness. The applied supplementary treatment was sclerotherapy 5 mL doxycycline). As 
a result of surgical treatment, the patients’ clinical picture was varied. Despite the procedure 
performed in Patient 1, there are persistent ocular manifestations, such as anisotropy, 
convergent strabismus of the right eye and double vision. The patient has been qualified for 
the procedure of strabismus correction. As for Patient 2, after total resection of the dermoid 
cyst, the symptoms regressed.
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Conclusions:
Orbital tumours are not common diseases of childhood. One must remember, however, about 
the possible occurrence of dermoid cysts in this location, especially in patients diagnosed for 
amblyopia, diplopia when looking with both eyes, disturbed eyeball mobility or asymmetric 
positioning of the eyes. The analysis of results obtained with the use of standard diagnostic 
methods may be misleading, which is shown in the discussion of the above cases 1 and 2. 
Surgical treatment is a gold standard of treatment, and total resection of the lesion results in 
regression of ophthalmological symptoms and no recurrence.
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18.41. Wartość astygmatyzmu rogówkowego 
po fakoemulsyfikacji zaćmy w zależności od tego, czy 
operowane było oko prawe czy lewe
Magdalena Dębska1, Maciej Gwóźdź2, Anna Kolczyńska3

1 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

2 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

3 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Cel:
Sprawdzenie, czy na wielkość indukowanego astygmatyzmu rogówkowego po niepowikłanej 
fakoemulsyfikacji zaćmy przeprowadzonej przez początkującego chirurga ma wpływ, czy 
zabiegowi poddawane jest oko prawe czy lewe.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto 35 pacjentów operowanych w okresie od października 2018r. do lutego 
2019r. (36 oczu, w tym 19 oczu prawych, 17 oczu lewych), u których przeprowadzono 
fakoemulsyfikację zaćmy przez cięcie w przeziernej rogówce o szerokości 2,2 mm w osi 
120 st. z implantacją soczewki zwijalnej. Cięcia boczne wykonywane były w osiach zbliżonych 
do 0 i 180 stopni. Pacjenci badani byli dzień przed zabiegiem, w 1. dniu po zabiegu (oceniano 
ostrość wzroku z najlepszą korekcją, odcinek przedni i dno oka w lampie szczelinowej) oraz 
między 14. a 28. dobą po zabiegu (wówczas wykonywano badanie autorefrakcji i keratometrię). 
Wartość astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) obliczono wykorzystując metodę 
wektorową.

Wyniki:
Średnia wartość astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie wyniosła 0,42±0,26. Różnice 
pomiędzy SIA w przypadku zabiegów dokonywanych na oku prawym i lewym były nieistotne 
statystycznie (p>0,05). Dla OP SIA wyniósł 0,41±0,28, dla OL 0,43±0,24.

Wnioski:
Operacja zaćmy przeprowadzona na oku prawym i lewym z zastosowaniem takiej samej 
metody generuje astygmatyzm pooperacyjny o wartościach nieróżniących się w znaczącym 
stopniu.
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18.41. The size of surgically induced astigmatism 
depending on which eye (right or left) has gone 
phacoemulsification
Magdalena Dębska, Maciej Gwóźdź, Anna Kolczyńska

Purpose:
The purpose of the study was to check out whether the size of surgically induced astigmatism 
(SIA) depends on which eye (right or left) has gone phacoemulsification conducted by 
a surgical trainee.

Material and method:
The study comprised 35 patients operated between October 2018 and February 2019 (36 
eyes, including 19 right and 17 left eyes) who underwent phacoemulsification through 2,2 mm 
temporal clear corneal incision in the axis of 120 degrees with the implantation of foldable 
intraocular lens. Patients were examined preoperatively, 1 day after the operation (best 
corrected visual acuity test, slit-lamp examination) and between 14 and 28 days after the 
operation (additionally, autorefractor examination and keratometry were performed). SIA was 
calculated with vector method.

Results:
The mean of SIA was 0,42±0,26. Differences between SIA in case of operations performed on 
right and left eyes were statistically insignificant (p>0,05) (for right eyes the SIA mean was 
0,41±0,28, for left eyes - 0,43±0,24).

Conclusions:
As regards surgically induced astigmatism there is no significant difference between 
phacoemulsification performed on right or left eyes.
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18.42. Zespół Mowata-Wilsona – opis przypadku
Bogumiła Wójcik-Niklewska, Erita Filipek, Lidia Nawrocka,  
Dorota Barchanowska, Gracjana Fijałkowska

Cel:
Zespół Mowata-Wilsona jest uwarunkowanym genetycznie rzadkim zespołem wad 
wrodzonych, charakteryzującym się obecnością specyficznych cech dysmorfii, anomaliami 
strukturalnymi narządów wewnętrznych, zaburzeniami funkcjonalnymi oraz obecnością zmian 
w narządzie wzroku. Celem pracy jest przedstawienie przypadku dziecka ze zmianami ocznymi 
w przebiegu zespołu Mowata-Wilsona.

Materiał i metoda:
3 letni chłopiec urodzony w 37 tygodniu ciąży z cechami dysmorfii, zaburzeniami 
neurorozwojowymi, potwierdzonym genetycznie zespołem Mowata-Wilsona, oczopląsem, 
zezem rozbieżnym oraz podejrzeniem jaskry wrodzonej. Wykonano badanie okulistyczne 
w znieczuleniu ogólnym, badanie ultrasonograficzne gałek ocznych oraz badanie 
elektrofizjologiczne (flash - VEP).

Wyniki:
Stwierdzono oczopląs, prawidłową reakcję źrenic na światło w obu oczach, prawidłowe 
ciśnienie wewnątrzgałkowe: w oku prawym 17mmHg, w oku lewym 18mmHg. Grubość 
rogówki wynosiła w oku prawym 606 µm i 588 µm w oku lewym. W gonioskopii kąt 
średnioszeroki z widoczną w kwadrantach skroniowych wydatną i przemieszczoną ku 
przodowi linię Schwalbego (embryotoxon posterior). W dnie obu oczu stwierdzono pogłębioną 
wnękę tarczy n. II, plamki różowe z przegrupowanym barwnikiem oraz prawidłowe naczynia 
krwionośne. W badaniu flash - VEP latencja P2 prawidłowa, amplituda P2 obniżona do 50% 
normy z lewej półkuli i prawidłowa z prawej półkuli.

Wnioski:
Dzieci z uwarunkowanymi genetycznie zespołami wad wrodzonych powinny znajdować się 
pod stałą kontrolą okulistyczną w celu dokładnej oceny narządu wzroku i określenia rokowania 
rozwoju funkcji widzenia.
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18.42. Mowat-Wilson syndrome – case report
Bogumiła Wójcik-Niklewska, Erita Filipek, Lidia Nawrocka,  
Dorota Barchanowska, Gracjana Fijałkowska

Purpose:
Mowat-Wilson syndrome is a genetically determined rare congenital anomaly characterized 
by the presence of specific dysmorphic features, structural anomalies of the internal organs, 
functional disorders and the presence of changes in the visual organ. Purpose of study is 
present a case of a child with eye changes in the course of Mowat-Wilson's syndrome.

Material and method:
3-year-old boy born in 37 weeks of pregnancy with dysmorphic features, neurodevelopmental 
disorders, genetically confirmed Mowat-Wilson syndrome, nystagmus, strabismus and 
suspicion of congenital glaucoma. Ophthalmic examination under general anesthesia, 
ultrasound examination of eyeballs and electrophysiological examination (flash - VEP) were 
performed.

Results:
Nystagmus, normal reaction of pupils to light in both eyes, normal intraocular pressure: in 
right eye 17mmHg, in left eye 18mmHg. Corneal thickness in right eye was 606 µm and 588 
µm in left eye. In gonioscopy, the angle of the middle wide-angle with the Schwalbe line 
(embryotoxon posterior) visible in temporal quadrants was prominent and shifted forward. 
At the bottom of both eyes deepened recess of n. II disc, pink spots with regrouped pigment 
and normal blood vessels were found. On flash examination - VEP - P2 latency normal, P2 
amplitude lowered to 50% of normal from the left hemisphere and normal from the right 
hemisphere.

Conclusions:
Children with genetically determined congenital anomalies should be under constant 
ophthalmic control in order to accurately assess the vision organ and determine the prognosis 
of vision function development.
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18.43. Wpływ kropli ocznych z antybiotykiem i/lub 
sterydem lub poliheksanidem (PHMB) na zmiany 
objawów subiektywnych i obiektywnych ostrego 
zapalenia spojówek – badanie pilotażowe
Maciej Osęka1, Magdalena Bielak2, Maciej Gwóźdź3

1 Oftalabs Sp. z o.o.

2 Oddział Okulistyczny, Szpital Powiatowy w Wołominie

3 Oddział Okulistyczny, Szpital Powiatowy w Wołominie

Cel:
Ostre zapalenie spojówek jest jednym z najbardziej powszechnych stanów, w leczeniu 
których stosuje się krople oczne z antybiotykiem i/lub sterydem. Dane wskazują jednak, że 
większość ostrych zapaleń spojówek ma podłoże niebakteryjne. Nadmierne stosowanie 
miejscowo antybiotyków i/lub sterydów może prowadzić do pojawienia się działań ubocznych 
oraz przyczyniać się do narastania oporności na antybiotyki. Poliheksanid (PHMB) jest 
antyseptykiem o szerokim spektrum działania, które obejmuje wirusy, bakterie, grzyby oraz 
pierwotniaki. PHMB jest od lat stosowany w leczeniu ran przewlekłych i nie stwierdzono 
narastania oporności na niego. Celem niniejszego badania pilotażowego była ocena wpływu 
kropli ocznych z PHMB na zmiany objawów subiektywnych i obiektywnych ostrego zapalenia 
spojówek w porównaniu do kropli ocznych z antybiotykiem i/lub sterydem.

Materiał i metoda:
Badanie zostało przeprowadzone na 21 osobach, które zgłosiły się na ostry dyżur okulistyczny 
z powodu ostrego zapalenia spojówek. Pacjenci otrzymywali w zależności od nasilenia 
objawów subiektywnych i obiektywnych krople oczne z antybiotykiem i/lub sterydem (n=12) 
lub krople oczne z PHMB 0,002% (n=9). Badane preparaty były stosowane 4 razy na dziennie 
po jednej kropli do worka spojówkowego do czasu ustąpienia objawów. Zmiany nasilenia 
objawów subiektywnych (świąd, łzawienie, uczucie dyskomfortu, obecność wydzieliny, 
światłowstręt) oraz obiektywnych (przekrwienie spojówek, obrzęk spojówek, obecność 
wydzieliny, obrzęk brzegów powiek) były oceniane co 3 dni.

Wyniki:
Krople oczne z antybiotykiem (lewofloksacyna 0,5%, moksyfloksacyna 0,5%), ze sterydem 
(etabonian loteprednolu 0,5%), z antybiotykiem i sterydem (tobramycyna 0,3% + deksametazon 
0,1%; neomycyna 2 500 j.m. + gramicydyna 25 j.m. + fluorokortyzon 0,1%) oraz z PHMB (PVA 
0,7%, HMPC 0,37%, PHMB 0.002%) prowadziły do porównywalnego spadku nasilenia zmian 
subiektywnych i obiektywnych ostrego zapalenia spojówek. U wszystkich badanych pacjentów 
nastąpiło znaczne obniżenie stopnia nasilenia objawów subiektywnych i obiektywnych 
w ciągu 6 dni stosowania zaleconych kropli ocznych.

Wnioski:
Krople oczne z poliheksanidem (PHMB) stanowią dobrą alternatywę dla kropli z antybiotykiem 
i/lub sterydem w leczeniu ostrego zapalenia spojówek, zwłaszcza u pacjentów z mniejszym 
nasileniem objawów subiektywnych i obiektywnych zapalenia oraz bez ewidentnych cech 
zapalenia o etiologii bakteryjnej.
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18.43. Influence of eye drops with antibiotic and/or 
steroid or polyhexanide (PHMB) on subjective and 
objective symptoms of acute conjunctivitis – pilot study
Maciej Osęka, Magdalena Bielak, Maciej Gwóźdź

Purpose:
Acute conjunctivitis is one of the most common eye conditions in which eye drops with 
antibiotic, steroid or with antibiotic and steroid are used. The most of acute conjunctivitis has 
non-bacterial etiology. Excessive topical use of antibiotics and/or steroids can lead to side 
effects and contribute to the build-up of resistance. Polyhexanide (PHMB) is a broad-spectrum 
antiseptic that includes viruses, bacteria, fungi and protozoa. PHMB is quite well-known in 
the treatment of chronic wounds and there is no increased resistance on it. The aim of this 
preliminary study was to assess the effect of eye drops with PHMB on subjective and objective 
symptoms of acute conjunctivitis in comparison with antibiotic and/or steroid eye drops.

Material and method:
The study was conducted on 21 patients with acute conjunctivitis. Patients received, 
depending on the severity of subjective and objective symptoms, eye drops with an antibiotic 
and/or steroid (n = 12) or eye drops with PHMB 0.002% (n = 9) instilled 4 times a day to the 
conjunctival sac. Changes in the intensity of subjective symptoms (itching, tearing, discomfort, 
discharge, photophobia) and objective (conjunctival hyperaemia, conjunctival edema, 
discharge, eyelid edema) were evaluated every 3 days.

Results:
Eye drops with antibiotic (levofloxacin 0.5%, moxifloxacin 0.5%), with steroid (loteprednol 
etabonate 0.5%), antibiotic and steroid (tobramycin 0.3% + dexamethasone 0.1%, neomycin 
2,500 IU + gramicidin 25 IU + fluorocortisone 0.1%) and with PHMB (PVA 0,7%, HMPC 0,37%, 
PHMB 0.002%) led to a comparable decrease in the intensity of subjective and objective 
symptoms of acute conjunctivitis. In all patients, there was a significant reduction in the 
severity of subjective and objective symptoms after 6 days of the treatment.

Conclusions:
Eye drops with polyhexanide (PHMB) can be a good alternative to antibiotic and/or steroid 
eye drops in the treatment of acute conjunctivitis, especially in patients with lower intensity of 
subjective symptoms and objective inflammation and without evident symptoms of bacterial 
etiology.
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18.44. Wpływ miejscowo stosowanego latanoprostu 
na centralną grubość rogówki u chorych na jaskrę 
pierwotną otwartego kąta
Wiktor Stopyra1

1 Szpital Okulistyczny MW med, Kraków

Cel:
Ocena wpływu latanoprostu w postaci kropli do oczu na centralną grubość rogówki 
u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta (JPOK)

Materiał i metoda:
37 pacjentów (21 kobiet i 16 mężczyzn) z JPOK stosowało miejscowo latanoprost w postaci 
kropli do oczu przez 180 dni. Każdy pacjent miał wykonany pomiar grubości rogówki 
na początku leczenia i po 180 dniach terapii.

Wyniki:
Średnia centralna grubość rogówki (CCT) pacjentów wynosiła na początku badania 548 ± 16 
µm a po 6-ciu miesiącach leczenia 546 ± 17 µm

Wnioski:
Latanoprost stosowany miejscowo powoduje zmniejszenie centralnej grubości rogówki 
u pacjentów z JPOK



STRESZCZENIA
Abstracts

379

18.44. The influence of topically applied latanoprost 
on central corneal thickness of primary open-angle 
glaucoma patients
Wiktor Stopyra

Purpose:
Assessment of influence of topically used latanoprost eyedrops on central corneal thickness of 
primary open-angle glaucoma patients

Material and method:
In this observational study 37 patients (21 women and 16 men) with primary open-angle 
glaucoma started using topically latanoprost for 180 days period. Central corneal thickness 
measurement was performed in all patients at baseline and at 180. day of study

Results:
The average central corneal thickness was 548 ± 16 µm at baseline and 546 ±17 µm after six 
months of the treatment

Conclusions:
Studied latanoprost eyedrops lower mean central corneal thickness in the evaluated group of 
primary open-angle glaucoma patients
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18.45. Wpływ niepowikłanej operacji zaćmy 
przeprowadzonej przez początkującego chirurga 
na astygmatyzm rogówkowy
Magdalena Dębska1, Maciej Gwóźdź2, Anna Kolczyńska3

1 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

2 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

3 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Cel:
Ocena wpływu niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy przeprowadzanej przez 
początkującego chirurga na wartość indukowanego astygmatyzmu rogówkowego.

Materiał i metoda:
Badaniem objęto 35 pacjentów operowanych w okresie od października 2018r. do lutego 
2019r. (36 oczu, w tym 19 oczu prawych, 17 oczu lewych), u których przeprowadzono 
fakoemulsyfikację zaćmy przez cięcie w przeziernej rogówce o szerokości 2,2 mm w osi 
120 st. z implantacją soczewki zwijalnej. Cięcia boczne wykonywane były w osiach zbliżonych 
do 0 i 180 stopni. Pacjenci badani byli dzień przed zabiegiem, w 1. dniu po zabiegu (oceniano 
ostrość wzroku z najlepszą korekcją, odcinek przedni i dno oka w lampie szczelinowej) oraz 
między 14. a 28. dobą po zabiegu (wówczas wykonywano badanie autorefrakcji i keratometrię). 
Wartość astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) obliczono wykorzystując metodę 
wektorową.

Wyniki:
Średnia wartość astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) wyniosła 0,42±0,26. Różnice 
pomiędzy SIA w przypadku zabiegów dokonywanych na oku prawym i lewym były nieistotne 
statystycznie (p>0,05). Dla OP SIA wyniósł 0,41±0,28, dla OL 0,43±0,24.

Wnioski:
Fakoemulsyfikacja zaćmy przeprowadzana przez lekarza z kilkumiesięcznym doświadczeniem 
zwiększa astygmatyzm rogówkowy średnio o 0,5 dioptrii. Planowane jest badanie pacjentów 
i ocena keratometrii 6 i 12 miesięcy po operacji zaćmy.
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18.45. The impact of uncomplicated 
phacoemulsification performed by a surgical trainee on 
surgically induced astigmatism
Magdalena Dębska, Maciej Gwóźdź, Anna Kolczyńska

Purpose:
The purpose of the study was to determine the effect of uncomplicated phacoemulsification 
performed by a surgical trainee on surgically induced astigmatism (SIA).

Material and method:
The study comprised 35 patients operated between October 2018 and February 2019 (36 
eyes, including 19 right and 17 left eyes) who underwent phacoemulsification through 2,2 mm 
temporal clear corneal incision in the axis of 120 degrees with the implantation of foldable 
intraocular lens. Patients were examined preoperatively, 1 day after the operation (best 
corrected visual acuity test, slit-lamp examination) and between 14 and 28 days after the 
operation (additionally, autorefractor examination and keratometry were performed). SIA was 
calculated with vector method.

Results:
The mean of SIA was 0,42±0,26. Differences between SIA in case of operations performed on 
right and left eyes were statistically insignificant (p>0,05) (for right eyes the SIA mean was 
0,41±,28, for left eyes 0,43±0,24).

Conclusions:
The phacoemulsification performed by the surgical trainee with several months experience 
increased corneal astigmatism 0,5 diopters on average. The patients will be examined and the 
keratometry will be measured after 6 and 12 months after surgery.
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18.46. Wpływ selektywnej trabekuloplastyki laserowej 
(SLT) na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego 
w oczach fakijnych i pseudofakijnych u pacjentów 
z jaskrą wtórną otwartego kąta w przebiegu zespołu 
pseudoeksfoliacji
Anna Rzeszotarska1, Agata Brązert1, Iwona Przybylska-Rybczyńska1,  
Karol Łysakowski2, Jarosław Kocięcki1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Cel:
Porównanie efektu selektywnej laserowej trabekuloplastyki (Selective Laser Trabeculoplasty - 
SLT) w oczach fakijnych i pseudofakijnych u pacjentów z rozpoznaną jaskrą wtórną otwartego 
kąta (JWOK) w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (PEX).

Materiał i metoda:
Przeanalizowano wyniki badań ciśnienia wewnątrzgałkowego 50 pacjentów (66 oczu) 
z rozpoznaną JWOK w przebiegu zespołu PEX poddanych zabiegowi selektywnej 
laserowej trabekuloplastyki. W analizie wzięto pod uwagę średnie wartości ciśnienia 
wewnątrzgałkowego w obu grupach tj. oczu pseudfakijnych (30 oczu) i fakijnych (36 oczu) 
przed zabiegiem selektywnej trabekuloplastyki laserowej, godzinę po, a także w czasie 
pierwszej, drugiej i trzeciej wizyty kontrolnej po wykonanym SLT.

Wyniki:
Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 25. Stwierdzono 
brak istotnie statystycznej różnicy w wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego między dwiema 
grupami zarówno przed zabiegiem, jak i po zabiegu selektywnej trabekuloplastyki laserowej. 
Ponadto analiza wszystkich badanych oczu z JWOK w przebiegu zespołu PEX wykazała, że 
wartości ciśnienia rośnie wraz z czasem, który upłynął od momentu przeprowadzenia SLT. 
Natomiast analiza wykonana w podziale na podgrupy - oczy fakijne i pseudofakijne pokazała, 
że efekt wzrostu wartości ciśnienia wraz z czasem od momentu wykonania SLT występuje 
jedynie w oczach fakijnych.

Wnioski:
Efekt selektywnej trabekuloplastyki laserowej w postaci obniżenia ciśnienia 
wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą wtórną otwartego kąta obu oczu w przebiegu 
zespołu pseudoeksfoliacji maleje wraz z upływem czasu w oczach fakijnych. Niemniej jednak 
jest to bezpieczna procedura, którą można powtarzać.
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18.46. Effects of selective trabeculoplasty in patients 
with pseudoexfoliation glaucoma and phakic or 
pseudophakic eyes
Anna Rzeszotarska, Agata Brązert, Iwona Przybylska-Rybczyńska,  
Karol Łysakowski, Jarosław Kocięcki

Purpose:
To compare the effects of selective trabeculoplasty (SLT) in patients with pseudoexfoliation 
glaucoma and phakic or pseudophakic eyes.

Material and method:
In this retrospective study we checked intraocular pressure values of 50 patients (66 eyes - 30 
pseudophakic and 36 phakic) with pseudoexfoliation glaucoma, who underwent selective 
trabeculoplasty. The mean value of intraocular pressure before SLT, one hour and at first, 
second and third visit after SLT was analysed.

Results:
The statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 25. There was no statistically 
significant difference in intraocular pressure between two two groups before and after SLT. 
Intraocular pressure in all patients with pseudoexfoliation glaucoma after SLT tend to increase 
in the process of time. In analysis of two groups - phakic and pseudophakic eyes patients with 
pseudoexfoliation glaucoma revealed, that intraocular pressure values tend to decrease only in 
pseudophakic eyes.

Conclusions:
Effects of SLT decrease after some time in patients with pseudoexfoliation glaucoma and 
those, who are pseudophakic. Nevertheless SLT is a safe procedure, that can be repeated.
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18.47. Wpływ stosowania kwasu alfa-liponowego 
na profil lipidowy u pacjentów z cukrzycą typu 2
Joanna Rutkowska1, Agnieszka Regucka1, Mariola Dorecka1,2,  
Dorota Pojda-Wilczek1,2

1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Cel:
Celem pracy było ustalenie, czy kwas alfa-liponowy przyjmowany w ilości 300mg doustnie 
raz na dobę wpływa na lipidogram pacjentów z cukrzycą typu 2 z retinopatią cukrzycową 
nieproliferacyjną i bez niej.

Materiał i metoda:
Przebadano 34 pacjentów z cukrzycą typu 2 w wieku 49-70 (19 kobiet i 15 mężczyzn) 
i podzielono ich na dwie grupy: 19 pacjentów bez cech retinopatii cukrzycowej i 15 pacjentów 
z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną. Pacjenci zgłosili się na dwie wizyty, podczas których 
wykonano badania okulistyczne oraz pobrano krew żylną do badań celem oceny poziomu: 
cholesterolu całkowitego, frakcji HDL, LDL, trójglicerydów (TG) oraz hemoglobiny glikowanej 
(HbA1C). Pierwsza wizyta była wykonana przed, a druga po roku przyjmowania jednej kapsułki 
dziennie preparatu Retixoft (kwas alfa-liponowy 300mg, rutyna 25mg, witamina B1 1,1mg, 
witamina B2 1,4mg).

Wyniki:
Średnie wartości lipidogramu i hemoglobiny glikowanej przed i po przyjmowaniu preparatu 
Retixoft wynosiły odpowiednio: cholesterol całkowity 186,6 i 192,1 mg/dl; HDL 47,9 i 49,2 
mg/dl, LDL 121,1 i 120,7 mg/dl, TG 200,7 i 227,2 mg/dl; HbA1c 7,6 i 7,4%. Nie wykazano istotnej 
statystycznie różnicy w podgrupach. U pacjentów bez cech retinopatii cukrzycowej 
stwierdzono wzrost średniego stężenia frakcji HDL po roku suplementacji, który nie osiągnął 
istotności statystycznej. U pacjentów z retinopatią cukrzycową zaobserwowano obniżenie 
poziomu triglicerydów, ale nieistotnie statystycznie. Nie stwierdzono istotnych statystycznie 
różnic w wartościach HbA1C, cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. 

Wnioski:
Kwas alfa-liponowy nie wykazał istotnego wpływu na profil lipidowy u badanych pacjentów. 
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18.47. The effect of alpha-lipoic acid supplementation 
on lipid profile in patients with type 2 diabetes
Joanna Rutkowska, Agnieszka Regucka, Mariola Dorecka,  
Dorota Pojda-Wilczek

Purpose:
The aim of this study was to find out if alpha-lipoic acid supplementation (300 mg per day) 
influences on lipid profile values in diabetic patients with and without nonproliferative diabetic 
retinopathy.

Material and method:
34 patients (19 women and 15 men) with diabetes mellitus type 2 at age between 49-70 were 
examined and divided into two groups, one with nonproliferative diabetic retinopathy (15 
patients) and the other without diabetic retinopathy (19 patients). Two visits were performed 
with visual acuity test, dilated fundus examination and blood test including: total cholesterol, 
low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL), triglycerides (TG) and glycated 
haemoglobin (HbA1C). First visit was performed before supplementation, and second after 
receiving one capsule of Retixoft a day (alpha-lipoic acid 300 mg, rutin 25mg, vitaminum B1 
1,1mg, vitaminum B2 1,4 mg).

Results:
The mean levels of lipid profile and glycated haemoglobin before and after Retixoft 
supplementation were: total cholesterol 186,6 and 192,1 mg/dl; HDL 47,9 and 49,2 mg/dl, LDL 
121,1 and 120,7 mg/dl, TG 200,7 and 227,2 mg/dl; HbA1c 7,6 and 7,4% respectively. There was no 
statisticly significant difference in both groups. The HDL levels were higher (non significant 
difference) after one year of alpha-lipoic acid supplementation in a group of patients without 
diabetic retinopathy. The TG levels were lower (non significant difference) after one year of 
alpha-lipoic acid supplementation in a group of patients with diabetic retinopathy. There was 
no statisticly significant difference in HbA1C, total cholesterol and LDL levels.

Conclusions:
Alpha-lipoic acid did not present any significantly effect on lipid profile in patients with type 2 
diabetes.
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18.48. Zez rozbieżny u 40-letniej pacjentki jako 
manifestacja idiopatycznego stwardniającego zapalenia 
tkanek oczodołu
Agata Stodolska-Nowak1, Anna Rzeszotarska1, Jacek Sygut2,  
Wojciech Adamski1, Anna Gotz-Więckowska1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Cel:
Idiopatyczne stwardniające zapalenie tkanek oczodołu (Idiopathic Sclerosing Orbital 
Inflammation - ISOI) to rzadko opisywane schorzenie stanowiące 5-7,8% wszystkich zapalnych 
chorób oczodołu. Objawy choroby są niespecyficzne i zależą głównie od lokalizacji procesu 
zapalnego. W rozpoznaniu ISOI kluczową rolę stanowi badanie histopatologiczne, w którym 
stwierdza się włóknienie ze skąpokomórkowym naciekiem zapalnym. Celem niniejszej 
pracy jest prezentacja przypadku tej rzadko występującej choroby, która u naszej pacjentki 
przebiegała nietypowo.

Materiał i metoda:
40-letnia dotychczas zdrowa pacjentka skierowana do Poradni Leczenia Zeza z powodu zeza 
rozbieżnego o nagłym początku z towarzyszącym dwojeniem, bólem okolicy okołogałkowej, 
obrzękiem powieki, wytrzeszczem oraz postępującym pogorszeniem ostrości wzroku. 
Przeprowadzono diagnostykę obejmującą badania: obrazowe głowy i oczodołu (USG, MR), 
laboratoryjne oraz histopatologiczne i immunohistochemiczne 5-milimetrowego wycinka 
mięśnia prostego przyśrodkowego chorego oka.

Wyniki:
MR wykazał zajęcie głównie mięśni okoruchowych obejmujące szczyt oczodołu, z następczym 
uciskiem na nerw wzrokowy. Rozpoznanie ISOI u pacjentki postawiono na podstawie wyniku 
badania histopatologicznego pobranego mięśnia.

Wnioski:
Idiopatyczne stwardniające zapalenie tkanek oczodołu jest chorobą trudno poddającą się 
leczeniu. Nawet stosunkowo wczesne zastosowanie terapii opartej o glikokortykosteroidy, leki 
immunosupresyjne, radioterapię czy radiochirurgię CyberKnife nie daje gwarancji uzyskania 
poprawy stanu klinicznego pacjenta.
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18.48. Acute exotropia as a first manifestation of 
idiopathic sclerosing orbital inflammation in  
a 40-year-old female
Agata Stodolska-Nowak, Anna Rzeszotarska, Jacek Sygut,  
Wojciech Adamski, Anna Gotz-Więckowska

Purpose:
Idiopathic Sclerosing Orbital Inflammation (ISOI) is a rare condition. Among patients with 
all orbital inflammatory diseases only 5–7,8% have ISOI. The symptoms of ISOI may be non-
specific and depend on the anatomical location of the inflammation. Histopathological 
examination of tissue sample is the most important factor in the diagnostic process for ISOI. 
The aim of this paper is to present a rare case of ISOI with an unusual first manifestation - 
acute exotropia.

Material and method:
A 40-year-old female was referred to the Strabismus Outpatient Clinic with acute exotropia, 
diplopia, periorbital pain, advancing eyelid oedema, proptosis and deterioration of visual acuity 
in the right eye. Laboratory tests, orbital ultrasound, MRI of head and orbit were performed. 
Also 5- millimeter tissue sample of the right medial rectus muscle was histopathologically 
examined.

Results:
MRI revealed abnormalities in the oculomotor muscles and in the area of the orbital apex, 
resulting in the optic nerve compression. ISOI was diagnosed after histopathological 
examination.

Conclusions:
Idiopathic Sclerosing Orbital Inflammation can be difficult to manage. Steroids, 
immunosuppressive agents, radiotherapy and, radiosurgery (CyberKnife) can be used in 
treatment, but all these methods cannot guarantee the inhibition of fibrotic process.
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18.49. Wyniki anatomiczne i czynnościowe 
chirurgicznego leczenia przedarciowego odwarstwienia 
siatkówki z towarzyszącym otworem w plamce
Agnieszka Kubicka-Trząska1

1 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedry Okulistyki UJ CM w Krakowie

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia operacyjnego chorych z przedarciowym 
odwarstwieniem siatkówki z jednoczesną obecnością pełnościennego otworu w plamce.

Materiał i metoda:
Leczeniem i obserwacją objęto pięciu chorych. Czas trwania  objawów  odwarstwienia  
siatkówki wahał się od 4 do 9 tygodni. Podstawowe badanie okulistyczne ujawniło 
odwarstwienie siatkówki z obecnością przedarcia lub kilu przedarć obwodowej siatkówki 
oraz pełnościennego otworu w plamce u wszystkich chorych. We wszystkich przypadkach 
wykonano 23G pars plana witrektomię, otwór w plamce pokryto odwróconym płatkiem ILM, 
a jako czynnika endotamponującego użyto olej   silikonowy 5000 Cst.   Badania kontrolne 
przeprowadzono miesiąc i 3-m-ce po zabiegu i następnie chorych kwalifikowano do usunięcia 
oleju silikonowego. Okolicę plamkową oceniano w optycznej koherentnej tomografii (OCT). 
Ocenianymi parametrami były przyłożenie siatkówki, zamknięcie otworu w plamce oraz 
funkcja leczonego oka.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonego leczenia chirurgicznego we wszystkich przypadkach  uzyskano  
całkowite przyłożenie siatkówki, do zamknięcia otworu w plamce doszło u 4 chorych, w 
jednym przypadku otwór w plamce pozostał niezamknięty. W okresie 3-5 miesięcy po operacji 
we wszystkich przypadkach usunięto olej silikonowy. Pod koniec  okresu  obserwacji,  który  
wynosił  od  9-11 miesięcy we wszystkich operowanych oczach odnotowano poprawę ostrości 
wzroku.

Wnioski:
Jednoczesne występowanie pełnościennego otworu w plamce z pierwotnym przedarciowym 
odwarstwieniem siatkówki jest bardzo rzadkie. Jednoczesna chirurgia witreoretinalna 
przedarciowego odwarstwienia siatkówki i otworu w plamce z zastosowaniem techniki 
23G pars plana witrektomii daje dobre wyniki anatomiczne i funkcjonalne w tych trudnych 
przypadkach.
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18.49. Anatomical and functional results of surgical 
management of rhegmatogenous retinal detachment 
accompanied with full thickness macular hole
Agnieszka Kubicka-Trząska

Purpose:
The aim of this study is to present the results of surgical treatment of rhegmatogenous retinal 
detachment (RRD) accompanied with full thickness macular hole (FTMH).

Material and method:
The study included five patients. The duration of  RRD symptoms  ranged from 4 to 9 
weeks. The  basic ophthalmic examination showed RRD with one or more retinal tears in the 
peripheral retina with the present of FTMH in all patients. In all cases 23G pars plana vitrectomy 
was performed, the  macular hole was managed with inverted internal limiting membrane 
(ILM) flap technique and silicone oil 500 Cst was used as an endotamponading agent. The 
follow-ups were performed one month and then 3 month after surgery and then patients 
were qualified for silicone oil removal. During follow-ups macula was assessed with optical 
coherence tomography (OCT). The outcome measures were retinal re-attachement, macular 
hole closure rate and improvement of visual acuity.

Results:
In all cases the retina was reattached and the macular hole closure was achieved in 4 eyes. The 
silicone oil was removed within 3 -5 months after the primary surgery. At the end of the follow-
up, which duration ranged from 9 to 11 months, all patients showed postoperative visual acuity 
improvement.

Conclusions:
Macular holes combined with rhegmatogenous retinal detachments are very rare. 
Good anatomical  and functional results can be achieved with a simultaneous repair of 
rhegmatogenous RD and FTMH with 23G pars plana vitrectomy technique in these difficult 
cases.
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18.50. Wznowa miejscowa czerniaka naczyniówki 
w oczodole wiele lat po enukleacji
Anna Rzeszotarska1, Jarosław Kocięcki1, Andrzej Marszałek2,  
Iwona Rospond-Kubiak1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2 Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii

Cel:
Prezentacja przypadku wznowy miejscowej czerniaka naczyniówki w obrębie oczodołu u 
pacjenta, który 16 lat wcześniej przeszedł zabieg usunięcia gałki ocznej.

Materiał i metoda:
Mężczyzna lat 80, zgłosił się w listopadzie 2016 roku z powodu guza oczodołu lewego 
uniemożliwiającego noszenie protezy. 16 lat wcześniej, pacjentowi usunięto gałkę oczną 
z powodu olbrzymiego guza naczyniówki o największym wymiarze podstawy 20,0 mm 
i wysokości 9,4 mm. W badaniu histopatologicznym stwierdzono czerniaka naczyniówki 
o utkaniu wrzecionowatokomórkowym typu A bez ewidentnego naciekania twardówki. 
Obecnie, guz oczodołu poddano dokładnej diagnostyce z przeprowadzeniem badań 
obrazowych oraz biopsji cienkoigłowej, następnie zmianę usunięto chirurgicznie oraz 
dodatkowo napromieniono oczodół.

Wyniki:
Badanie patomorfologiczne (w tym immunohistochemiczne) obecnie usuniętej zmiany 
oczodołu potwierdziły obecność wznowy czerniaka naczyniówki. 18 miesięcy od zakończenia 
leczenia stan miejscowy jest dobry, bez wznowy miejscowej i nie stwierdzono obecności 
przerzutów odległych.

Wnioski:
Wznowa miejscowa procesu nowotworowego w obrębie oczodołu po enukleacji z powodu 
czerniaka złośliwego błony naczyniowej występuje rzadko, niemniej jednak jest możliwa nawet 
wiele lat po zakończeniu leczenia guza pierwotnego.



STRESZCZENIA
Abstracts

391

18.50. Orbital recurrence of choroidal melanoma many 
years after primary enucleation
Anna Rzeszotarska, Jarosław Kocięcki, Andrzej Marszałek,  
Iwona Rospond-Kubiak

Purpose:
To report a rare case of orbital recurrence of choroidal melanoma 16 years after primary 
enucleation.

Material and method:
80-year-old man presented to in November 2016 with left orbital tumour growing in an empty   
socket. The eye globe was enucleated due to large uveal melanoma  measuring  20  mm  in  
largest basal diameter with the thickness of 9,4 mm 16 years previously. Histopathological 
examination revealed spindle cell A melanoma without evident scleral infiltration. Orbital 
tumor was investigated using CT, MRI, ultrasound and fine-needle aspiration biopsy. The 
patient was treated with local excision of the recurrent tumour and subsequent radiotherapy.

Results:
Histopathological and immunohistochemical examination of excised tissue revealed a local 
recurrence of a primary choroidal melanoma. 18 months post treatment the socket is 
contracted without any further recurrence and the patient is alive and well with no distant 
metastases.

Conclusions:
Local recurrence of choroidal melanoma in the orbit after enucleation is very rare but still 
possible even many years after primary treatment.
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18.51. Zabiegi cyklodestrukcyjne w jaskrze
Filip Goździkowski1, Agata Brązert2, Agata Stodolska-Nowak3,  
Iwona Przybylska-Rybczyńska4, Jarosław Kocięcki5

1 Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu

2 Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu

3 Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu

4 Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu

5 Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu

Cel:
Porównanie skuteczności zabiegów cyklofotokoagulacji oraz cyklokrioaplikacji w obniżaniu 
ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz w redukcji ilości leków u pacjentów chorujących na jaskrę.

Materiał i metoda:
Badanie miało charakter retrospektywny. Do badania zakwalifikowano 82 oczu 80 
pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi cyklodestrukcyjnemu w Klinice Okulistycznej 
UM w Poznaniu. Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od rodzaju wykonanej 
procedury (cyklofotokoagulacja lub cyklokrioaplikacja). Każda z grup liczyła 41 oczu. Ciśnienie 
wewnątrzgałkowe (IOP-intraocular pressure) było mierzone u pacjentów bezpośrednio przez 
zabiegiem, tydzień po, a następnie 1, 6, 12 miesięcy po zabiegu oraz na ostatniej wizycie 
kontrolnej w przyklinicznej Poradni Leczenia Jaskry. Ponadto, podczas każdej wizyty kontrolnej 
odnotowywano liczbę pobieranych leków przeciwjaskrowych oraz najlepszą skorygowaną 
ostrość wzroku [

Wyniki:
Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów przed cyklokrioaplikacją wynosiło 37,12 
mmHg, natomiast na ostatniej wizycie kontrolnej po zabiegu 20,75 mmHg (p < 0,001). 
U pacjentów po cyklofotokoagulacji średnie ciśnienie przed zabiegiem wynosiło 30,22 mmHg, 
natomiast na ostatniej wizycie kontrolnej 15,51 mmHg (p < 0,001). W obu grupach badanych 
odnotowano istotne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. W przypadku cyklokrioaplikacji 
wartość IOP przed zabiegiem była istotnym czynnikiem wpływającym na efekt 
obniżenia wartości IOP po zabiegu. Podobnego efektu nie zaobserwowano w przypadku 
cyklofotokoagulacji. Średnia ilość przyjmowanych leków miejscowych zmniejszyła się w grupie 
po cyklofotokoagulacji z 2,68 do 1,75 (p < 0,001), natomiast po cyklokrioaplikacji z 2,49 do 2,07 
(p<0,001).

Wnioski:
Zarówno cyklokrioaplikacja jak i cyklofotokoagulacja istotnie obniżają ciśnienie 
wewnątrzgałkowe w oczach z jaskrą. Oba rodzaje zabiegów cyklodestrukcyjnych pozwalają 
zmniejszyć ilość stosowanych leków przeciwjaskrowych po zabiegu.
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18.51. Cyclodestructive procedure in glaucoma
Filip Goździkowski, Agata Brązert, Agata Stodolska-Nowak,  
Iwona Przybylska-Rybczyńska, Jarosław Kocięcki

Purpose:
Comparison of the effectiveness of cyclophotocoagulation and cyclocrioaplication in 
decreasing the intraoccular pressure and drug use reduction in glaucoma patient

Material and method:
In a retospective cohort study of 80 patients (82 eyes) were treated with cyclodestruction 
procedures in Opthalmological Clinic of Poznan University of Medical Scinces Clinical Hospital.
Depending from the procedure performed- cyclophotocoagulation or cyclocrioapplication, 
patients were divided into two groups of 41 people.Intraocular pressure was measured 
promptly before the operation, one week after the procedure, and 1,6,and 12 months after the 
procedure and at the end during the out-patient Glaucoma Clinic control visit.During each visit 
the list of applied anitglaucoma drugs was updated and the best-corrected visual acuity was 
noted.

Results:
Mean intraocular pressure in patients before cycylokrioapplication was 37,12mmHg, after 
the procedure came to 20,75mmHg (p<0,001).In patients after cyclophotocoagulation 
before the procedure the mean intraocular pressure was 30,22 mmHg, whereas during the 
last visit in the out- patient clinic reached 15,51mmHg (p<0,001).Significant decrease of the 
intraocular pressure was noted in both cohort study groups.In the group that underwent 
the cyclocrioapplication procedure the value of IOP before the procedure was a crucial 
factor infulencing the pressure reducing effect. Such an observation didnt occur in case of 
cyclophotocoagulation method.Mean amount of topical drugs application was decreased in 
the cyclophotocoagulated group from 2,68 to 1,75(p <0,001) and from 2,49 to 2,07 (p<0,001) in 
the one after cyclocrioapplication.

Conclusions:
Both cyclocrioapplication and cyclophotocoagulation significantly decrease the IOP in 
glaucoma patients. Additionally they both enable the reduction of antiglaucoma drugs after 
the procedure.
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18.52. Zamknięcie gałęzi żyły środkowej siatkówki 
u pacjentki z zespołem antyfosfolipidowym i zespołem 
Sjӧgrena. Opis przypadku
Marta Żeberkiewicz1, Irmina Jankowska-Lech2, Iwona Grabska-Liberek3

1 Szpital im.prof W.Orlowskiego CMKP

2 Szpital im.prof W.Orłowskiego 

3 Szpital im.prof W.Orlowskiego CMKP

Cel:
Zamknięcie gałęzi żyły środkowej siatkówki (BRVO-branch retinal vein occlusion) wiążę się 
z bardzo poważnym rokowaniem co do ostatecznej ostrości wzroku. U około 50% nieleczonych 
pacjentów ostrość wzroku wynosi 6/12 lub więcej, ale u 25 % pozostaje poniżej 6/60. Dwie 
główne komplikacje to przewlekły obrzęk plamki i neowaskularyzacja. Przedstawiamy 
przypadek pacjentki z obustronnie przebytym BRVO w odstępnie 20 lat i zachowaną pełną 
ostrością wzroku.

Materiał i metoda:
Retrospektywna prezentacja przypadku.

Wyniki:
Do Kliniki Okulistyki została przyjęta 57-letnia pacjentka z powodu podejrzenia zakrzepu 
gałązki górnej żyły środkowej siatkówki oka lewego. Objawy pojawiły się dzień wcześniej, 
pod postacią zamazanego widzenia i obniżenia ostrości wzroku. Z wywiadu uzyskanego 
od pacjentki: przebyty zakrzep żyły środkowej siatkówki oka prawego około 20 lat temu, zespól 
antyfosfolipidowy, zespół Sjӧgrena, tężyczka oraz nadwrażliwość na NSAID. Przy przyjęciu 
ostrość wzroku wynosiła: OP – 1,0 OL – 0,9. W badaniu dna oka: płomykowate wybroczyny 
śródsiatkówkowe, kilka ognisk waty oraz krętość naczyń żylnych arkady górnoskroniowej. 
OCT uwidoczniło obrzęk włókien nerwu wzrokowego we wszystkich kwadrantach, natomiast 
obraz plamki był prawidłowy, bez cech obrzęku. W trakcie hospitalizacji zastosowano Vessel 
– Due, Clexane 0,8 sc, Polfilin 150 mg 2 x dziennie przez 2 dni, następnie 300 mg 2 x dziennie 
przez 5 dni. Z powodu nadwrażliwości na NSAID nie podjęto decyzji o włączeniu leczenia 
przeciwpłytkowego. Po zakończonym pobycie w Klinice Okulistyki pacjentka została przyjęta 
na Oddział Reumatologii, w celu wdrożenia leczenia przeciwkrzepliwego Acenokumarolem. 
Po 9 miesiącach od wystąpienia objawów zaobserwowano całkowite wycofanie się zmian 
na dnie oka, jak również w badaniach obrazowych i powrót do pełnej ostrości wzroku w oku 
lewym

Wnioski:
Patogeneza BRVO jest wieloczynnikowa. Ostateczna ostrość wzroku zależy od tego czy 
pierwotnie mamy do czynienia z obrzękiem plamki, jej niedokrwieniem oraz czy w przebiegu 
choroby pojawi się neowaskularyzacja. Dodatkowo, jak w prezentowanym przypadku 
początkowa ostrość wzroku jest istotnym czynnikiem prognostycznym BRVO i decyduje 
o końcowym widzeniu.
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18.52. Branch retinal vein occlusion in patient with 
antiphospholipid syndrome and Sjӧgren’s syndrome. 
Case report
Marta Żeberkiewicz, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek

Purpose:
Branch retinal vein occlusion (BRVO) is associated with a very serious visual prognosis. About 
50% of untreated eyes retain visual acuity of 6/12 or better, but 25% achieve 6/60 or worse. 
The two main complications are chronic macular oedema and neovascularization. Herein, 
we present a case of branch retinal vein occlusion in an interval of 20 years and maintained full 
visual acuity.

Material and method:
Retrospective case presentation.

Results:
57-year-old patient was referred to the clinic due to suspicion of BRVO in the left eye. 
Symptoms of blurred vision and fall in visual acuity appeared the day before. The patient’s 
medical history reveled: BRVO in the right eye 20 years before, antiphospholipid syndrome, 
Sjӧgren's syndrome, tetany and NSAID hypersensivity. Her best- corrected visual acuity on 
presentation was 1.0 in right eye and 0.9 in the left eye. Dilated ocular fundus examination 
found dotted and flame-shaped intraretinal hemorrhages, few cotton wool spots, 
mengorgement and tortuosity of the veins throughout superotemporal arcade vessels. 
Optical coherence tomography (OCT) revelled optic disc oedema in all 4 quadrants, but OCT 
of the macula shoved so sight of CMO. The treatment consistent of Vessel - Due, Clexane 0.8 
sc, Polfilin 150 mg 2 x d for 2 days, followed by 300 mg 2 x d for 5 days. It was not possible 
to include antiplatelet therapy due to NSAID hypersensivity. After hospitalization in our 
Department, patient was admitted to the Rheumatology Department in order to initiate oral 
anticoagulant therapy with acenocoumarol. At 9 months follow-up the visual acuity in the left 
eye improved to 1.0, and there were no pathological changes in fundus eye examination and 
OCT of the optic nerve.

Conclusions:
The pathogenesis of BRVO is multifactorial. Its resulting visual loss is due primarily to ME, 
macular nonperfusion, and retinal neovascularization. Additionally, as in presented case the 
initial VA may play a crucial role in the prognosis of BRVO and determinates the final VA.
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18.53. Zamknięcie naczyń tętniczych siatkówki 
w przebiegu zaostrzenia idiopatycznego włóknienia 
zaotrzewnowego (Choroba Ormonda) – opis przypadku
Monika Sapuła-Grabowska1, Joanna Brydak-Godowska2, Dorota Kopacz3, 
Monika Turczyńska4, Konrad Solarski5, Dariusz Kęcik6, Maciej Kosieradzki7, 
Andrzej Chmura8, Piotr Domagała9, Maria Maślińska10

1 Klinika Okulistyki I WL WUM

2 Klinika Okulistyki I WL WUM

3 Klinika Okulistyki I WL WUM

4 Klinika Okulistyki I WL WUM

5 Klinika Okulistyki I WL WUM

6 Klinika Okulistyki

7 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytutu Transplantologii I WL, WUM

8 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytutu Transplantologii I WL

9 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytutu Transplantologii I WL

10 Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji

Cel:
Przedstawienie pierwszego według naszej wiedzy przypadku klinicznego jednoocznego 
zamknięcia gałęzi tętnicy środkowej siatkówki skorelowanego z nowym rzutem 
idiopatycznego włóknienia zaotrzewnowego.

Materiał i metoda:
Opis przypadku 39-letniej pacjentki na przewlekłej sterydoterapii oraz immunosupresji 
z powodu idiopatycznego włóknienia zaotrzewnowego przyjętej do Kliniki Okulistyki WUM 
z powodu nagłego bezbolesnego zaniewidzenia w dolnej części pola widzenia w oku lewym. 
Objawy okulistyczne poprzedzone były kilkudniowym epizodem podniedrożności jelit 
oraz nadpłytkowością. W badaniu klinicznym przy przyjęciu rozpoznano łagodną zaćmę 
podtorebkową tylną oraz zamknięcie górnych gałęzi tętniczych skorelowane z bladą siatkówką 
w górnej części tylnego bieguna. Ostrość wzroku wynosiła 20/20 z ubytkiem widzenia w dolnej 
części pola widzenia.

Wyniki:
W przeprowadzonym procesie diagnostycznym ujawniono wysoki poziom markerów 
zapalnych oraz narastające wodobrzusze. Stan ogólny pacjentki pogarszył, na siatkówce w oku 
lewym pojawiły się wybroczyny. Ostrość wzroku obniżyła się do 4/20. W kolejnych dniach 
pacjenta zaprezentowała objawy ostrego zapalenia otrzewnej. W wyniku przeprowadzonej 
laparotomii zwiadowczej usunięto duże ilości chłonki. Po modyfikacji immunosupresji stan 
pacjentki uległ poprawie a ostrość wzroku w oku lewym po 3 miesiącach zwiększyłą się 
do 16/20 a po roku ustabilizowała się do 20/20 z ubytkiem w dolenj połowie widzenia.

Wnioski:
Zamknięcie naczyń tętniczych siatkówki było spowodowane nadpłytkowością wtórną 
do zaostrzenia idiopatycznego włóknienia zaotrzewnowego. Jest to rzadka choroba 
ograniczającą się do jamy brzusznej oraz przestrzeni zaotrzewnowej ale jej nasilenie może 
powodować dysfunkcie innych narządów, w tym narządu wzroku. To pierwszy przypadek 
zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki skorelowany z chorobą Ormonda.
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18.53. Retinal arteries occlusion in a course of 
intensification of Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis 
(Ormond’s Disease) – a case report
Monika Sapuła-Grabowska, Joanna Brydak-Godowska, Dorota Kopacz,  
Monika Turczyńska, Konrad Solarski, Dariusz Kęcik, Maciej Kosieradzki, 
Andrzej Chmura, Piotr Domagała, Maria Maślińska

Purpose:
We report the first case, to our knowledge, of the central branch retinal artery 
occlusion(CBRAO) uniocular according to a new attack of Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis.

Material and method:
We report a case of a female patient of 39 years old reffered to Eye Clinic of 1st Medical 
Faculty, Medical University of Warsaw with a sudden painless vision loss in a lower part of 
left eye. The woman was under chronic glicosteroid therapy and immunosuppression due 
to Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis. Recently she had a history of abdominal acute sub-
obstruction and since several days she was being diagnosed from sudden thrombocythemia. 
Clinical examination revealed mild posterior subcapsular cataract and occlusion of superior 
retinal arteries branches with pale retina in upper part of posterior pole. Vision acuity (VA) on 
admission to hospital in left eye was 20/20 with a vision loss in lower part of visual field.

Results:
The patient undergone many clinical and laboratory tests which revealed very high level of 
inflammation markers and increasing ascites. Medical condition of patient worsened, few 
ecchymosis appeared on an eye fundus, VA declined to 4/20. On 7th day she presented acute 
peritonitis, exploratory laparotomy was performed with evacuation a large amount of lymph. 
After modification of immunosuppression treatment patient started to recover. Within 3 
months VA inclined to 16/20.

Conclusions:
The reason for BRAO was a secondary trombocythosis due to an intensification of Idiopathic 
Retroperitoneal Fibrosis. It is a rare disease limited to abdominal, retroperitoneal and pelvic 
cavity but aggravation of the illness may cause disfunction in remote organs including 
ophthalmic system. This is the first case report of BRAO due to Ormond s̀ Disease.
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18.54. Zapalenie błony naczyniowej powiązane 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczone 
Adalimumabem
Elżbieta Kalaczyńska1, Ewa Bilińska2, Marta Owidzka3

1 Klinika Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2 Klinika Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

3 Klinika Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cel:
Przedstawiono przypadek 36-letniego mężczyzny. U pacjenta z wywiadem reumatoidalnego 
zapalenia stawów zdiagnozowano początkowo zapalenie przedniego odcinka błony 
naczyniowej, następnie obrzęk plamki oraz błonę nasiatkówkową. Jednakże, konwencjonalna 
terapia steroidami nie była wystarczająca do uzyskania kontroli choroby oraz była związana 
z wystąpieniem działania niepożądanego w postaci wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. 
Ostatecznie zastosowano terapię przy użyciu Adalimumabu.

Materiał i metoda:
Jest to badanie retrospektywne dokumentacji medycznej wraz z prospektywną obserwacją 
pacjenta. Ocena stanu pacjenta została dokonana na podstawie badania w lampie 
szczelinowej, obrazów OCT, wyników angiografii fluoresceinowej oraz innych niezbędnych 
badań.

Wyniki:
Leczenie przy użyciu Adalimumabu dało względnie pozytywne rezultaty. Pomimo 
początkowej poprawy pacjent nie odzyskał pełnej ostrości wzroku, jednakże terapia umożliwiła 
zatrzymanie progresji choroby i utrzymanie najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (Vod=0.5; 
Vos=0.3). Najlepszy efekt osiągnięto w zakresie złagodzenia dolegliwości reumatologicznych 
i ustania bólu stawów. Dodatkowo, zastosowanie leczenia biologicznego pozwoliło na redukcję 
dawek leków reumatologicznych.

Wnioski:
Użycie leków biologicznych powinno być rozważone w przypadku pacjentów nie reagujących 
na konwencjonalną terapię bądź przy braku jej tolerancji. W szczególności, taka strategia jest 
korzystna dla pacjentów z współistniejącą chorobą oczną i układową.



STRESZCZENIA
Abstracts

399

18.54. Rheumatoid arthritis associated uveitis treated 
with Adalimumab
Elżbieta Kalaczyńska, Ewa Bilińska, Marta Owidzka

Purpose:
The case of 36-year-old male patient is reported. The patient with history of rheumatoid 
arthritis was diagnosed at first with anterior uveitis, later on developed macular oedema and 
epiretinal membranes. However, conventional treatment with steroid agent was not sufficient 
to control the disease and was associated with side effect in form of elevated intraocular 
pressure. Eventually, the treatment with Adalimumab was implemented.

Material and method:
This is a retrospective study of medical records and prospective observation of the patient. 
Patient's state was evaluated on the basis of slit lamp examination, Optical Coherence 
Tomography scans, Fluorescein Angiography results and other necessary tests.

Results:
Treatment with Adalimumab resulted in a considerably positive outcome. Although initial 
improvement did not allow the patient to fully regain visual acuity, the therapy facilitated 
suspension of disease progression and BCVA was maintained (Vod=0.5; Vos=0.3). The 
greatest effect was achieved in regards to alleviation of rheumatologic ailments and 
cessation of arthralgia. Additionally, biologic treatment implementation enabled reduction of 
rheumatologic treatment doses.

Conclusions:
The usage of biologic agents should be considered in cases of patients who are not responsive 
to treatment or have poor toleration of conventional immunosuppressive therapy. In particular, 
this strategy is greatly beneficial in patients with concomitant ophthalmic and systemic 
disease.
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18.55. Zastawka Ahmeda w leczeniu jaskry pourazowej
Małgorzata Mrugacz1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk2

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Cel:
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności implantacji zastawki Ahmeda w leczeniu jaskry 
pourazowej

Materiał i metoda:
U 11-letniej dziewczynki z pourazową olbrzymią rogówką i wolooczem wykonano zabieg 
implantacji zastawki Ahmeda w oku lewym. Wcześniej, pacjentka była operowana z powodu 
pourazowego uszkodzenia rogówki i miała wykonaną iridektomię oraz krioterapię ciała 
rzęskowego. Ciśnienie śródgałkowe wynosiło od 24 do 60 mmHg, mimo stosowania 
miejscowych kropli p- jaskrowych i wykonanych zabiegów filtrującego i cyklodestrukcyjnego.

Wyniki:
Średnia wartość ciśnienia śródgałkowego w pierwszym tygodniu po implantacji zastawki 
Ahmeda wynosiła 35 mmHg. W ciągu kolejnych 7 miesięcy poziom ciśnienia śródgałkowego 
był relatywnie niski (5-10 mmHg), a następnie utrzymywał się na poziomie 14-16 mmHg. 
W okresie pooperacyjnym obserwowano odczyny włókniste wokół zastawki.

Wnioski:
Zastawka Ahmeda stanowi bezpieczną i skuteczną metodę leczenia jaskry pourazowej 
u dzieci. Procedura może być stosowana w leczeniu skomplikowanych przypadków jaskry 
u pacjentów, u których wcześniej wykonano zabiegi filtrujące.
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18.55. Ahmed Glaucoma Valve implantation in the 
surgical treatment of traumatic glaucoma
Małgorzata Mrugacz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Purpose:
To report the safety and efficacy of Ahmed Glaucoma Valve implantation for the management 
of traumatic glaucoma.

Material and method:
A 11-year-old girl with posttraumatic megalocornea and buphthalmos underwent an Ahmed 
valve implantation in her left eye. Before, the patient was operated because of corneal injury 
and then she underwent iridectomy and had performed cyclocryotherapy. The intraocular 
pressure was 24-60 mmHg with maximal medical therapy by this time.

Results:
Mean postoperative IOP was 35 mmHg during the first week. After a period of relatively low 
IOP during the next 7 months (5-10 mmHg), pressure values reached a plateau of around 14-16 
mmHg. We observed fibrotic reaction around the valve postoperatively.

Conclusions:
The Ahmed Glaucoma valve is safe and effective treatment for traumatic glaucoma in children. 
This procedure may be used to treat complicated glaucoma in eyes with previous failed 
filtering procedures.



STRESZCZENIA
Abstracts

402

18.56. Zastosowanie 1/3 dawki werteporfiny w terapii 
fotodynamicznej (PDT) u pacjentów z przewlekłą 
postacią choroidopatii surowiczej centralnej – badanie 
wstępne
I. Świtka-Więcławska, J. Godowska-Brydak, M. Turczyńska, D. Kęcik1

1 Katedra i Klinika Okulistyki WUM

Cel:
Obserwacja efektu leczniczego i bezpieczeństwa po podaniu 1/3 dawki werteporfiny(Visudyne) 
u pacjentów z przewlekłą centralną choroidopatią surowiczą (CRS).

Materiał i metoda:
Do badania zakwalifikowano 4 pacjentów (4 oczy), u których obserwowano obecność płynu 
podsiatkówkowego w przebiegu CRS. Pacjenci otrzymywali 1/3 standardowej dawki Visudyny. 
Przed i po leczeniu badano ostrość wzroku, przeprowadzano pełne badanie okulistyczne. Poza 
tym pacjenci mieli wykonywane AF,,ICG i OCT przed leczeniem i co miesiąc aż do pół roku 
obserwacji.

Wyniki:
W naszej obserwacji w 3 przypadkach ostrość widzenia była stabilna, w jednym uległa 
poprawie. Poddołkowa grubość siatkówki w 3 oczach wykazywała wahania, początkowo 
spowodowane zmniejszeniem ilości płynu podsiatkówkowego, a nastepnie jego narastaniem 
po 5 miesiącach obserwacji. W jednym przypadku zaobserwowano całkowitą regresję płynu. 
Nie obserwowano żadnych powikłań, ani ogólnych, ani miejscowych.

Wnioski:
Terapię fotodynamiczną ze zmniejszoną do 1/3 dawką Visudyny można rozpatrywać jako jedną 
z metod leczenia przewlekłej choroidopatii surowiczej centralnej. Dalsze obserwacje wykażą, 
czy w przyszłości nie będzie potrzeby zwiększenia dawki leku, bądź powtórzenia terapii.
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18.56. The use of 1/3 dose of verteporfin in PDT in the 
treatment of patients with chronic central serous 
choroidopathy – the preliminary study
I. Świtka-Więcławska, J. Godowska-Brydak, M. Turczyńska, D. Kęcik

Purpose:
To assess the efficacy and safety of photodynamic therapy with 1/3 dose of 
verteporfin(Visudyne) in patients with chronic central serous choroidopathy.

Material and method:
We observed 4 patients(4eyes) with chronic CRS, in whom subretinal fluid was present.
Patients were treated with one-third of conventional dose of Visudyne.An ophthalmic 
examination was performed before and after treatment including best corrected visual acuity 
measurement (BCVA), full eye examination. Otherwise fluorescein angiography, indocyanine 
green angiography and OCT were made.BCVA and subfoveal retinal thickness were recorded 
before and the every month after treatment up to 6 months.

Results:
In our observation in 3 cases visual acuity were stable and in one eye has been improved. 
Subfoveal retinal thickness of 3 eyes showed fluctuations. Initially we observed a decrease in 
the amount of fluid in the foveal area.And then an increase of it after 5 months of observation. 
In one case a total regression of fluid was recorded. No any complications of treatment were 
observed.

Conclusions:
PDT with a reduced to 1/3 dose of Visudyne can be considered as one of the ways to treat 
chronic CRS.Additional observations will indicated if there is a need to increase the dose of 
Visudyne or carry out the treatment an additional time.
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18.57. Zastosowanie implantu drenującego Baerveldta 
w leczeniu wtórnej jaskry dziecięcej – doniesienia 
wstępne
Andrzej Olechowski1, Wojciech Hautz2

1 Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

2 Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Cel:
Przedstawienie metody operacyjnej jak i wstępnych wyników leczenia wtórnej jaskry dziecięcej 
z zastosowaniem implantu drenującego Baerveldta.

Materiał i metoda:
Do leczenia zakwalifikowano dotychczas 4 pacjentów IP CZD z wtórną jaskrą dziecięcą w tym 
dwoje z jaskrą w przebiegu bezsoczewkowości, jednego pacjenta z jaskrą w przebiegu zespołu 
Sturge-Webera oraz jednego z jaskrą pozapalną. Pacjenci przedoperacyjnie przyjmowali 
pełne leczenie miejscowe, dwoje z pacjentów przeszło wcześniej zabieg przeciwjaskrowy 
(trabeculetomia i High Frequency Deep Sclerectomy). Pacjentów zakwalifikowano do leczenia 
implantem ze względu na zaawansowanie zmian jaskrowych - chcąc uzyskać dobry efekt 
hipotensyjny przy zminimalizowaniu ryzyka odłączenia naczyniówki.

Wyniki:
Dobry efekt hipotensyjny udało się uzyskać po 4 miesiącach u wszystkich leczonych 
pacjentów. U żadnego nie wystąpiła hipotonia pooperacyjna ani inne poważne powikłania.

Wnioski:
Wszczepienie implantu drenującego Baerveldta przy zachowaniu odpowiedniej techniki 
operacyjnej wydaje się być skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Na podstawie 
naszych obserwacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie o okres trwania efektu 
hipotensyjnego ze względu na krótki czas obserwacji. 
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18.57. Implantation of Baerveldt glaucoma implant in 
secondary childhood glaucoma – surgical technique and 
preliminary reports
Andrzej Olechowski, Wojciech Hautz

Purpose:
Presentation of surgical method and preliminary outcomes of implantation of Baerveldt 
glaucoma implant in secondary childhood glaucoma. 

Material and method:
So far 4 pediatric patients of Ophthalmology Unit of The Children's Memorial Health Institute 
underwent procedure - of those 2 with secondary glaucoma related to afakia, 1 with Sturge-
Weber syndrome and 1 with inflammatory glaucoma. Preoperatively all patients received 
full topical treatment, 2 of them previously underwent glaucoma surgical procedures 
(trabeculetomy and High Frequency Deep Sclerectomy). All treated patients were qualified 
for this type of procedure due to advanced glaucoma with special need of good hypotensive 
effect with minimal risk of postoperative severe adverse effects related to severe hypotony like 
choroidal effusion.

Results:
There was a good hypotensive effect 4 months postoperatively in all enrolled patients. Non 
developed severe hypotony or any other adverse side effects.

Conclusions:
Implantation of Baerveldt glaucoma implant with implementation of distinctive surgical 
technique seems to be safe and effective method of treatment of pediatric patients with 
advanced glaucoma. Regarding our observations, yet, we are not able to answer the question 
for how long, on average, will it be effective.
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18.58. Zastosowanie implantu żelowego XEN z dostępu 
ab interno u pacjentów opornych na leczenie 
chirurgiczne – obserwacje dwuletnie
Katarzyna Lewczuk1, Jacek Rudowicz2, Wojciech Dyda3, Patrycja Laszewicz4, 
Joanna Jabłońska5, Marek Rękas6

1 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

2 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

3 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

4 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

5 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

6 Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Cel:
Ocena wyników leczenia za pomocą implantu XEN u pacjentów z jaskrą oporną 
na wcześniejsze leczenie chirurgiczne.

Materiał i metoda:
Badanie retrospektywne typu case series. Do badania zostali włączeni pacjenci z jaskrą 
reoperowani w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2015-
2017 z zastosowaniem implantu XEN u których wcześniejsze operacje przeciwjaskrowe 
były nieskuteczne. Implant XEN został użyty jako alternatywna dla klasycznych operacji 
przeciwjaskrowych w tym operacji setonowych. Retrospektywnie przeanalizowano parametry 
przed i po operacyjne takie jak ostrość wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe, ilość stosowanych 
leków przeciwjaskrowych, stosowane procedury pooperacyjne utrwalające drogi odpływu oraz 
powikłania.

Wyniki:
Zastosowanie implantu XEN pozwoliło na uzyskanie redukcji ciśnienia wewnątrzgałkowego 
i ilości stosowanych leków.

Wnioski:
Zastosowanie implantu XEN wydaje się dawać obiecujące wyniki u pacjentów z trudną 
w leczeniu jaskrą, jednak konieczne są dalsze długoterminowe obserwacje.
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18.58. Ab interno XEN implantation for treatment of 
glaucoma resistant to previous surgical procedures
Katarzyna Lewczuk, Jacek Rudowicz, Wojciech Dyda, Patrycja Laszewicz, 
Joanna Jabłońska, Marek Rękas

Purpose:
To establish the safety and efficacy ab interno XEN implantation for treatment of glaucoma 
resistant to previous surgical procedures – two years follow-up.

Material and method:
A retrospective case series study comprised surgeries with XEN implantation for treatment 
of glaucoma resistant to previous surgical procedures. In the follow-up examinations best 
corrected visual acuity, intraocular pressure (IOP), anterior and posterior segments of the eye 
were checked. The amount of antiglaucoma medications used, postoperative complications 
and procedures applied to preserve hypotensive effects were analyzed.

Results:
XEN implantation allows to achieve lowering of IOP and the amount of antiglaucoma 
medications.

Conclusions:
XEN implantation allows to achieve lowering of IOP and the amount of antiglaucoma 
medications but the long term observation are needed.
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18.59. Zastosowanie keratoplastyki drążącej 
wspomaganej laserem femtosekundowym (FLAK) 
u pacjenta z dystrofią Schnydera
Edyta Chlasta-Twardzik1, Joanna Kokot2, Magdalena Hunt3, Magdalena Krok4, 
Edward Wylęgała5

1 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

2 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

3 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

4 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

5 Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Cel:
Przedstawienie postępowania terapeutycznego oraz wczesnych wyników leczenia 
chirurgicznego u pacjenta klinicznego pacjenta z dystrofią Schnydera.

Materiał i metoda:
Pacjent pierwotnie zdyskwalifikowany z możliwości leczenia przez lekarza z poradni 
okulistycznej. Podczas badania przy przyjęciu stwierdzono: V OP i OL: poczucie światła 
z niepełną lokalizacją, T OP i OL: palpacyjnie w granicy normy. Badanie w lampie szczelinowej 
ujawniło w obu oczach niewielki nastrzyk oraz poszerzenie naczyń spojówki, krystaliczne złogi 
rogówki, rozległe przymglenie rogówki, obwódka lipidowa. Celem potwierdzenia rozpoznania 
dystrofii Schnydera wykonano badanie przy użyciu mikroskopii konfokalnej, w której 
potwierdzono wstępną diagnozę. Dodatkowo wykonano USG w projekcji B OP i OL: echogram 
prawidłowy; badanie przedniego odcinka oka przy użyciu SS AC-OCT (CASIA II Tomey) oraz 
badanie elektrofizjologiczne (fVEP). Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu FLAK oka lewego.

Wyniki:
Wizyta kontrolna 10 dni po zabiegu: BCVA OL: 1,5/50; IOP OL: 12mmHg. W badaniu w lampie 
szczelinowej: płatek przeszczepu przezierny, wynabłonkowany, nieznacznie obrzęknięty, 
pofałdowana błona Descemeta, soczewka opalizująca, dno oka w granicy normy bez patologii. 
Wizyta kontrolna 1 miesiąc po zabiegu: V OL: idem, T OL: 14mmHg.

Wnioski:
Keratoplastyka drążąca rogówki wspomagana laserem femtosekundowym jest skuteczną 
i bezpieczną metodą chirurgiczną, umożliwiającą osiągnięcie dobrego efektu funkcjonalnego. 
Mikroskopia konfokalna obrazuje wysoce specyficzne zmiany w cytoarchitekturze rogówki 
i stanowi czułą metodę diagnostyczną pozwalającą na postawienie właściwej diagnozy.
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18.59. FLAK in a patient with Schnyder corneal 
dystrophy (SCD)
Edyta Chlasta-Twardzik, Joanna Kokot, Magdalena Hunt, Magdalena Krok, 
Edward Wylęgała

Purpose:
The aim of the study is to present a clinical case of a patient with Schnyder corneal dystrophy 
and early results of surgical treatment.

Material and method:
A 55-year old patient was admitted to the Clinical Department of Ophthalmology in Katowice. 
The patient was initially disqualified from the possibility of treatment by an ophthalmologist in 
his place of residence. Ophthalmological examination revealed: V OP and OL: light perception 
with incomplete localization, T OP and OL: palpation within the normal limits. The slit-lamp 
microscope examination revealed in both eyes a small injection and dilation of conjunctival 
vessels, corneal crystals, arcus lipoides, central corneal and midperipheral stromal haze. 
In order to confirm the diagnosis of Schnyder's corneal dystrophy a confocal microscopy 
examination was performed in which the initial diagnosis was confirmed. Other examinations 
were performed: USG in B projection: RE and LE - normal echogram; examination of the 
anterior segment of the eye using SS AC-OCT (CASIA II Tomey) and electrophysiological 
examination (fVEP). The patient was qualified for corneal surgery.

Results:
Femtosecond laser-assisted penetrating keratoplasty in the left eye was performed. Control 
visit 10 days after the surgical procedure: BCVA LE: 1.5 / 50; IOP LE: 12mmHg. The slit-lamp 
microscopy examination revealed: transparent corneal graft with slightly edema, Descemet 
membrane folds, opalescent lens, the fundus of the eye without pathology. Control visit 1 
month after surgical procedure: BCVA OS: idem, T OL: 14mmHg.

Conclusions:
Femtosecond laser-assisted penetrating keratoplasty is an efficient and safe surgical method 
that allowing to achieve a good functional effect. In vivo confocal microscopy shows highly 
specific changes in the corneal cytoarchitecture and is a sensitive diagnostic tool allowing 
to make a proper diagnosis.
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18.60. Zastosowanie witrektomii tylnej w leczeniu 
proliferacyjnej witreoretinopatii z towarzyszącymi 
błonami podsiatkówkowymi
Rafał Leszczyński1, Marek Sosnowski2, Magdalena Stefanik3,  
Katarzyna Warzecha4

1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie wyników operacji witrektomii tylnej uzyskanych w leczeniu 
trudnych przypadków klinicznych witreoretinopatii proliferacyjnej z towarzyszącymi błonami 
podsiatkówkowymi.

Materiał i metoda:
Przeprowadzono retrospektywną analizę 20 oczu (20 pacjentów) z witreoretinopatią 
proliferacyjną. U wszystkich pacjentów wykonano PPV z retinotomią 360 stopni, ewakuację 
błon podsiatkówkowych i endotamponadę olejem silikonowym.

Wyniki:
Po 24 miesiącach obserwacji, sukces anatomiczny uzyskano u 19 (95%)pacjentów. Ostrość 
wzroku uległa poprawie u 16(80%) pacjentów i pogorszyła się u 1 (5%)% pacjenta. Wnioski:

Wnioski:
1.Witrektomia z dostępu tylnego jest metodą pozwalającą na uzyskanie zadowalających 
wyników anatomicznych i funkcjonalnych. 2.Zabieg PPV związany jest z możliwością 
wystąpienia groźnych powikłań, na każdym etapie operacji. 3.Zabieg należy przeprowadzić 
w okresie choroby przed zajęciem plamki
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18.60. Posterior vitrectomy for proliferative 
vitreoretinopathy with subretinal membranes
Rafał Leszczyński, Marek Sosnowski, Magdalena Stefanik,  
Katarzyna Warzecha

Purpose:
The purpose of the paper is to present the results of posterior vitrectomy for proliferative 
vitreoretinopathy(PVR) with subretinal membranes performed in difficult and complicated 
patients.

Material and method:
A retrospective analysis was performed of 20 eyes (20 patients) with PVR. All patients 
underwent PPV with 360 degree retinotomy, removal of subretinal membranes and silicone oil 
endotamponade.

Results:
After a 24-month observation period, anatomic success was achieved in 19 patients (95%). 
Visual acuity improved in 16 (80%) of the patients and decreased in 1 patient (5%).

Conclusions:
1.Posterior vitrectomy allows satisfactory anatomic and functional outcomes in patients 
with PVR and subretinal membranes. 2.Each step of PPV can be associated with serious 
complications. 3. Surgery should be performed prior to macular involvement.
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18.61. Z czym można pomylić ciało obce 
wewnątrzgałkowe? – obrazowanie narządu wzroku 
po przebytym urazie penetrującym gałki ocznej – 
studium przypadku
Aleksandra Opala1, Piotr Tesla2, Iwona Grabska-Liberek3 
1 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

3 Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Cel:
Ciało obce wewnątrzgałkowe jest stwierdzane w 10-17% przypadków urazów oczodołu. 
W zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest zbudowane, postępowanie lecznicze różni się. 
Diagnostyka obrazowa oczodołu po przebytym urazie jest trudna ze względu na możliwość 
zaburzenia układu anatomicznego. Dodatkowe trudności wynikają z możliwości obecności 
struktur, które mogą naśladować ciało obce wewnątrzgałkowe lub wewnątrzoczodołowe.
Przedstawienie trudności diagnostycznych i postępowania w przypadku podejrzenia ciała 
obcego wewnątrzgałkowego.

Materiał i metoda:
Retrospektywna analiza przypadku 39-letniego pacjenta, przyjętego do Kliniki Okulistyki 
CMKP w trybie ostrodyżurowym z powodu urazu gałki ocznej lewej, którego doznał kilka 
godzin wcześniej podczas prac budowlanych. W badaniu przedmiotowym zaobserwowano 
pełnościenną, zasklepioną ranę rogówki z wkleszczeniem tęczówki w ranę, uszkodzenie torby 
przedniej oraz zaćmę pourazową. W tomografii komputerowej głowy bez podania środka 
cieniującego stwierdzono obecność cieniującego ciała obcego o wym. 1x2 mm wewnątrz gałki 
ocznej lewej, zlokalizowanego przyściennie, w okolicy tarczy nerwu wzrokowego. W badaniu 
ultrasonograficznym stwierdzono echa odpowiadające strukturze cieniującej na powierzchni 
tylnej ściany gałki ocznej lewej, w okolicy tarczy nerwu wzrokowego, różnicując ją z druzami 
tarczy nerwu wzrokowego.

Wyniki:
Przeprowadzono leczenie operacyjne zaopatrując ranę rogówki i usuwając soczewkę. 
Śródoperacyjnie stwierdzono uszkodzenie przedniej torebki soczewki i zachowaną torbę tylną. 
W trakcie rewizji ciała szklistego i siatkówki przez porty pars plana (23G) wykluczono obecność 
ciała obcego wewnątrzgałkowego, wskazując na obecność druzów tarczy nerwu wzrokowego.

Wnioski:
Diagnostyka obrazowa narządu wzroku po przebytym urazie pozostaje wyzwaniem dla 
diagnostów. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego okoliczności urazu 
oraz dotychczasowego leczenia okulistycznego, dobranie odpowiedniej metody obrazowania 
okolicy oczodołu oraz skorelowanie uzyskanych wyników z obrazem klinicznym.
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18.61. What can be misdiagnosed as an intraocular 
foreign body? – eye imaging following a penetrating 
injury of the eye – case study
Aleksandra Opala, Piotr Tesla, Iwona Grabska-Liberek 

Purpose:
Intraocular foreign body is observed in 10-17% cases of orbital injuries. Treatment will vary, 
depending on the type of material the foreign body is made of. Diagnostic imaging of the 
orbit after an injury is difficult, due to a likely impairment of the anatomical system. Additional 
difficulties stem from a potential presence of structures resembling an intraocular or 
intraorbital foreign body. To present diagnostic and therapeutic challenges in the treatment of 
intraocular foreign body.

Material and method:
Retrospective case analysis of 39-year-old patient admitted to the Department of 
Ophthalmology, Centre of Postgraduate Medical Education (CMPK) as an emergency, due 
to injury to the left eye occurring a few hours earlier during construction works. Physical 
examination revealed a full thickness closed wound of the cornea with iridencleisis, damage 
to the anterior bag and post- traumatic cataract. Non-contrast enhanced computed 
tomography of the head showed the presence of a radioopaque 1 x 2 mm parietal foreign body 
inside the left eye, in the region of the optic nerve head. The ultrasound scan examination of 
the left eye showed echoes consistent with a radioopaque structure on the posterior wall of 
the eye, in the region of the optic nerve head, differentiating with the optic nerve head drusen.

Results:
Surgical treatment was applied to the corneal wound and cataract removal was performed. 
Presence of anterior capsule wound was confirmed intraoperatively, posterior capcule 
remained intact. During the pars plana vitrectomy revision (23G) of the retina and vitreous the 
presence of intraocular foreign body was excluded, pointing to a presence of the optic nerve 
head drusen.

Conclusions:
Diagnostic imaging of a post-traumatic eye is still a challenge for diagnosticians. It is essential 
to take detailed medical history on the circumstances of the injury and past ophthalmological 
treatment, to select an adequate imaging method for the orbital region and to correlate the 
achieved results with the clinical picture.


